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 Puheenjohtaja  

 

 

Ari Weide 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  235 –  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 3.10.2016 klo     kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Kari Laitinen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 5.10.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 235 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se 

on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukai-

sesti. 

 

Päätös:  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 236 §  

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Manni-

lan ja Kari Laitisen. 

 

Päätös: 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 237 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Toimeentulotuen muutokset vuonna 2017 

 

Kh 238 § 

Kela ja Kuntaliitto ovat tiedottaneet kuntia siitä, miten toimeentulotuki 

muuttuu vuonna 2017. 

 

Perustoimeentulotuki siirtyy koko maassa kunnilta Kelan tehtäväksi 

1.1.2017. Ensi vuonna toimeentulotuen voi hakea verkossa koko maassa. 

 

Vuoden 2016 loppuun saakka toimeentulotuen hakija voi hoitaa kaikki 

toimeentulotukiasiansa kunnan sosiaalitoimessa. 

 

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan tehtäväk-

si. Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää 

toimeentulotukea. Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muutu uu-

distuksen yhteydessä. 

 

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta joulukuusta 2016 

alkaen. Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi 

toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella 

tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa tai 

Kelaan voi myös varata ajan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää merkitä toimeentulotuen muutokset vuonna 2017 

tiedokseen. 

 

Päätös: 

 

http://www.kela.fi/asiointi


 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Lausunto jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta 

 

Ympltk 37 § 

Liite 3 Savo-Pielisen jätelautakunta pyytää Rautalammin kunnalta ja ympäristön-

suojeluviranomaiselta lausuntoa 31.8.2016 mennessä laatimastaan jätepo-

liittisen ohjelman luonnoksesta, joka on voimassa vuoteen 2022 saakka. 

 Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on, että kunnat yhdessä asettavat tahto-

tilan vastuulleen kuuluvan jätehuollon kehittämiselle alueellaan. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan lausunto: 

 

 Jätepoliittisen ohjelman luonnoksessa käydään kattavasti läpi jätehuollon 

järjestämiseen liittyvät tavoitteet suunnittelukaudelle. Esitetyt toimenpiteet 

ovat konkreettisesti toteutettavia ja vastuunjako melko selvä. Seurannan 

osalta on esitetty jätehuollon toteuttamiseen liittyvät seurattavat asiat, joita 

kukin toteuttaja seuraa toiminnassaan. 

 

 Ehkä suurimpana muutoksena kunnissa on nähtävissä hyötyjätteiden ke-

räyksen muutokset sen siirtyessä pitkälti Suomen Pakkauskierrätys RINKI 

Oy:n hoidettavaksi. Rautalammin ympäristölautakunnan mielestä hyötyjät-

teiden keräyksen palvelutaso kunnittain tulee edelleen olla määritelty siten, 

että kuntien ja kuntalaisten yhdenvertaisuus säilyy. Hyötyjätteiden keräyk-

sen palvelutasoa määriteltäessä tulee kesäaikaiset palvelut mitoittaa otta-

malla huomioon myös kesäasutuksen tarpeet. 

 

 Kuntien hankintoihin sekä kunnissa tapahtuvaan jätehuollon kehittämiseen 

on jätepoliittisessa ohjelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. Tämän toi-

minnan kehittäminen kunnissa tulisi kuitenkin varmistaa ohjaamalla ja 

neuvomalla kuntien henkilöstöä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

 Jätepoliittisen ohjelman luonnos on liitteenä 3. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_________________________________ 

 

Kh 239 § 

Liite 1 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä edellä esitettyyn ympäristölau-

takunnan lausuntoon.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Erityisesti muutostilanteissa ja tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, että 

jätehuollon palvelupisteet sijaitsevat pääasiallisesti Rautalammin kunnassa, 

jotta kiinteistöjen omistajien, yrittäjien ja muiden jätteitä tuottavien ei tar-

vitse lähteä kuljettamaan jätteitä oman kunnan ulkopuolella omana aikana 

ja omin kustannuksin sekä välinein. 

 

Päätös: 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhla ja työväentalon 120-vuotisjuhla 

 

Kh 240 § 

Liite 2 Rautalammin työväenyhdistykseltä on tullut kutsu Rautalammin Työvä-

enyhdistyksen 110-vuotisjuhlaan ja työväentalon 120-vuotisjuhliin lauan-

taina 8.10.2016, liite 2. Tilaisuudessa on juhlapuhujana SDP:n puheenjoh-

taja Antti Rinne.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Rautalammin kunnan edustajat osallistuvat juhliin ja ennakkotilaisuuteen 

yhdessä puheenjohtaja Antti Rinteen kanssa. Kunnanhallitus huomioi juh-

livan yhdistyksen. 

 

Päätös: 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Etelä-Konneveden kansallispuiston käyntimäärät 

 

Kh 241 § 

Liite 3 Metsähallitus on julkaissut tiedotteen 20.9.2016 Keski-Suomen kansallis-

puistojen käyntimääristä, liite 3.  

 

 Tiedotteen mukaan Keski-Suomen kansallispuistoissa oli vilkas retkeilyke-

sä ja alueen suosituin oli Etelä-Konneveden kansallispuisto, jonne oli tehty 

elokuun loppuun mennessä n. 17.300 käyntiä. Käyntimäärä oli 56 % suu-

rempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. 

 

 Puistonjohtaja Tuula Peltosen mukaan Etelä-Konneveden kansallispuiston 

tunnettuus on kasvanut ja alueen palveluita on kehitetty vahvasti. Lähialu-

eella on myös monipuolisia yhteistyöyrittäjien tarjoamia majoitus-, ruokai-

lu-, kuljetus-, välinevuokraus- ja ohjelmapalveluita. Erityisesti risteily-

asiakkaiden ja patikoijien määrissä oli tänä kesänä kasvua. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä Metsähallituksen tiedotteen tiedoksi. 

 

Päätös: 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Lausunto Tervon ympäristöterveystoimen talousarvioesityksestä vuodelle 2017 

 

Kh 242 § 

Liite 4 Tervon ympäristöterveyslautakunta pyytää kunnan lausuntoa 14.10.2016 

mennessä talousarvioehdotuksestaan vuodelle 2017, liite 4.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 

talousarvioesityksestä. 

 

Päätös: 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Vesihuolto/siirtoviemärihankeen Kirkonkylä-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi urakoitsijan 

valinta 

 

Tltk 70 § 

Liitteet 9-10 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Rautalammin kunnan yhteishankkeena 

on valmisteltu siirtoviemärit Rautalammin kirkonkylältä Korpijärvelle, 

Törmälään ja Kierinniemeen. Rakennusurakka on kilpailutettu julkaisemal-

la 24.8.2016 hankintailmoitus ”HILMA Julkiset hankinnat” ilmoituskana-

valla. 

 

 Määräaikaan 23.9.2016 klo 13.00 mennessä saapui 7 tarjousta. Tarjoukset 

käsiteltiin välittömästi tarjousajan loppumisen jälkeen ja tarjousten avaus-

kokouksesta on laadittu pöytäkirja, liite 9.  Edullisimman tarjouksen teki 

Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy. 

 

 Siirtoviemärihankkeesta on tekninen johtaja laatinut hankinta-arvolas-

kelman, jonka kokonaissumma on 1.091.420 € (alv 0%), liite 10. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy laaditun 

hankinta-arvolaskelman mukaisen hankkeen siirtoviemärin rakentamiseksi 

Kirkonkylältä Korpijärvelle, Törmälään ja Kierinniemeen sekä antaa hank-

keelle aloitusluvan urakkakilpailutuksen valitusajan päättymisen jälkeen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

________________________________ 

 

Kh 243 § 

Liitteet 5-7 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Urakan kokonaissumma on 1.091.420 €, josta kunnan maksuosuudeksi 

vesihuoltoinvestoinnista jää yhteensä n.                    euroa. Kunnalla on 

vuoden 2016 talousarviossa varattu vesi- ja jätevesiverkon runkoviemärin 

laajentamiseen 300.000 €:n määräraha ja taloussuunnitelmassa 2016-2019 

vuodeksi 2017 yhteensä 400.000 €:n suunnittelumääräraha. 

 

 Toteutettavat investointikustannukset lisäävät paineita nostaa liittymismak-

sujen ja käyttömaksujen hintoja.  

 

 Sopimuskatselmuspöytäkirja 28.9.2016 on liitteenä 7. 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös: 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Vesilaitoksen eriyttäminen kunnan kirjanpidosta 

 

Tltk 71 §  Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat astuneet voi- 

Liite 11 maan 1.9.2014. Lain mukaan tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää vesihuol-

to muista toiminnoista ja vesihuollolle sekä hulevesien käsittelylle on tili-

kausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoi-

tuslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kirjanpito voi-

daan eriyttää kunnan kirjanpidosta joko kokonaan erilliseksi kirjanpitoyk-

siköksi tai vaihtoehtoisesti kirjanpidollinen taseyksikön perustaminen. 

 Liitteenä kuntajaoston omaehtoinen lausunto vesihuoltolain muutosten 

vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätök-

seen sekä Kuntaliiton julkaisu Kirjanpidollisen taseyksikön perutaminen. 

 

 Eriyttäminen tulee toteuttaa 1.1.2016 alkaen, jonka johdosta kunnanval-

tuuston tulee päättää kuluvan vuoden aikana vesihuollon avaava tase 1.1. 

 Asia esitellään kokouksessa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää liitteen 11 mukaisen avaan taseen kunnanhalli-

tukselle ja edelleen valtuustolle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

______________________________ 

 

Kh 244 § 

Liite 8 Vesilaitoksen avaavan taseen vastaavaa-arvo on 1.1.2016 yhteensä 

1.647.248,93 €. Vesilaitoksella on velkoja yhteensä (liittymismaksut, osto-

velat, muut velat ja lomapalkkavelka) yhteensä 376.432,74 €. Pääomasijoi-

tuksen nettoarvo oli näin ollen 1.1.2016 yhteensä 1.271.016,19 €. 

 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että vesilaitos-liikelaitoksen pääomasijoitus rahoitettaisiin peruspääomasi-

joituksena 635.508,10 € ja kunta kirjaisi vesilaitos-liikelaitokselle lainaa 

yhteensä 635.508,10 €. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Vesilaitos-liikelaitoksen keskeneräiset hankinnat on arvioitu sisältyvän 

taselaskelmaan ja olevan arvoltaan 636.832,66 €. Taloussuunnitelman mu-

kaan kunta investoi vesilaitokseen vuosien 2016-2017 aikana yhteensä n. 

700.000 € (netto). Perusteltua on tässä yhteydessä ennen lopullista päätöstä 

ja esityksen tekemistä valtuustolle selvittää myös vesilaitoksen osuuskun-

nan tai osakeyhtiön perustamismahdollisuus. 

 

Päätös:   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa 

 

Kh 182 § Rautalammin kunta antoi Soisalon työterveydelle (Varkauden kaupungin  

 liikelaitos) järjestettäväksi kunnan alueella olevan työterveyshuollon 

1.8.2014 ja kunnan henkilöstön osalta 11.8.2014 alkaen. Sote-uudistus ja 

Varkauden kaupungin ratkaisut ovat merkinneet sitä, että kunnat ja kau-

pungin sitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat arvioimaan tilannetta uudel-

leen. Varkauden kaupunki on kartoittanut vaihtoehtoja siten, että  

 

 1. liikelaitos yhtiöitettäisiin, 

 2. liikelaitoksen toiminta lopetettaisiin ja työterveyshuolto siirretään omak-

si toiminnaksi, 

 3. liikelaitoksen toiminta myydään tai kilpailutetaan yksityiselle toimijalle. 

 

 Eräät yhteisöt ja toimijat ovat esittäneet työterveyshuollon uudistukseen 

liittyen, että odotetaan lopullista sote-uudistusta ja siinä työterveyshuollon 

rakenteellista määritystä. Toiset ovat esittäneet työterveyshuollon siirtä-

mistä esim. POSOTE-valmisteluun tai odottamaan maakunnallisen ratkai-

sun tekemistä. Hallituksen viimeisimmän sote-linjauksen mukaisesti työ-

terveyshuolto jää kokonaisuudessaan entiselleen muutoin, paitsi ilmeisesti 

rahoituksen osalta. Miten tämä voi tapahtua, kun ja jos rahoitus uudistuu 

merkittävästi, on vielä epävarmaa.  

 

 Varkauden kaupungin ratkaisuihin liittyen liikelaitoksessa on tehty ratkai-

suja yhteistyön lisäämiseksi Ylä-Savon suuntaan, jonne on perustettu il-

meisesti työterveyshuoltoa varten osakeyhtiö. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus ryhtyy selvittämään yksin ja yhdessä lähialueen muiden 

kuntien kanssa erilaisia vaihtoehtoja työterveyshuollon järjestämiseksi 

Rautalammilla kuntalaisille, yrittäjille ja kunnan henkilöstölle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

_____________________________ 

 

Kh 245 § 

Liite 9 Varkauden kaupunki Soisalon työterveyden liikelaitoksen omistajana on 

ilmoittanut, että kaupunki ei perusta yhtiötä eikä myy työterveyshuoltotoi-

mintaansa. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että 13 kuntaa ja kaupun-

kia joutuu järjestämään työterveyshuoltopalvelut muulla tavoin kuntalaisil-

le, yrityksille ja omalle henkilöstölle. Soisalon työterveyshuolto on irtisa-

nonut työterveyshuollon palveluiden tuottamisen siten, että palvelut päät-

tyvät 31.12.2016, liite 9.  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ylä-Savon sote on perustanut Terveyspalvelu Verso Oy-nimisen yhtiön ja 

se on tehnyt sopimuksen Kysteri-liikelaitoksen kanssa siten, että yhtiö tuot-

taa työterveyshuollon järjestämisvastuun mukaiset palvelut Keiteleen, Pie-

laveden, Tervon, Vesannon, Kaavin ja Rautavaaran alueella. Muut Soisa-

lon työterveyshuollon kunnat arvioivat tilannetta uudesta näkökulmasta lä-

hinnä sitä taustaa vasten, miten sote-uudistus ja sosiaali- ja terveyspalvelu-

keskuksiin liittyvät lääkärinvastaanottopalvelut voidaan yhdistää työter-

veyshuoltopalveluiden kanssa. Useat kunnat ja kaupungit kilpailuttavat uu-

delleen työterveyshuoltopalvelut ja etsivät samalla uusia yhteistyökumppa-

neita ja –muotoja toiminnalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää 

peruskunnille, ja työterveyshuolto on tärkeä osa ihmisen terveyden ja hy-

vinvoinnin edellytyksiä luovia instituutioita. 

 

Kunnan arvioidut henkilöstön työterveyshuollon kustannukset ovat noin 

70.000 € vuodessa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut. Kunta pyytää 

tarjoukset Suomen Terveystalo Oy:ltä, Terveyspalvelu Verso Oy:ltä, Go-

ronaria – COR Oy:ltä, Mehiläinen Oy:ltä ja Attendo Oy:ltä ja Pihlajalinna 

Oy:ltä. Prosessi viedään eteenpäin siten, että uusi toimija on 31.12.2016 

mennessä valittu. 

 

Päätös: 
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Elinkeinoasiamiehen tehtävien vastaanottaminen 

 

Kh 246 § 

 Rautalammin kunnan elinkeinoasiamiehen tehtävien vastaanottamisesta 

sovittiin tehtävään valitun Iiro Lyytisen kanssa siten, että hän ottaa tehtävät 

vastaan 24.10.2016. Lisäksi on sovittu, että hän on valmis tekemään muu-

tamia päiviä em. päivämäärää aikaisemmin. Asiasta on sovittu myös Sa-

voGrow Oy:n kanssa. Elinkeinoasiamies on yhtiön palkkalistoilla. Lisäksi 

on sovittu muista ehdoista ja käytännöistä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin 

sidonnaisuuksiin elinkeinoasiamiehen tehtävissä. 

 

 Elinkeinoasiamiehen avaintehtävät ja tulokset muotoutuvat seuraa-

vasti: 

 1) Mikro- ja pk-yritysten perustaminen  

2) Olemassa olevien yritysten kehittäminen 

 2) EU-hanketoiminnan valmistelu ja erilainen ohjaus- ja johtoryhmä osal-

listuminen 

 3) Kunnan omistaman yritystoimintaan liittyvä johtaminen ja vastuu 

 

 Elinkeinoasiamiehen tulostavoitteet kunnan näkökulmasta muotoutu-

vat seuraavasti: 

 1) Uusien yritysten perustaminen 

 2) Uusien työpaikkojen synnyttäminen kuntaan 

 3) Mikro- ja pk-yritysten kehittäminen ja yritysneuvonta 

 4) Yritysten liiketoimintasuunnitelmien laatiminen ja investointihakemus-

ten valmistelu ja seuranta 

 5) Kehitys- ja innovaatiohankkeiden edistäminen 

 6) Yrityskäynnit 

 7) Yrityskoulutusten valmistelu ja toteutuksesta vastaaminen 

 8) Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaaminen oman sektorin osalta 

 9) Osallistuminen kunnan messu- ja markkinointisuunnitelman valmiste-

luun ja toteutukseen 

 10) Erityisosaamiseen (matkailu, viestintä) liittyvät asiantuntemus koko 

SavoGrow Oy:n alueella 

 11) Muut kunnanjohtajan antamat tehtävät 

 

 Edellä olevat avaintehtävät ja tulostavoitteet on käyty läpi elinkeino-

asiamiehen kanssa ja niitä arvioidaan keväällä huhtikuussa tilinpäätöksen 

jälkeen ja lokakuussa talousarvion laadinnan yhteydessä yhdessä kunnan-

johtajan kanssa. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

 Hyväksytään ja merkitään kunnanhallitukseen tietoon saatetuksi avainteh-

tävät ja elinkeinoasiamiehen tulostavoitteet. 

 

Päätös: 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh  247 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.8.2016 valtion erityisavustuk-

sen myöntämisestä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toi-

menpiteisiin. Rautalammin avustus on 28.000 euroa. 

 

2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 6.9.2016. 

 

3. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 7.9.2016. 

 

4. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen v. 2017 talousarvio. 

 

5. Väestönmuutosten ennakkotiedot maakunnittain ja Pohjois-Savon kun-

tien osalta tammi-elokuu 2016 sekä väestönmuutosten kumulatiivinen 

kehitys Pohjois-Savossa kuukausittain v. 2010-2016. 

 

6. Valtiovarainministeriön päätös 26.9.2016: Päätös kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2016 sisältäen kohdat 1-4. 

 

7. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 27.9.2016: Kirje kunnille ja muille 

aikuisten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestäjille. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 248 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

  1-4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 15.9.2016: 

- § 36: Maa-ainesluvan myöntäminen Matti ja Pekka Nikulaiselle tilalle 

Pääskylampi RN:o 50:6 

- § 38: Päätös rakennuslupahakemuksesta (teollisuushalli) Toholahdessa 

sijaitsevalle Biokakkonen tilalle RN:o 3:43 

- § 39: Päätös poikkeamishakemuksesta (vapaa-ajan asuinrakennus) 

Sonkarin kylässä sijaitsevalle Niitynpää tilalle RN:o 12:5 

- § 40: Päätös poikkeamishakemuksesta (vapaa-ajan asuinrakennuksen 

laajennus) Vaajasalmessa sijaitsevalle Koivukoti tilalle RN:o 1:155. 

 

5. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 15.9.2016. 

 

6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.9.2016. 

 

7.Teknisen lautakunnan pöytäkirja 27.9.2016. 

 

8. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.9.2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  
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Kuntastrategia 2030 

 

Kh 249 § 

Liite 10 Kunnanhallitus käynnisti kuntastrategian uudistusprosessin vuonna 2015. 

Kuntalain mukaan jokaisen kunnan tulee laatia kuntastrategia, joka pitää 

kerran valtuustokaudessa tarkistaa. 

 

Rautalammin kunnan uuden kuntastrategian 2030 suunnittelua ja valmiste-

lua on jatkettu yhdessä valtuuston ja hallituksen sekä johtavien viranhalti-

joiden ja lautakunnan puheenjohtajien sekä hankepäälliköiden kanssa elo-

kuun aikana 2016. Strategiatyö jatkuu lokakuun ja marraskuun aikana 2016 

siten, että uusi kuntastrategia on valtuuston hyväksyttävänä tammikuussa 

2017. 

 

Valmistelussa ovat kuntastrategiaan 2030 liittyvät missio, visio, arvot ja 

tavoitteet työryhmätyöskentelyn pohjalta arvioitu uudelleen ja esitellään 

3.10.2016 valtuustoseminaarissa (liite 10). 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Valmistelutilanne merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   3.10.2016  300 

________________________________________________________________________________ 

 

Talousarvio 2017 

 

Kh 250 § 

 Kunnanhallitus on antanut lautakunnille ja henkilöstölle talousarvion 2017 

laatimisohjeet. Tavoite on se, että vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 

vuoden 2017 talousarvio ei kasva.  

 

Ainoastaan investointien osalta joudutaan varautumaan suurempiin inves-

tointikustannuksiin, mitä taloussuunnitelmassa 2016-2019 oli ennakoitu. 

Valmistelutyö on edennyt siten, että lokakuun aikana voidaan antaa en-

simmäiset esitykset talousarviosta.  

 

Huomiota on jo nyt kiinnitettävä siihen, että kuntakonsernissa on varaudut-

tava, että sote- ja maakuntauudistus mahdollisesti tapahtuu 1.1.2019. Uu-

distus merkitsee sitä, että kunnan verotulojen kasvua pyritään rajoittamaan 

valtion toimenpitein ja leikkaamaan samalla kunnalle kuuluvia valtion-

osuuksia. Kun tähän lisätään se, että sote-kustannuksiin tulevat valtion-

osuudet eivät enää tule kunnalle, ovat kunnan tulot varsin rajalliset ja liik-

kumavara pieni. Sote-henkilöstö poistumiseen kunnan palkkalistoilta tulee 

jo varautua ja suunniteltava rakenteita, organisaatiota ja järjestelmiä siten, 

että jäljelle jäävällä henkilöstöllä voidaan kuntien palvelut, elinvoima, hy-

vinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä koulutus taata. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Talousarvion 2017 valmistelutilanne esitellään kunnanhallitukselle. Merki-

tään hallituksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: 
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Taloussuunnitelma 2017-2020 

 

Kh 251 § 

 Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle taloussuunnitelma vuosiksi 2017-

2020. Taloussuunnitelma pohjautuu kuntastrategiaan niin kuin talousarvio-

kin. Rautalammilla on vielä käytössä vuosiksi 2013-2016 laadittu hallitus-

ohjelma. Taloussuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden lisäksi kunta-

konsernin toimintaa ja taloutta koskevat seuraavat kolme suunnitteluvuotta, 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Taloussuunnitelma 2017-2020 valmistelutilanne esitellään kunnanhallituk-

selle. Merkitään hallituksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: 
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Lausunto uuden kalatalousalueen muodostamiseen 

 

Kh 252 § 

Liite 11 Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset ovat yhdes-

sä kalatalousalueiden kanssa valmistelleet uutta kalatalousaluetta. Suunni-

telmat uuden Etelä-Savoon laajennetun kalatalousalueen laajennukseksi 

Kymijoen alueelta aina Vuoksen alueelle ovat edenneet siten, että Jyväsky-

lässä on 29.9.2016 aluetta koskevat kokous. Kuntia ei ole kuultu kalastus-

alueiden laajennussuunnitelmia työstettäessä. Oletus on ollut ilmeisesti se, 

että kunnat osakaskuntien kautta voivat halutessaan vaikuttaa asioihin.  

 

Saatujen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon kalatalousaluetta pyritään 

laajentamaan merkittävästi myös Etelä-Savon puolelle ja toisaalta Itäosaan 

Pohjois-Savoa. Kunnat ovat omistajia yhdessä vesi- ja maanomistajien 

kanssa useissa eri osakaskunnissa.  

 

Kalatalousalueen laajentamisasiaa tulisi tarkastella ensisijaisesti vesi- ja 

maanomistaja-näkökulmasta ja toissijaisesti ammattikalastajien ja sitten 

virkistyskalastajien sekä esim. kalastusmatkailun ja palvelutoimialojen ke-

hittämisen näkökulmasta kalakantaa, vesialueita, luontoa ja ympäristöä 

unohtamatta. Syytä ei ole unohtaa myöskään maantieteellisiä luonnonmu-

kaisia valuma-aluerajoja tai uusia kalastuslain säännöksiä. Tärkeää on 

huomioida se, että muutoksissa säilyy paikallinen päätösvalta ja osakas-

kuntien alueiden erityistuntemus.  

 

Niiden tietojen mukaan, mitä tähän mennessä on saatu, voidaan todeta, että 

a) kalatalousalueesta muodostuu liian iso vesistöalue hallinnon ja paikalli-

sen päätöksenteon näkökulmasta, 

b) Vuoksen vesistöön kuuluvia alueita, eikä Virmasvesi-Niinivesi-alueita 

tule kokonaisuudessaan liittää laajennettuun alueeseen,  

c) kalastusmatkailun kehittäminen erityisesti Rautalammin reitin (uusi kan-

sallispuisto, Rautalammin reitin taimen ja siika) alueella voi vaarantua, 

mikäli päätöksenteko keskittyy, 

d) käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen tuo kansallispuistoalueelle ovat 

haasteensa ja sen takia erityispiirteet tunnetaan meidän alueella paremmin, 

e) ammattimainen kalastus ja kalastusmatkailu, kalanistutukset ja vapaa-

ajan kalastus tulee sallia Rautalammin reitin alueella, 

e) erityisesti tulee vaalia yhtenäisiä koskikalastus- ja kutualueita Rauta-

lammin reitin alueella. 

 

Tässä vaiheessa suurkalatalousalue tulisikin rajata suunniteltua pienem-

mäksi alueeksi, liite 11.  
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Rautalammin kunta antamassaan ennakkotiedossa on katsonut, että kuntia 

tulisi informoida uudistuksesta ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään. 

Kunta on varannut itsellensä oikeuden antaa myöhemmin lausunnon asias-

ta. Jyväskylän kokouksen päätöksiä odotetaan. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Suurkalatalousalueen muodostamista koskevat suunnitelma saatetaan kun-

nanhallituksen tietoon. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa lausunnon alueen 

muodostamisesta. 

 

Päätös: 
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Entisen vanhainkodin käytön ja huollon sopimus ja ko. kiinteistöön liittyvät mahdolliset jatko-

toimet 

 

Kh 213 § Kunta teki PTI-Systems Oy:n kanssa viiden vuoden sopimuksen entisen 

vanhainkodin tilojen käytöstä ja huollosta vuonna 2006 samassa yhteydes-

sä kiinteistön myynnin kanssa.  Tällä sopimuksella turvattiin lukion oppi-

laiden asunnonsaanti. 2011 käytiin jatkoneuvottelut ja solmittiin viiden 

vuoden jatkosopimus. 6.6.2011 / 148§ mukaan sopimus on ollut määräai-

kainen. Vuokrasopimuksen mukaan sopimus päättyy 30.9.2016. 

 

Kunnanhallitus käsitteli sopimuksen uudelleen 27.6.2011 / 164§.  Pöytäkir-

jan tekstin mukaan PTI-Systems Oy:n kanssa on neuvoteltu kunnanhalli-

tuksen edellisessä kokouksessa esittämät tarkistukset sopimukseen.  Em. 

kokouksessa hyväksyttyä vuokrasopimusta ei ole koskaan allekirjoitettu.  

 

PTI-Systems OY on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa on esitetty aloite 

kaavamuutoksesta sekä ehdotus eräiden avoimien asioiden käsittelystä. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat 

käyneet neuvottelun PTI-Systemsin kanssa. Näissä neuvotteluissa on sovit-

tu selvitettävistä asioista ja siitä, että kunta valmistelee ratkaisuehdotuksia 

avoimiin kysymyksiin.  

 

Kunnanjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen  

21.4.2016 § 40 kuntalain 92§:n nojalla 29.4.2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää jatkotoimista kaavamuutoksen ja eräiden avoimien 

  asioiden osalta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksien saamiseksi. 

______________________________ 

  

Kh 253 § Hallinto-osasto on selvittänyt vakuutusyhtiön ja Kuntaliiton kanssa kunnan 

ja yhtiön välistä asiakokonaisuutta ja otto-oikeuteen liittyvää asiaa, kuten 

kaavamuutosta, vesi-, vuokra- ja tulipaloasiaa. Kunta on neuvotellut PTI-

Systems Oy:n kanssa 26.9.2016 asiakokonaisuudesta. Neuvottelussa on 

kunnan toimesta esitetty erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja jatkotoimenpiteet. 

Neuvottelun jälkeen yhtiö on päätynyt esittämään oman esityksensä kun-

nalle. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitukselle esitellään vanhainkodin, vuokraukseen, huoltoon ja 

käyttöön liittyvät näkökulmat ja tehdään esitys jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös: 
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Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen –hanke 

 

Kh 254 § 

Rautalammin kunta on jättänyt 9.9.2016 hankehakemuksen Etelä-Konne-

veden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistamiseen. 

 

Hankkeen tavoitteena on tukea maakunnallisesti merkittävän luontomatkai-

lun kehittämiskohteen Etelä-Konneveden kansallispuiston kehittymistä 

kansainvälisesti kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi luontomatkailukohteeksi 

vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää vesistömatkailun fyysisten estei-

den poistamista, josta suurimpana voidaan pitää Konnekosken käyttöä ve-

siliikenteen väylänä. Hankkeessa käynnistetään ja tehdään kattava suunnit-

telutyö sisältäen vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot pienvene-

kanavan rakentamiseksi ja Konnekosken entisöimiseksi. 

 

Hankkeen kustannusarvio on 50.510 €, josta EAKR- ja valtion rahoituksen 

osuus on 70 % ja kunnan osuus 30 %. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä hankehakemuksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: 
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta 

 

Kh 255 § 

 Tiitilänkylän jakokunnassa on yli 100 osakasta. Tiitilänkylän jakokunta on 

tehnyt 30.6.2016 kunnalle ja muille osakkaille tiedotteen, jossa yhteisten 

jakokunnan omistamien saarten mahdollisesta suojeluun hyväksymisestä v 

voi seurata rakennusoikeuksien myynti. Saarissa on 6 kaavoitettua raken-

nuspaikkaa. Rakennusoikeudet ovat kaupan sen johdosta, että Tiitilänkylän 

jakokunta on hakemassa METSO-ohjelman kautta suojeluun em. saaria. 

Rautalammin kunta on yksi jakokunnan omistajista.  

 

Rautalammin kunnanhallitus ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan ja-

kokunnan kanssa rakennusoikeuksien hankkimisesta siten, että kunnalla 

voisi olla omia alueita, joille voisi siirtää kaupan olevia rakennusoikeuksia.  

Jakokunnan saadun tiedon mukaan yhteensä 3 osakasta on toistaiseksi ollut 

kiinnostunut rakennusoikeuksien ostamisesta. Kaupan syntyminen edellyt-

tää myös sitä, että Pohjois-Savon ELY hyväksyy jakokunnan esitykset 

METSO-ohjelmaan. 

 

Jakokunnan ja kunnan edustajat neuvottelivat 9.9.2016 ja esittelivät omia 

tavoitteita rakennusoikeuksien kauppaan liittyen. Mikäli järjestely onnis-

tuisi rakennusoikeuksien ostaminen maksaisi kunnalle arviolta noin 

75.000-90.000 euroa. Lisäksi tulisi rakennuspaikkaa koskien lisähintaa 

kunnalle kaavoitus-, sähkö- ja tienrakentamiskustannuksista. Kunta voisi 

siirtää ja kaavoittaa Kettukankaan alueelle kaikki 6 rakennuspaikkaa ja eh-

kä vielä enemmänkin. 

 

Tiitilänkylän jakokunnan yleinen kokous on ollut 30.9.2016, jossa toimi-

valle hoitokunnalle on annettu valtuudet neuvotella mahdollisesti raken-

nusoikeuksien kaupasta. Jakokunnan tavoite on se, että asia voidaan päät-

tää vuoden 2016 aikana. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus ottaa kantaa mahdolliseen 6 rakennuspaikan rakennusoi-

keuksien ostamisesta Tiitilänkylän jakokunnalta ja niiden siirtämisestä 

Kettukankaan alueelle. Aikataulullisesti pyritään siihen, että myönteisessä 

tapauksessa kunnan päätös voidaan tehdä vielä lokakuun 2016 aikana. 

 

Päätös: 

 

 

 

 


