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Kunnanjohtajan katsaus suunnittelukauteen 2016-2019 
 
Uusien lakihankkeiden vaikutuksia Suomessa arvioidaan ministeriöille annettujen valmisteluohjeiden mukaisesti. 
Tästä huolimatta asiantuntija ovat esittäneet näkemyksiä, joiden mukaan säädöshankkeiden kuntataloudellisten 
vaikutusten arviointi on ollut puutteellista. Arvioinneissa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, että lakiesi-
tyksen tulee mahtua asetettuun valtiontalouden kehykseen. Näin kuntataloudellisten vaikutusten arviointi on 
jäänyt vähälle huomiolle. Tästä syystä ja osin myös säädöshankkeiden tiukoista valmisteluaikatauluista johtuen 
seurauksena on ollut se, että taloudellisissa vaikutusarviossa lakihankkeista kunnille aiheutuvat kustannukset on 
toistuvasti aliarvoitu. Kansalaisille ja äänestäjille on poliittisen kannatuksen lisäämisen toivossa säädetty lakeja ja 
subjektiivisia oikeuksia, joiden kustannuksia ei ole tunnettu eikä tunnistettu eikä edes kysytty kunnilta ja kau-
pungeilta.  
 
Kustannuksia on voitu kysyä esim. Suomen Kuntaliitolta, mutta silloin on usein puhuttu kuntien keskiarvoista, 
jotka eivät anna oikeaa kuvaa heterogeenisen ja mosaiikkimaisen kuntakentän taloudesta ja palveluista. Sipilän 
hallitus valitsi viisi tärkeää strategista tavoitetta hallituskaudekseen ja ne olivat: 1) työllisyyden ja kilpailukyvyn 
vahvistaminen, 2) osaamisen ja koulutuksen uudistaminen, 3) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 4) biota-
louden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen sekä 5) toimintatapojen uudistaminen digitalisaation hyödyntä-
misen, kokeilujen ja normien purkamisen kautta. Sipilän hallitus päätti tehdä budjettilisäleikkaukset kesäkuussa 
2015 siten, että indeksikorotus puolitetaan, lapsilisiä leikataan, työttömyysturvaa heikennetään, asuntolainojen 
korovähennyksiä poistetaan, koulutusta ja aikuiskoulutustukea leikataan, korotetaan sähkö- ja muita kulutusve-
roja, lopetetaan vuorotteluvapaa, leikataan opintotukia ja maataloustukia sekä karsitaan yritysten elinkeinotukia, 
tiehankkeita karsitaan, ja pienennetään teollisuuden verotukija. Nämä leikkaukset kohdistuivat kansalaisten pal-
veluihin arviolta yhteensä 1,5 miljardilla eurolla.  
 
Keväällä 2014 hallitus- ja oppositiopuolueiden puheenjohtajat olivat tehneet yhdessä poliittisen sopimuksen, 
jonka mukaan sote-järjestämislakiluonnos haluttiin käsitellä eduskunnassa yksinkertaisena lakia eli normaalin 
lain säätämisjärjestyksessä. Sopimuksen jälkeen lakivalmistelua jatkettiin julkisuuden ulkopuolella. Myöhemmin 
saatujen tietojen mukaan sopimukseen oli kuulunut, että sote-järjestämislaki ja kuntarakennelaki erotetaan toi-
sistaan ja kuntien kuntaliitoksiin painostamisesta luovutaan. Mitään kuntarakenne-uudistukseen liittyvää ja 
eduskunnan myöhemmin säätämää lakia ei tuolloin puheenjohtajien poliittisessa sopimusneuvottelussa ilmei-
sesti kumottu ja suunniteltu peruttavaksi, koska valtiovarainministeriö 13.11.2014 teki päätöksen siitä, että se 
määrää, että kuntien on toimitettava valtiovarainministeriölle kuntarakennelain 1698/2009 perusteella yhdisty-
misselvitykset 30.4.2015 ja 29.4.2016 mennessä. Näin edelleen valtion toimesta kuntien itsemääräämisoikeutta 
ja itsenäistä autonomista asemaa perustuslain vastaisesti haluttiin loukata ja vaatia kuntia tekemään yhdistymis-
selvitykset.  
 
Nyt Sipilän hallituksen aikana sote-lainsäädäntöä yritetään muokata edelleen sisällöltään sellaiseksi, että se voi-
taisiin eduskunnassa säätää normaalina lakina. Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan Suomi jakaantuu kun-
tiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Huolimatta säännöksen väljästä sanan-
muodosta perustuslaista ei voida johtaa tiukkoja reunaehtoja kunnan väestöpohjalle, pinta-alalle tai kuntaraken-
teelle. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että juuri kunta on paikallishallinnon perusyksikkö, jonka toiminta ja 
hallinto perustuivat paikalliseksi miellettyyn yhteisöön ja paikallistason demokratiaan. Julkisen vallan tehtävänä 
on perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnal-
liseen toimintaan ja vaikuttaa yksilöä itseään koskevaan päätöksentekoon. Jos julkisen vallan päätöksenteko po-
liittisista sopimuksista huolimatta hallintorakenneuudistuksessa etääntyy entistä kauemmaksi yksilöstä ja yhteis-
kunnan paikallisyksiköstä kunnasta, kunnallishallinnosta, kuntalaisista, vaarana ovat peruslähipalveluiden radi-
kaali keskittyminen kaupunkikeskuksiin. Kun kuntien itsehallinto meillä on suojattu perustuslakivoimaisesti, on 
perustuslakivaliokunta toistuvasti katsonut, että kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oi-
keutta päättää itse kuntansa hallinnosta, taloudesta ja oikeudesta valita itse hallintoelimensä.  
 
Hallituksen 7.11.2015 tekemän linjauksen mukaisesti perustettaville maakunnan kokoisiin itsehallintoalueisiin 
yhdistettäisiin kuntien ja kaupunkien sote-toiminta ja päätöksenteko sekä pelastustoimen tehtävät ottaen kuiten-
kin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät 
laajemmalla alueella. Lisäksi itsehallintoalueeseen yhdistettäisiin nykyisin maakuntien liitoille kuuluvat alueiden 
kehittämisen ja sen rahoituksen mukaan lukien EU:n ohjelmaperusteisen rahoituksen välittämisen tehtävät sekä 
alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät sekä ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelä-
män kehittämistehtävät mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät ja mahdollisesti 
ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi selvitetään se, mitä tehtäviä voidaan siirtää kunnille? Rakentamiseen liittyvät 
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poikkeamispäätöksiin liittyvät tehtävät siirretään kunnille jo vuonna 2016.  
 
Hallituksen mukaan valtion vuoden 2016 budjettiesityksen mukaan kuntatalous pysyy lähivuodet kireänä. Kun-
tien ja kuntayhtymien valtionapuihin osoitetaan vuonna 2016 yhteensä noin 11 mrd. euroa. Kuntatalouden 
makro-ohjausta on vahvistettu. Julkisen talouden suunnitelmassa hallitus on päättänyt kuntatalouden rahoitus-
asematavoitteesta ja kuntatalouden menorajoitteesta vuosille 2016—2019. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlas-
ketusta tuloksesta arvioidaan muodostuvan hieman alijäämäinen vuonna 2016. Kuntien investointeja pitää edel-
leen korkealla tasolla mm. korjausvelka, sairaalainvestoinnit sekä kasvukeskusten suuret investointihankkeet. 
Toiminnan ja investointien rahavirta pysyy selvästi kuitenkin alijäämäisenä. Kuntataloutta vahvistavat sopeutus-
toimet hidastavat lainakannan kasvua, mutta eivät riitä kattamaan väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa 
ikäsidonnaisten menojen kasvua. Kuntatalouden lainakannan arvioidaan nousevan 20 mrd. euroon vuonna 2016. 
Suurimmat kaupungit ja valtakunnan osakeskuksen ottavat lisää velkaa. Hallitus katsoo, että kuntatalouden va-
kauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmen-
nettyä ja toteutettua. Erityisesti rakenteellisten uudistusten toteuttaminen mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa 
on olennaista, jotta tulevia menopaineita voidaan hillitä. Myös kuntien tulee jatkaa omia sopeutustoimia ja raken-
teellisia uudistuksia. Kuitenkin hallitus poistaa kuntien yhteisövero-osuuden määräaikaisen viiden prosenttiyksi-
kön korotuksen vuoden 2015 lopussa, joka alentaa kuntien yhteisöverotuottoa 258 milj. euroa eikä valtionosuuk-
siin ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2016. Ryhmäkokojen pienentämiseen perusopetuksessa suunnatut avus-
tukset poistetaan. Tämän lisäksi luovutaan osittain muista yleissivistävään koulutukseen myönnettävistä avus-
tuksista. Valtionavustukset nuorisotyöhön alenevat edellisen hallituskauden lisäpanostuksen poistuessa. Kirjas-
tolaitoksen valtionosuuksia leikataan. Sote-uudistuksessa edelleen määrittelemättä ja päättämättä sekä arvioi-
matta kustannukset siitä, mitä merkitsee Euroopan Unionin sisällä 1.1.2014 alkaen suomalaisillekin suotu vapaus 
hakeutua sairaanhoidon piiriin missä tahansa EU-maassa. Suomessa tätä oikeutta halutaan ilmeisesti rajata. Sen 
sijaan nopeasti kasvaneiden maahanmuuttajista kunnille maksettavia korvauksia nostetaan huomattavasti turva-
paikanhakijoiden määrän kokonaiskasvun johdosta. 
 
Suomessa olemme siirtyneet postmoderniin mobiili- ja käyttäjälähtöiseen yhteiskuntaan, joka toimii alhaalta 
ylöspäin, jota on yritetty kahlita valtion keskitetyllä johtamismallilla ja -käytännöillä.  Arviot osaamisen, koulu-
tuksen ja hyvinvoinnin sekä terveyden kärkihankkeiden vaikutuksista kuntiin ovat vielä alustavia. Päätökset siitä, 
mitä ja miten hallituksen päätökset tarkentuvat valmistelun ja suunnittelun edetessä – puuttuvat. Poliittisten pää-
tösten mukaan hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeet kohdistetaan mm. palvelujen uudistamiseen asiakasläh-
töisiksi, lapsi- ja perhepalvelujen muutokseen ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen. Kunnille suunnat-
tava rahoitus kohdistuu kuntakokeiluihin. Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista kuntiin halutaan vaikutet-
tavat vuonna 2016 mm. digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittamisella ja digioppimiskokeiluilla ja ke-
hittämisellä sekä Liikkuva koulu – hankkeen laajentaminen valtakunnalliseksi. Suunnitelmat eivät vielä takaa lä-
hipalveluiden säilymistä maaseutumaisissa kunnissa. 
 
Rautalammilla 23.11.2015   
Risto Niemelä   

 kunnanjohtaja 
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 1.   Johdanto 

 
Rautalammin kunnan hallintoa ja peruspalveluja sekä yritystoimintaa koskevat tavoitteet on johdettu 
Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymästä kuntastrategiasta 2020, elinkeinostrategiasta 2012-
2015, taloussuunnitelmasta 2014-2017 ja hallitusohjelmasta 2013-2016, joka sisältävät nykyisen val-
tuustokauden tavoitteet ja päämäärät sekä konkreettiset toimenpiteet. Hallitusohjelma on pohjapaperi 
keskustelulle ja päätöksenteolle.  
 
Vuosien 2016-2019 aikana kunnassa tehdään palveluja ja niiden rakenteita ja orgaaneja koskevia pää-
töksiä, joilla pyritään turvaamaan ja luomaan edellytyksiä yritys- ja elinkeinotoiminnan elinvoiman 
kasvamiselle, kuntalaisten lähidemokratian ja lähipalveluiden säilymiselle, paikallisen ja alueelliselle 
edunvalvonnan vaikuttavuudelle sekä paikallisen päätösvallan säilymiselle.  
 
Rautalammin kunnan visio on hyväksytty kuntastrategiassa vuodeksi 2020. Visio rakentuu kuntalais-
ten, asukkaiden ja yrittäjien aktiivisuuden ja yhteistyön pohjalle. Vetovoimaisuus asuinkuntana syntyy 
ympäristöstä ja ekologiuudesta.  
 
                       Kuntastrategian 2020 mukaisesti Rautalampi on asukkaiden ja yrittäjien  
                    aktiivisella yhteistyöllä rakennettu ekologinen, vetovoimainen ja 
              viihtyisä asuinkunta. 
 
 

 
 

 
Elinkeinostrategian 2012-2015 tavoitteeksi on asetettu innovatiivisen uudenlaisen maaseudun raken-
taminen etätyömahdollisuuksineen, jossa eri toimialat ja nuoret yrittäjät ovat vuorovaikutuksessa kes-
kenään. Elinkeinostrategian uudistaminen on käynnistetty. Yrittäjille kohdistetulla yrittäjäkyselyllä 
vuoden vaihteessa 2015 ja 2016 pyritään kohdentamaan paremmin kunnan yritystoimintaa edistäviä 
toimia. 
 
                        Elinkeinostrategian 2012-2015 tavoitteena, että Rautalampi on Pohjois- 
                        Savon innovatiivisin eri alojen yrittäjien suosima maaseutukunta, jossa 
                          nuorten yrittäjien osuus on kasvava ja jossa etätyömahdollisuudet  
                                          ovat valtakunnallisesti arvioituna huippuluokkaa. 
 
Rautalammin kuntakonsernin tavoitteena on järjestää ja tuottaa palveluja kuntalaisille ja luoda samalla 
kasvuedellytyksiä kotimaisille ja vientitoimintaa harjoittaville kunnassa toimiville tai kuntaan muutta-
valle mikro- ja pk-yritystoiminnalle. Tavoitteena on tukea uusien yritysten perustamista sekä vanhojen 
yritysten kasvumahdollisuuksia sekä saada vuosittain kuntaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Kunta 
vastaa kuntalaisten peruspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana sosiaali-, terveys-, koulutus- ja teknisten 
palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, mutta palveluja pyritään järjestämään ja tuottamaan kun-
nan omana toimintana, yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien, yrityssektorin ja kolmannen sektorin 
kanssa.  
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Rautalammin kuntakonsernin tavoitteet ja päämäärät 2016-2019: 
 
o Paikallisen kunnallisen päätöksenteon turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen omassa kun-

nassa, 
o Kunnan ja paikallistalouden elinvoimaisuutta tukevien ratkaisujen ja rakenteiden uudistusten 

käynnistäminen, 
o Varautuminen mahdollisiin alue- ja maakuntahallintoa koskevien itsehallintoalueiden muodosta-

miseen, 
o Varautumisen aloittaminen vuoden 2016 alusta mahdolliseen perusterveydenhuollon ja sosiaali-

toimen peruspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen uudistamiseen itsehallintoalueille vuoden 
2019 alusta,  

o Varautuminen osittain jo vuoden 2016 alusta mahdollisiin AVI:n ja ELY-keskusten sekä ympäris-
tönsuojeluviranomaisten lupia, valvontaa ja koordinointia, maankäyttöä, poikkeamisia ja kaavoi-
tusta sekä alue- ja elinkeinoelämän kehittämistä koskevien uudistusten käynnistämiseen,  

o Peruspalvelujen tuottaminen ja järjestäminen yhteistyössä erikokoisten kuntien ja kaupunkien, 
kuntayhtymien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, 

o Palvelusetelin käyttöön ottaminen peruspalveluissa, 
o Kuntastrategian mukaisesti yrittäjyyskasvatus otetaan osaksi kunnan uutta opetussuunnitelmaa, 
o Rautalammin ratsastuslukio on Suomen suurin ja menestynein ratsastuslukio vuoteen 2020 men-

nessä, 
o Perus- ja lukiokoulutus täydentävät toisiaan ja henkilöstöresursseja yhteiskäytetään, 
o Kuntatalouden tarkastelu tapahtuu konsernitasolla, 
o Kuntataloutta tasapainotetaan kuntakonsernissa kohtuullisella kunnallisverotuksella, 
o Kuntataloutta tervehdytetään vuosittain toimintatuottoja, maksuja ja taksoja korottamalla,  
o Kunnan vuosikate suurempi kuin poistot, 
o Kuntakonsernin tulos vuosittain positiivinen, 
o Omistajaohjausta koskevien periaatteiden ja sääntöjen laatiminen kuntakonsernille, 
o Kunnan johtosääntöjen uudistaminen, 
o Varaudutaan henkilöstön eläkkeelle siirtymisiin ja henkilöstörekrytointeihin, 
o Tuetaan uusien yritysten perustamista ja mikro- ja pk-yritystoiminnan erikoistumista,  
o Järjestetään pysyväksi vuoden 2016 aikana kunnan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämis-

toimet, 
o Käynnistetään kunnan maankäyttö ja asunto-ohjelman laatiminen, 
o Käynnistetään kuntalaisille ja yrityksille suunnattujen palvelutoimintojen uudistamisia ja ediste-

tään niitä digitalisaatiota hyödyntämällä,   
o Toteutetaan vuosina 2016-2020 luontomatkailuun liittyvä hankekokonaisuuksia koordinoimalla ja 

edistämällä EU-rahoituksen mahdollisuuksia yritysten toiminta- ja infrahankkeissa, 
o Rakennetaan valokuituverkko kuntaan vuoteen 2018 mennessä, 
o Rakennetaan vesi- ja jätevesiverkkoa vuosina 2016-2017, 
o Käynnistetään keskustaajama-alueella asemakaavoitus vuoden 2017 aikana, 
o Hyödynnetään kansallispuisto-statusta turismin ja luontomatkailun kehittämisessä, 
o Edistetään ja tuetaan kuntalaisten kansalaisaktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja innovaatioita, 
o Edistetään lähiruoan käyttöä kouluilla ja kodeissa,  
o Edistetään kotimaisten ja ulkomaisten investointien ja yritysten saamista kuntaan, 
o Edistetään palveluihin ja matkailuun liittyvien vuodepaikkojen lisärakentamista, 
o Edistetään Rautalammin HUB:in koulutus- ja kehittämistoimintaa ja luontomatkailukeskuksen 

syntymistä, 
o Edistetään ja toteutetaan rivitalohankkeita, 
o Edistetään paikallisia bioenergian ja -öljyn, puun, turpeen, aurinkoenergian ja tuulivoiman sekä 

maaperän ja kaivannaistuotteiden teollista hyödyntämistä ja kotimaisen energian omavaraisuutta,  
o ja mahdollistetaan liikekeskus-kerrostalon rakentaminen, 
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 2.   Talousarvio ja -suunnitelmarakenne 

 
Uuden kuntalain mukaan kuntastrategia on pakollinen jokaisessa kunnassa. Kunnan ja kuntayhtymän 
talousarviota ja -suunnitelmaa koskevan suosituksen ja kuntalain mukaan valtuuston tulee vastata 
kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston on vuosittain päätettävä kunnan ja kuntakonsernin toi-
minnan ja talouden keskeisistä tavoitteista kuten rahoituksesta ja sijoitustoiminnan perusteista sekä 
hyväksyttävä talousarvio. Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää myös kunnan liikelaitokselle (ve-
silaitos) asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Talousarvion ja taloussuunnitelman 
valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta anne-
taan määräykset kuntalaissa. Valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu-
raavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kol-
meksi tai useammaksi vuodeksi eteenpäin (suunnittelukausi). Talousarviovuoden tulee olla talous-
suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.  
 
Kunnan talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet hyväksytään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Rautalammilla tätä kokonaisuutta täydentää 
hallitusohjelma vuosille 2013-2016. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot. Siinä on osoitettava se, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan? 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan talousarvio rakentuu: 1) käyttö-
talousosasta, 2) tuloslaskelmaosasta ja 3) investointi- ja 4) rahoitusosasta.  

 
 3.   Valtiontalouden kehityssuunnitelma 2016-2019 

 
Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suh-
danteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kas-
vaa 0,9 %, ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä 
vuonna lisääntyy prosentin. Yksityiset investoinnit alenevat neljäntenä vuotena peräkkäin ja kuluvana 
vuonna ne supistuvat 2 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän no-
pea nousu. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikes-
kiarvoksi ennustetaan 9,6 %.  
 
Kansalaisten ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi 
nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %. Vuodeksi 2016 
BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 %. Kasvun taustalla on investointien suotuisa kehitys. Nettoviennin vai-
kutus talouskasvuun kääntyy negatiiviseksi. Huolimatta viennin asteittaisesta noususta tuonti lisään-
tyy vientiä enemmän johtuen kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Yksityisen kulutuksen kasvu hidas-
tuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Niinpä Suomen 
työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. 
 
Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena (1 %). Vuoden 2017 talouskasvuksi ennuste-
taan 1,4 %. Kotimainen kysyntä on talouskasvun taustalla, sillä nettoviennin vaikutus jää edelleen 
vuonna 2017 negatiiviseksi. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa hiukan potentiaalista tuotantoa 
nopeammin, joten negatiivinen tuotantokuilu supistuu. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikym-
menen loppuun saakka. Hallituksen mittavat sopeutustoimet pienentävät alijäämää. Julkinen velka ylit-
tää vuonna 2015 vuonna 60 prosentin rajan (BKT:stä) eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina jos-
kin velkasuhteen kasvu hidastuu. Valtiontalouden tervehdyttämisen liittyvän kehyspäätöksen 2014-
2017 mukaisesti osa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen 
rahoitusvastuusta siirrettiin vuonna 2015valtiolta kunnille. Yli 12 kuukauden työttömyyden jälkeen 
työllisyyden hoidon päävastuu siirtyi ja siirtyy edelleen kunnille. Valtion ylläpitämille TE-toimistoille 
jää ainoastaan koulutettujen ja työkokemusta jo saaneiden tilapäisesti työttömien henkilöiden työllis-
tämistoimenpiteet. Näiden osuus koko työttömien kokonaismäärästä lienee noin 25-30 %.  
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Vuoden 2016 alusta vaikeasti työllistettävät työttömät (TYP) ja kuntoutettavat siirretään kuntien vas-
tuulle. Rautalammin kunnan työttömyysaste oli 11,5 % syyskuun lopussa vuonna 2015. Työttömiä oli 
yhteensä 152 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 61 henkilöä ja nuoria alle 25 vuotiaista 16 henki-
löä. Työttömien määrä oli vähentynyt edellisestä vuodesta yhden prosenttiyksikön. Kunnan työttömis-
tä maksettava maksuosuus on vuonna 2015 vaihdellut kuukausittain 16.000-20.000 euroon kuukau-
dessa. Kelan maksuosuus on kasvanut vuoteen 2014 verrattuna lähes 100 %. Vuonna 2016 työttömien 
määrän arvioidaan Rautalammilla olevan noin 150 henkilöä ja työttömyyden olevan noin 11-12 %.  

 
 4.   Rautalammin väestökehitys 2015-2040  

 
Rautalammin kunnan yksi keskeisimpiä tavoitteita on katkaista kunnan väestömäärän aleneminen. 
Ikärakenteeseen liittyen väestön kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin syntyvyys (marras-
kuun 2015 mennessä syntynyt 19 ja kuollut 51 henkilöä). Rautalampi panostaa Rautalampi-heimon eli 
entisten kuntalaisten tai heidän sukujen jäsenten kutsumiseen takaisin Rautalammille tarjoamalla 
heille hyviä asuin- tai mökkitontteja ja joustavuutta rakentaa ja toteuttaa erilaisia asumisvaihtoehtoja. 
Lisäksi kunta vastaanottaa 80 kiintiöpakolasta yhteensä vuosina 2016-2019 ja lisäksi mahdollisesti 
työperäisiä maahanmuuttajia tai muita turvapaikanhakijoita. Merkittäviin väestömäärän lisäyksiin va-
raudutaan aktiivisella kunta-, palvelu- ja väestösuunnittelulla ja ennusteilla sekä käytännön toimenpi-
teillä yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. 
 
Rautalampi Vuosi  Väestömäärä      
  
                    2015  3 360  
    2020  3 253  
                         2025      3 168  
                         2030       3 106  
     2035  3 054 
                         2040       3 001 Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 
 
 
 
4.1.   Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottaminen Rautalammille 2016-2019 
 
Rautalammin kunnan tavoitteena on kotouttaa vuonna 2016 vastaanotettavat pakolaiset ja maahan-
muuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan, rautalampilaiseen elämäntapaan ja –kulttuuriin, eikä kunnan 
sosiaali- ja terveystoimeen. Kunta on perustanut kunnanhallituksen alaisen kotouttamisjaoston, jolla 
on toiminnallinen ja hallinnollinen sekä taloudellinen vastuu pakolaisten ja maahanmuuttajien vas-
taanottamisesta ja kotoutumisesta sekä kunnan henkilöstön valmentavasta koulutuksesta. Tarkistettu 
kunnan kotouttamisohjelma kuvaa keskeisiä asioita liittyen maahanmuuttoon ja kunnan keskeisiä lin-
jauksia pakolaisten, maahanmuuttoasioiden ja työperäisen maahanmuuton hoidossa vuodesta 2016 
alkaen vuoteen 2019 saakka. Kotouttamisohjelman avulla lisätään kuntalaisten ja pakolaisten tietoutta 
elämisestä, työstä ja kulttuurista suomalaisessa tai kansallisuudeltaan toisenlaisessa yhteiskunnassa, 
luodaan läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta kunnan, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen maahanmuutto-
työlle. Tämän työn arvioidaan osaltaan vähentävän maahanmuuttoon liittyviä ennakkoluuloja ja ongel-
mia.. Kotouttamisohjelma toimii perustyökaluna kunnassa tehtävälle maahanmuuttotyölle, henkilöstön 
kouluttamiselle ja kotouttamiskoulutukselle. Ohjelman tarkoituksena on turvata yhtäläiset palvelut 
kaikille kuntalaisille. 
 
Kunta on tehnyt sopimuksen Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottami-
sesta keväästä 2016 alkaen. 
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4.2.   Viekku-hanke 2016-2018 
 
Kunta on valmistellut kiintiöpakolaisten vastanottamiseksi hankkeen (Vieraat kulttuurit – Vierellä kul-
kemaan) ja hakenut kunnan ulkopuolista rahoitusta pakolaisten vastaanottamiseksi vuosina 2016-
2018. Hankkeen ohjausryhmänä toimii pakolaisten vastaanottamista vuosina 2014-2015 valmistellut 
työryhmä, jota on laajennettu kansalaisjärjestöjen edustajilla (mm. SPR ja RautU ja muut yhdistykset). 
Seurakunnat ovat mukana tukemassa kiintiöpakolaisten vastaanottamista kuntaan. Kunta selvittää 
vuoden 2016 aikana naapurikuntien mahdollisuuksia osallistua myöhemmin taloussunnittelujakson 
aikana pakolaisten vastaanottamista koskevaan laajennettuun hankkeeseen ja erilaisiin yhteistyömah-
dollisuuksien käytännön toteutukseen. Keskusteluja on jo käyty mm. Leppävirran, Suonenjoen ja Kon-
neveden kanssa. 
 
5.   Rautalammin kunnan taloutta koskevat tavoitteet 2016-2019 
 
Kunnan terve talous perustuu siihen, että kuntakonsernin tilinpäätökset ovat talousarviovuonna 2016 
ja taloussuunnitteluvuosina 2016-2019 ylijäämäisiä. Tämä merkitsee sitä, että  
 
1) verotulojen osuus taloussuunnittelukaudella 2016-2019 koko tulorahoituskertymästä on > 37 %,   
2) verotulojen ja toimintatuottojen ja yhteismäärän tulee olla suurempi tavoitteellisesti kuin valtion-
osuuksien,  
3) toimintatuottojen osuus toimintakuluista tulee olla > 13 %,  
4) maksujen ja taksojen tulokehitys on vastattava vuosittaista kustannuskehitystä, 
5) kunnan vuosikate tulee olla vuosittain > 750.000 euroa, 
6) lainakanta vuoden 2019 lopussa tulee olla < 9.500.000 euroa ja 
7) asukaskohtainen laina < 2900 euroa/ asukas.  
 
5.1.   Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet sekä ennakkojen maksaminen 
 
Kunnan maksuvalmius tulee olemaan kiinteistöinvestointien johdosta vuosittain tiukka koko suunnit-
telujakson ajan. Kassan riittävyyden arvioidaan olevan 15-20 päivää. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi 
kunnan palveluiden laskutus uudistetaan siten, että maksuja voidaan kerätä vuoden aikana useamman 
kerran. Tämä koskee vesimaksuja ja muita maksuja. Vuokrien ja vesilaskujen perintä ajanmukaistetaan 
ja pidetään ajan tasalla ja sisäistä tarkastusta lisätään. Laskutustyön uudistaminen aloitetaan 1.1.2016. 
Vesimaksutaksoja ja muita maksuja ja taksoja korotetaan vuoden 2016 alusta 5 % vesilaitoksen (kun-
nan liikelaitos) talouden tasapainottamiseksi. Korotuspaineet ovat syntyneet ja syntyvät merkittävistä 
vuoden 2014-2017 vesi- ja jätevesihuollon investoinneista (siirtoviemäri ja runkojohtojen rakentami-
nen). Kunnan taloudenhoidosta vastaavana kunnanhallituksen tehtävänä on seurata sitä, että maksu-
jen ja taksojen korotukset toteutetaan ja kunnan käyttötalousmenot pysyvät hyväksytyn talousarvion 
mukaisessa raamissa vuosittain ja koko suunnittelukauden ajan. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeet uu-
distetaan vuoden 2016 alussa.  
 
 

 
Kunnan tavoite on hillitä omalla kustannuksia leikkaavalla taloudellisella toiminnalla ja päätöksente-
olla kunnallisvero- ja kiinteistöverotuksen korottamiseen liittyviä paineita. Kunnallisveroprosentti on 

Toimintatuotot 
Verotulot 
Valtionosuudet 

TP 2013 
1000 € 

TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS2019 

Toimintatuotot 2.666 2.842 2.783 3.092 3.100 3.100 2.000 
Verotulot 9.379 10.313 10.150 10.350 10.500 10.650 6.200 
Valtionosuudet 12.353 12.599 12.700 12.765 12.900 13.150 6.400 
Yhteensä 24.398 25.754 25.633 26.207 26.500 26.900 14.650 
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22,00 % vuonna 2016. Vuonna 2016 yleinen kiinteistöveroprosentti säilytetään 1,00 prosentissa, vaki-
tuista asuntoa koskeva kiinteistöveroprosentti säilyy 0,70 %:ssa ja vapaa-ajan asuntoja koskevia vero-
prosentti 1,30 %:ssa. Vuonna 2016 kunta arvioi saavansa kunnallisverotuloja 8.730.000 euroa, kiinteis-
töverotuloja 1.100.000 euroa ja yhteisöverotuloja 520.000 euroa, joiden tulokertymä arvioidaan alhai-
semmaksi kuin vuonna 2015.       

 
5.2.   Kiinteistöverotietojen tarkistamisprojekti 
 
Rautalammin kunta käynnistää vuoden 2016 alussa kiinteistöjä koskevien verotuspohjatietojen tarkis-
tamisen. Tarkistamisprosessista vastaa hallinto-osasto kunnanhallituksen alaisuudessa. Kiinteistövero-
laki mahdollistaa kiinteistöverotietojen oikaisut ainoastaan kahdelta vuodelta. Lain tulkinnan mukaan 
katsotaan, että verovelvollinen kiinteistön omistajana ei ole tehnyt virhettä, jos puutteita esiintyy kiin-
teistöjen verotustiedoissa. Kunnassa voi tämän johdosta sijaita edelleen kiinteistöjä, joissa on asuttu 
pitkään ja niissä ei ole pidetty lopputarkastusta. Tämän johdosta voivat verottajan kiinteistöverotustie-
dot olla puutteelliset ja verotus alhaisempi kuin kiinteistön rakennusvalmius ja annetut tiedot verovi-
ranomaiselle edellyttäisivät. 
 
6.   Lähipalvelut ja lähidemokratia 
 
Hallituksen suunnittelemat maakuntapohjaiset (18 kpl) maakunnalliset sote- ja itsehallintoalueet otta-
vat toteutuessaan 40-60 %kuntien ja kaupunkien päätösvallasta ja rahoista. Itsehallintoalue- ja sote-

RAUTALAMMIN KUNNAN TALOUTTA KOSKEVAT 
TAVOITTEET 2016-2019 

Tavoitteet ja mittarit Raha- ja prosentti-
määräiset tavoitteet 

 
MENOJEN JA TULOJEN TASAPAINO 

  

Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen 
kattamiseen 

Vuosikate >750.000 € 

Tulorahoituksen riittävyys pitkän aikavälin in-
vestointeihin 

Investointien tulorahoi-
tusprosentti 

>89 % 

Tulorahoituksen suhteellinen suuruus Vuosikate €/asukas >230 € 

 
KUNNAN RAHOITUSTARVE  

  

Kunnan vakavaraisuus Omavaraisuusaste >45% 
Vieraan pääoman (pitkä+lyhyt) määrä vuoden 
2019 lopussa 

Kokonaislainamäärä € 
Lainamäärä €/asukas 

<9.500.000 € 
<2.900 €/asukas 

Vieraan pääoman (pitkä+lyhyt) suhde tulorahoi-
tukseen/ toimintatulot+ verot+valtionosuudet 

Suhteellinen velkaantunei-
suus 

<28 % 

Kunnan maksuvalmius Kassan riittävyys päivinä  15-20 päivää 
 
KUNNAN MENO- JA TULORAKENNE 

  

Kunnallisveroprosentti Tuloveroprosentti 22,00 % 
Kiinteistöveroprosentti Yleinen enintään 1,00 % 
 Asuinrakennukset enintään 0,70 % 
 Vapaa-ajan asunnot enintään 1,30 % 
Verotulojen osuus koko tulorahoituksesta _Verotulot x 100%_ 

toimintatuotot+ verot+ valti-
onosuudet 

>37 % 

Valtionosuuksien osuus koko tulorahoituksesta Valtionosuudet x 100% 
toimintatuotot+ verot+ valti-
onosuudet 

<50 % 

Omien verotulojen ja toimintatuotojen osuus va-
litonosuuksista 

(Toimintatuotot+ verotulot) x 
100 % Valtionosuudet 

>50  % 

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista Toimintatuotot x 100% 
toimintakulut 

>13 % 
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uudistuksesta ja sote-määrärahoista ja uudistuvasta päätöksentekorakenteesta johtuen riskinä ovat 
kuntiin kohdistuvat tulo- ja menoleikkaukset, perus- ja lukiokoulutusuudistukset ja valtionosuusuudis-
tus ja kuntalakiuudistus. Riski kohdistuu kuntalaisten päätösvallan näkymiselle ja säilymiselle, edun-
valvonnalle, elinvoimalle ja lähipalveluille.  
 
Itsemääräämisoikeuteen liittyvän päätösvallan leikkaamisen ja supistamisen johdosta kunnan asema 
paikallishallinnon suomalaisen kansalaisyhteiskunnan demokraattisena instituutiona ja dynamona 
muuttuu radikaalisti.  Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria kuntia ja kaupunkeja. Koko julkinen 
hallinto muuttuu kolmiportaiseksi, jossa kunta, maakuntaitsehallinto ja valtio toimivat päätöksenteko-
orgaaneina. Hallituksen poliittisen päätöksen jälkeen kuntien päätöksentekoon ja rahoitukseen liitty-
vistä tehtäväjaoista neuvotellaan ja sovitaan poliittisesti vuoden 2016 alussa. Valtion suora ohjaus ko-
rostuu. Seurauksista ei puhuta. Sen sijaan hallitus pyrkii kunta-, maakunta- ja valtiotasolla edistämään 
ja toteuttamaan demokraattisista ohjausta kunnallis-, aluehallinto- (maakunta) ja eduskuntavaalien 
kautta.  
 
Rautalampilaisille tärkeitä omassa kunnassa säilytettäviä lähipalveluja ovat mm. 
 

1. terveyskeskuslääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, 
2. ennalta ehkäiset ja työterveyshuoltopalvelut, 
3. terveydenhoitajan vastaanottopalvelut, 
4. neuvolapalvelut, 
5. laboratorio-, näytteenotto- ja tutkimuspalvelut (ultra ja röntgen ym.), 
6. vanhusten tehostettu palveluasuminen ja eriasteiset muut asumispalvelut, 
7. kuntoutus- ja fysioterapiapalvelut, 
8. sosiaali- ja toimeentulotukipalvelut, 
9. vammaisten ja muiden erityisryhmien palvelut, 
10. yhteispalvelupiste (etä- ja videoneuvottelu mahdollisuus, kunta, kela, poliisi, työvoimahallinto), 
11. koulutuspalvelut; ratsastuslukio, Matti Lohen yhtenäiskoulu, ja Kerkonjoen koulu, 
12. kirjasto- ja kulttuuripalvelut, 
13. lasten päivähoitopalvelut, 
14. vapaa-aika-, kulttuuri ja nuorisotyöpalvelut, 
15. kansalaisopistotoiminta, 
16. kaavoitus, rakennusvalvonta, ja –lupa sekä ympäristölupa-asiat, 
17. kauppa-, liike- ja päivittäistavarakaupat sekä apteekkipalvelut ja muut erikoisliikkeet, 
18. yritys- ja elinkeinoneuvonta ja sen kehittäminen, 
19. yhteisöjen ja yhdistysten päätöksenteko ja rahoitus (esim. kehitysyhtiö, yhteismetsät, osuus-

kunnat) sekä 
20. kylien kehittäminen ja rahoitus (esim. Leader-hankkeet). 

 
7.   Merkittävät toiminnalliset, hallinnolliset ja taloudelliset muutokset vuosina 2016-2019 
 
7.1.   Hallinto, elinvoima, työllisyys ja hankkeet 
 
Kunnan keskushallinnossa tapahtuu suunnittelukauden aikana henkilöstömuutoksia. Henkilöstörekry-
tointien yhteydessä pyritään huomioimaan ja varautumaan myös yhteiskunnassa ja kuntakentässä ta-
pahtuviin rakenteellisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin kunnan tuloja sekä menoja koskeviin muutok-
siin.  Kunnan palvelujen säilyttämisen, taloudellisten edellytysten ja kuntalaisten edunvalvonnan näkö-
kulmasta taloussuunnittelukausi 2016-2019 on merkittävä. Kunnanvirastoa koskevat ja hallinto-osas-
ton ja muiden osastojen toiminnallisiin muutoksiin liittyvät suunnittelukauden alussa toimistotiimin 
perustaminen tasaamaan työhuippuja ja digitalisaation edistäminen sekä muut toimintoja edistävät 
toimenpiteet (työajan seuranta-, sähköinen arkisto- ja asiakirjahallinta-, puhelin- ja kopiokoneasiat 
sekä asuntoasiat).  
 
Kunnanhallitus käynnisti vuoden 2015 aikana johtosääntöjen uudistamisen, jota jatketaan vuonna 
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2016 kevään aikana. Kuntalaki uudistui ja kuntakonsernia ja omistajuutta koskevat säädösuudistukset 
vaativat johtosääntöjen ja ohjeiden ajan tasalla pitämistä. Suomen Kuntaliiton suositukset johtosääntö-
jen sisällöstä on vielä osittain valmisteluvaiheessa. Kuntakonsernin taloutta varten laaditaan maksuval-
miussuunnitelma vuoden 2016 aikana ja johdolle talouden raportointijärjestelmät. 
 
7.2.   Elinvoima 
 
Vuoden 2019 alusta alkaen kunta instituutiona muuttuu radikaalisti. Kunnan tulo- ja menorakenteessa 
vuoden 2019 tapahtuvat muutokset edellyttävät varautumista kunnan elinvoiman säilyttämiseen ja 
kehittämiseen. Muutokset koskettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää kokonaisuudistusta, itse-
hallinto-alueiden muodostamista, kuntakonsernia, kehitys- ja kiinteistöyhtiötä, kuntien toimintojen 
yhtiöittämistä, esim. mahdollisesti uusien osuuskuntien ja yhteismetsien perustamista, paikallistalou-
dessa toimivien yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja rahoitusta. Maaseudulla ja haja-asutus-
alueilla kuntien kutistuminen ja taloudellisen sekä poliittisen päätösvallan väheneminen merkitsevät 
paikallishallinnossa ja –taloudessa merkittävien taloudellisten resurssien uudelleen jakamista ja ohjau-
tumista maaseudulta maakuntakeskuksiin.  
 
Maaseudulla lähipalveluihin muutoksiin ja leikkauksiin liittyvä kansalaisten lisääntyvä turvattomuu-
den tunne, joka on kansalaisten keskuudessa viime vuosina lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut myös 
Eurooppaa ja Suomea koskeva pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden maahanmuuttoaalto, joka on ollut 
osittain hallitsematonta ja tapahtunut syksyllä 2015 muutaman viime kuukauden aikana. Lisäksi kan-
salaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt sen johdosta, että valtion järjestämät poliisipalvelut, 
sairaanhoitopiirin järjestämä ensihoito- ja ambulanssitoiminta ja valtion järjestämät TE-toimistojen 
työvoimaneuvonnan palvelut ovat Pohjois-Savossa keskittyneet ja edelleen vuoden 2016 alusta keskit-
tymässä Kuopioon. Edelleen turvattomuuden tunnetta lisää kansalaisten keskuudessa terveyskeskuk-
senpäivystystoiminnan keskittyminen Kuopioon. Suunnittelukauden aikana pyritään etsimään toimin-
nallisia ja taloudellisia sekä paikallisia ratkaisuja, joilla kuntalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. 
Alueellisen pelastustoimen palvelut ovat nyt kohtuullisella tasolla ja tavoite on, että palvelutaso säilyy 
vuonna 2016. Palvelutason säilyttämien edellyttää Rautalammilla sitä, että paloasemalla on kaksi vaki-
naista pelastustoimen henkilöä.  
 
7.3.   Työllisyys 
 
ELY-keskusten alaisilla TE-toimistoilla on ollut päävastuu kaikkien työttömien työllistämisestä. Lain-
säädäntö ja Nuorten työllistämistakuukokeilu (Kuopio Pilotti) siirsi vuosien 2013-2015 aikana kunnille 
ja kaupungeille entistä enemmän työttömien työllistämisvastuuta. Kunta pyrkii edelleen edistämään 
työttömien ja nuorten työllistymistä olemalla mukana esim. Nuoret Duuniin hankkeessa 2015-2017 ja 
etsivä nuorisotyöprojektilla. 
 
Työllisyyslainsäädäntöä koskevassa uudistuksessa valtio siirsi 1.1.2015 alkaen kuntien vastuulle nuor-
ten ka vaikeasti työllistettävien yli 50 vuotiaiden työllistämisvastuuta. Valtio jatkaa 1.1.2016 työllisyy-
den hoito-, järjestämis- ja talousvastuun siirtämistä vaikeasti työllistettävien pitkäaikaistyöttömien ja 
kuntoutettavien (TYP) osalta edelleen kunnille. Valtion TE-toimistojen välitettäväksi jää tämän jälkeen 
enää koulutetut ja työkokemusta hankkineet työttömät työntekijät, joiden osuus työttömistä lienee 
noin 20-25 %. TE-toimisto lakkauttaa Suonenjoen toimipisteen vuoden 2016 alusta. Rautalammin 
kunta varautuu muutokseen ja ”työnvälitystoiminnan siirtämiseen kunnille” lisäämällä työllisyyteen 
pysyvän työsuunnittelijan vuoden 2016 aikana. Lisäksi kunta pyrkii edistämään työpaikkojen synty-
mistä esim. työllisyysosuuskunnan perustamisella yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja hakee tämän 
johdosta hankerahoitusta. 
 
 
 
 
 



13 
 

  

TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 13 

 

8.   Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
8.1.   Peruspalvelut lähipalveluina kuntalaisille  
 
Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian 2020 ja perusturvan palvelujäsennyksen mukaisesti 
kunnan tai muun julkisyhteisön järjestettäväksi laissa annetut kuntalaisten peruspalvelut on tarkoitus 
säilyttää lähipalveluina. Säilytettäviä lähipalveluja ovat terveyskeskus- ja hammaslääkärin vastaanotto, 
sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorion näytteenotto-, työterveyshuolto-, neuvola- ja 
kouluterveydenhoitopalvelut. Lähipalveluihin kuuluvat myös sosiaaliturva-, vammaishuolto-, kuntou-
tus- ja fysioterapiapalvelut sekä ikääntyneiden pitkäaikaishoito- ja palveluasuminen. Lisäksi kirjasto-, 
kulttuuri-, vapaa-aika- nuoriso-, koulutus- ja lukiopalvelut sekä kaavoitus- rakennus- ja ympäristölupa-
asiat, talonmiespalvelut sekä lasten päivähoito kuuluvat säilytettäviin lähipalveluihin. Osan palveluista 
voi tuottaa kunta, yksityinen yritys tai kolmas sektori. 
 
Perusturvapalvelujen painopiste sote-uudistuksen johdosta tulee olemaan ehkäisevässä toiminnassa. 
Toimiva palvelujärjestelmä auttaa varhain ja tehokkaasti silloin kun ihmisen omat voimavarat eivät 
riitä. Myös kaikkien ammattiryhmien ehkäisevän työn osaamista ja ehkäisevien palvelujen saatavuutta 
tulee vahvistaa. Käyttäjät otetaan mukaan palvelujen aktiivisiksi kehittäjiksi ja siten palveluista voi-
daan saada toimivia kokonaisuuksia. Peruspalvelut halutaan tuottaa mahdollisimman lähellä ihmisten 
arkea ja lähiyhteisöä. Vahvojen peruspalvelujen avulla päästään varhaiseen ennaltaehkäisyyn ja tue-
taan käyttäjiä itsenäisessä selviytymisessä. 
 
Vaikeissa olosuhteissa elävät ja muut vähemmistöryhmät tarvitsevat myös kohdennettuja palveluja. 
Ikääntyneiden henkilöiden itsenäistä elämää tuetaan ja edistetään heidän toimintakykyään ja osalli-
suuttaan. Lapsiperheiden palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden siten, että lasten kehi-
tystä tukevat ja ongelmia ehkäisevät sekä korjaavat palvelut toteutuvat yli nykyisten sektorirajojen. 
Laaditaan kuntalaisten hyvinvointikertomus ja turvallisuussuunnitelma 2013 -2016. 
 
Sosiaalipalveluiden tavoite lastensuojelussa on Lasten ja Nuorten Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti 
vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta ja tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä. Mielenterveys- ja päihde-
työn tärkeä tavoite on turvata mielenterveysneuvolan palveluiden säilyminen Rautalammilla ja nykyi-
sen palvelutason säilyttäminen. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävänä on täydentää työvoimahallin-
non tukitoimia vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllistymiseksi. Kunnan vastuusta työllisyyden-
hoidosta ja työllistymisedellytysten parantamisesta säädetään sosiaalihuoltolaissa, laissa kuntoutta-
vasta työtoiminnasta ja toimeentulotukilaissa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta muutettiin jo 
1.1.2010 alkaen siten, että kuntouttava työtoiminta tuli velvoittavaksi myös yli 25-vuotiaille. Kunta ha-
kee edelleen nuorten työpaja toimintaan hankerahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 1,5 henkilön 
palkkakuluihin. 
 
8.2.   Toiminnan muutokset 
  
Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelalle. Kunta varautuu vuoden 2016 
aikana muutokseen. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen jää edelleen kuntien 
vastuulle ja rahoitettavaksi, mikä lisää yhteistyön tarvetta Kelan etuuskäsittelyn kanssa. Aikuissosiaali-
työ, joka kohdentuu myös toimeentulotukiasiakkaisiin jää samoin uudistuksessa kunnan vastuulle. Pe-
rustoimeentulotuen myöntäminen on kunnassa sitonut henkilöstöresurssia noin 20% yhden henkilön 
vuosityöajasta. Resurssi tarvitaan jatkossa mm. vammaispalveluihin ja uudistuneen sosiaalihuoltolain 
velvoitteiden täyttämiseen ja pakolaisten vastaanottamisen sekä kotouttamiseen, kun kunta ottaa vuo-
sina 2016-2019 vastaan kiintiöpakolaisia. Vanhuspalveluissa on toteutettu uusia tilaratkaisuja kotihoi-
don ja vanhusten päivätoiminnan osalta toiminnan hoidon laadun parantamiseksi. Taloussuunnittelu-
kauden aikana palveluiden merkittävälle lisäämiselle ei näytä olevan tarvetta. Suunnitelmakauden ai-
kana siirrytään kotihoidossa ympärivuorokautiseen palvelutuotantoon, mikäli tarve sitä edellyttää. 
Tämä lisää toiminnallisia kustannuksia. Kotihoidossa otetaan vuoden 2016 aikana vaiheittain käyttöön 
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henkilökunnan uusia mobiililaitteistoja. Mobiililaitteet hankitaan ns. kylän tiimiin, joka tuottaa palve-
luita koko kunnan alueelle. Saadun kokemuksen perusteella ratkaistaan, laajennetaanko mobiililaittei-
den käyttö koskemaan myös Kirkkotien palvelualuetta. Mobiililaitteiston avulla palvelulogistiikka ja -
kustannustehokkuus arvioidaan paranevan. Arvioidut kustannukset ensivaiheessa ovat noin 30 000€. 
 
Vanhushoidon palveluiden piirissä arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan noin 600 ikäihmistä. 
 

Rautalammin kunnan ta-
voitetila ja nykytila ikäih-
misten palvelu- ja laitos-
hoidossa ja palveluasumi-
sessa 

Valtakunnallinen  
tavoite suhteutettuna  
Rautalammin 
ikäihmisiin 
 

Vuosi 2014 Kunnan tavoite 
Vuosi 31.12.2017 

Laitostoshoidossa olevien 
osuus 

3 % (14 henkilöä) 1 % (5) 3 % 

Kotona asuvien osuus 91-92 % (448 henkilöä) 88,6 %  (436) 91-92 % 
Säännöllinen kot ihoito 13-14 % (69 henkilöä) 14,2 % (70) 13-14 % 
Omaishoidon tuki 6-7 % (30 henkilöä) 4,8 % (28) 6 % 
Tehostetussa palveluasu-
misessa 
 

6-7 % (30 henkilöä) 
 

12,4 % (60) 
 

13 % 

Ryhmä- ja perhekodissa 
asuvien osuus  
 

2 % (10 henkilöä) 1 % (6) 2 % 

Yhteensä noin 
 

601 henkilöä 605 600 

 
8.3.   Perusterveydenhuollon perussopimuksen uudistaminen  
 
Suonenjoen kaupunki esitti Rautalammin kunnalle, että kaupunki on valmis jatkamaan terveydenhuol-
lon kuntayhtymään liittyvää yhteistyötä ja uudistamaan perussopimusta siten, että irtisanomisaika 
olisi yksi vuosi. Kunnanvaltuuston päätti vuoden 2015 alusta, että Rautalammin kunta maksaa Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kuntayhtymälle suoraan ennakot kaksi kertaa kuukau-
dessa. Tämä muutos tulisi huomioida perussopimusuudistuksessa. Kunta maksaa Sisä-Savon tervey-
denhuollon kuntayhtymälle ennakot suoraan myös kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että 
perusturvaosasto seuraa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menoja ja käyttää tarvitta-
essa vastuu- tai asiantuntijalääkärin palveluksia. 
 
9.   Sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut 
 
Vuonna 2016 oppilaskuljetuksiin on arvioitu syntyvän noin 400.000 euron kustannukset, joista oppi-
laskuljetusten kustannukset ovat 320.000 euroa, Matti Lohen yhtenäiskoulun menot ovat 1.762.000 
euroa, ratsastuslukion 950.000 euroa, lasten päivähoidon menot 965.000 euroa, Kerkonjoen koulun 
menot 331.000 euroa, esiopetuksen menot 102.000 euroa, kirjaston 226.000 euroa ja kulttuurin 
36.000 euroa. Liikuntaan arvioidaan kuluvan noin 197.000 ja nuorisotoimeen 67.000 euroa. Kotihoi-
don (valtio) tukimenot ovat 190.000 euroa.  

 
9.1.    Koulutus 
 
Sivistystoimen tavoite on antaa kuntalaisille vahvat juuret kasvamiseen ja elinikäiseen oppimiseen ja 
hyvälle elämälle sekä samalla luoda jatko-opintokelpoisuuden edellytykset. Kunta järjestää laadukasta 
peruskoulutusta kasvatuskumppanuusperiaatteella, jossa kasvatuksellinen vastuu on perheillä, ja kou-
lutuksellinen vastuu kouluilla. Kerkonjoen alakoulu, Matti Lohen yhtenäiskoulu ja peruskorjattu ratsas-
tuslukio ja laadukkaat opetusresurssit luovat hyvät mahdollisuudet peruskoulutuksen jälkeiselle opis-
kelulle. Tavoite on, että kaikki nuoret jatkavat perusopetuksen jälkeenkin opintoja. Lukiossa taataan 
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valtakunnallisten syventävien opintojen suorittamismahdollisuus. Ammattikoulutuksen osalta laadi-
taan yhteistyö- ja kumppanuussopimukset kunnan, yrittäjäjärjestön ja SAKKY:n välillä sekä tehdään 
yhteistyötä TiimiAkatemian, Snellman-Instituutin, yliopistojen ja muiden lukioiden kanssa. Uudet ope-
tussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2016. Yrittäjyys, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja 
kansainvälisyys ovat koulutuksessa kehitettäviä alueita. Kunta kilpailuttaa vuoden 2015 aikana opetus-
toimeen ja perusturvaan liittyvät henkilöiden kuljetukset. 
 

 9.2.    Varhaiskasvatus 
 

Kunta tarjoaa ammattitaitoiset vahaiskasvatuksen palvelut lapsiperheille. Varhaiskasvatuksessa on 
oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien vuorovaikutus sekä henkilöstön ja 
vanhempien yhteinen kasvatuskumppanuus. Kirkonkylällä toimii Pentinpellon vuoropäiväkoti ja esi-
koulu, Riihikodon päiväkoti ja perhepäivähoito. Lisäksi Kerkonkoskella toimii ryhmäperhepäivähoito. 
Suunnittelukauden aikana kiinnitetään huomiota varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaidon, kou-
lutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä itsereflektointiin. 
 

 Varhaiskasvatuksen tavoitteet: 
 

 edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista, 
 varhaiskasvatuksen tehtävänä vanhempien arvomaailman ja eettisten arvojen tunnistaminen, 

tunnustaminen ja arvostaminen kasvatustyössä, 
 varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarvittaessa antaa tuki vanhemmille lapsien kasvatustyössä, 

jotta lapsista kehittyisi psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivia ihmisiä ja 
 päivähoidon tehtävänä on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti. 
 

9.3.    Vapaa-aika, liikunta-, nuoriso- kirjasto- ja kulttuuritoiminta 
 

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimi. Rautalammin kunta tukee 
Rautalammin Urheilijat r.y:n seuratyöntekijähanketta yhdessä seurakunnan, eri yhteisöjen, yritysten, ja 
yksityisten kanssa vuosina 2015-2016 avustamalla vuosittain seuraa 25.000 eurolla. Kunta tukee Rau-
talammin museota matkailu-, näyttely- ja kotiseutumuseotoiminnan, myönteisen kuntakuvan ja paikal-
lisidentiteetin vahvistamiseksi vuosittain 25.000 eurolla. Museo on valtionosuuteen oikeuttava laitos. 
Kirjaston sähköistä aineistoa ja kirjakantaa uudistetaan ja lainauskanta pyritään pitämään aikaisem-
pien vuosien tasolla.  
 
Kunta kilpailuttaa taloussuunnittelukauden aikana tarpeellisessa määrin huolto- ja kunnossapitopalve-
lut, jotka koskevat liikuntaa, urheilua ja vapaa-aikaa. Rautalammin kunta järjestää vapaa-aikatoimen 
tilojen, alueiden, laitteiden ja varusteiden vuosittaisen kunnossapidon omana työnä tai ostamalla pal-
veluja yrityksiltä tai yhteisöiltä. Vuoden 2016 aikana laaditaan kunnan ja yhdistysten välillä sopimuk-
set eri tapahtuminen ja markkinoiden järjestämisestä. Kunta tukee vapaa-aikatoimen työntekijöiden, 
yhdistysten, projektihenkilöiden ja seuratyöntekijän välisiä tehtäviä ja työnjakoa koordinoivaa työ-
ryhmä. 
 
Tavoitteet: 
 kuntalaisten yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja osallistumisen aktivoiminen, 
 kunnan tunnettuuden lisääminen markkinoinnilla, 
 kunnan matkailu- ja museotoiminnan edistäminen,  
 lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden henkilöiden liikunnallisuuden ja urheilu- ja liikuntama 

dollisuuksien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, 
 kulttuurihistoriallisen vetovoiman ja paikallisen identiteetin säilyttäminen ja kehittäminen sekä kun-

talaisten elämisen laadun parantaminen ja 
 psykososiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen sekä kuntalaisten sivistys- ja kult-

tuuripääoman kasvattaminen. 
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10.   Yritys- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet 
 
Vuonna 2016 hyväksytään uusi yritys- ja elinkeinostrategia 2020. Yritys- ja elinkeinopolitiikan tavoit-
teena on luoda kunnasta yrittäjyysmyönteinen uudenlaisen maaseudun kunta tukemalla maa- ja met-
sätalousyritysten, muiden mikro- ja pk-yritysten perustamista (vuonna 2015 perustettu 16 uutta yri-
tystä ja lakannut 8 yritystä) sekä edistämällä vanhojen rautalampilaisten yritysten sukupolvenvaihdok-
sia ja liiketoimintaosaamista markkinoilla. Tavoite on huomioida entistä paremmin yrittäjien tarpeet 
erityisesti kaavoituksessa ja rakentamisessa. Uusi maaseutu ajattelu tuotteistetaan kilpailueduksi ja 
tulevaisuuden visioiden ja kehittämistavoitteiden vipuvoimaksi. Yrittäjäkyselyn tulokset ovat käytettä-
vissä vuoden 2016 alussa. Rautalampi nähdään uutena maaseutuna, joka kutsuu uusia yrittäjiä.  
 
Kunta tukee ratkaisuja, joilla voidaan kuntaan luoda uutta yrittäjyyttä ja liiketoimintamuotoja ja uusia 
työpaikkoja digitalisaatiota edistämällä ja rakentamalla runkovalokuituverkkoa kiinteistöihin ja yritys-
tiloihin. Turismin ja matkailun kehittämisessä hyödynnetään Etelä-Konneveden kansallispuiston sta-
tusta.  
 
Kuntaan pyritään saamaan monipuolisesti kaivostoimintaan ja monimuotoiseen energiatuotantoon 
panostavia kotimaisia tai kansainvälisiä yrityksiä. Maaperän tutkimiseen ja malmilöydösten teolliseen 
hyödyntämiseen sekä jatkojalostamiseen panostetaan suunnittelukauden aikana.  
 
Kotikuntaan perustettava yritykselle maksetaan starttirahaa 1000 euroa ja alle 25-vuotiaalle yrittäjälle 
raha on 2000 euroa. Yrittäjän ja yrityksen aikaisempi toiminta arvioidaan starttirahaa maksettaessa. 
Kunnan toimielimien ja lautakuntien valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa lisätään yritysvaikutus-
ten arviointia. Yritysten liiketoiminnan kasvutavoitteissa hyödynnetään kunnan sijaintia kahden valta-
kunnanosakeskuksen välissä ja kasvavia liikennevirtoja valtatie 9:llä ja kantatie 69:llä sekä Tikkakos-
ken ja Rissalan lentokenttien ja rautatieaseman läheisyyttä. Suunnittelukauden lopulla 2017-2018 
biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle luo uusia mahdollisuuksia energiatuotantoon ja mekaani-
seen puunjalostukseen. Kunta varautuu kuntakeskuksen liikennesuunnittelussa ja toteutuksessa ras-
kaan liikenteen määrän merkittävään kasvuun. Rautalammin Kehitys Oy:n takaustoimenpitein tuetaan 
mm. uusia perustettavia yrityksiä ja pk-yritysten laajennuksia ja uusinvestointeja.  
 
Tavoite on, että Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiö myy vuoden 2016 aikana toisen teolli-
suushallin. Edistetään maa- ja metsätalousyritysten sukupolvenvaihdoksia ja maaseudun liitännäiselin-
keinojen kehittymistä. Matkailuun liittyen edistetään mm. maatilojen yhteyteen perustettavia ”bed and 
breakfast” –majoituskohteita ja maatilamatkailuyritysten investointeja. Laaditaan aluetaloudelliset sel-
vitykset maatila- ja matkailuyritysten palvelujen kehittämiseksi, uusien verkostojen luomiseksi ja in-
vestointien toteuttamiseksi. Edistetään matkailuun liittyvien vuodepaikkojen lisärakentamista. Rau-
talammin ja Konneveden luontomatkailun liittyvään Master Plan –suunnitteluhankkeeseen luo-
daan uusia erillisiä EU-hankkeita yhteistyössä yritysten, kuntien ja yhdistysten sekä yhteisöjen 
kanssa.  
 
10.1.   Kunnallistekniikan rakentaminen teollisuusalueille 
 
Yritysten kiinteistöinvestointeja varten rakennetaan vuoden 2016 aikana kaksi teollisuustonttia teolli-
suusalueille. 
 
10.2.   Kannustetaan nuoria ja opiskelijoita yrittäjäksi sekä yrittäjämäiseen työotteeseen 
 
Koulujen opetussuunnitelmiin kirjataan yrittäjyyskasvatus osaksi perus- ja lukio-opetusta. Vuoden 2016 ai-
kana hyväksytään uusi yrittäjyyskasvatusstrategia. Yrittäjämessut järjestetään joka kolmas vuosi Matti Lo-
hen koululla. Matti Lohen koulun ja Kerkonjoen koulun 6. luokkalaiset osallistuvat vuosittain Itä-Suomen 
yrityskylä yrittäjyyskasvatusprojektiin.  
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10.3.   EU-kauden 2014-2020 kehittämishankkeet 
 
Suomen EU-rakennerahastokauden 2014-2020 kansallinen valmistelun ja rakennerahasto-ohjelman 
painopisteet vuosina 2016-2020 ovat seuraavat: 
 
1. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR),  
2. uusimman tiedon ja osaamisen sekä innovaatioiden tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR),  
3. vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR),  
4. alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa),  
5. työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR),  
6. koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR)  
7. sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR).  
8. laaja-alaisen luontomatkailuhankkeen ja sen osien käynnistäminen Master Plan –jatkohankkeina 
vuodesta 2016 alkaen.  
 
Kansallispuiston perustamisen jälkeen matkailun kehittämistä tukevat erilaisten matkailualueiden 
(RM, AM, P-1) ja majoituspaikkojen kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, reittien ja ohjelmapalvelujen 
suunnittelu sekä yrittäjäverkostojen luominen, osallistuminen maakunnalliseen markkinointihankkee-
seen, vihreän infrastruktuurin kehittäminen, savutupien ja -saunojen rakentaminen ja satamien sekä 
vesillelaskuluiskien toteuttaminen Rautalammin kunnan alueella.  
 
Matkailuun liittyvänä tavoitteena on entisöidä Konnekoski koskikalastuskohteeksi ja taimenen sekä 
siian lisääntymisalueeksi, rakentaa Konnekosken ohittava pienvenekanava vesiliikenteen mahdollista-
miseksi Hankaveden ja Konneveden sekä Pitkälahden välillä sekä vesiliikenneturvallisuuden lisää-
miseksi ja tulvahaittojen vähentämiseksi. Pienvenekanava mahdollistaa pääsyn turvallisesti Konneve-
deltä Rautalammin kuntakeskukseen. Vuonna 2015 valmistuivat vaihtoehtoiset suunnitelmat Konne-
kosken ohittavan pienvenekanavan sijoituspaikaksi. Rautalammin kuntakeskuksessa sijaitsevat kaup-
pa- ja liikepalvelut sekä satama. Hanhitaipaleen ja Kierienniemen satamat ovat vuodesta 2016 alkaen 
suunnittelu- ja kehittämiskohteita. Kunnan päätöksillä pyritään edistämään kalankasvatusta, virkistys- 
ja ammattikalastusta, vene- ja metsästysmatkailua. Rautalammin ja Konneveden matkailua palvelevia 
kansallispuistoon liittyviä hankkeita suunnittelukaudella 2016-2019 ovat: 
 
1) Matkailuyritysten markkinointiosaamisen ja verkottumisen tukeminen ja osallistuminen maakun-

nallisiin markkinointihankkeisiin, 
2) Uusien matkailu- ja palvelualueiden suunnittelu ja rakentaminen kunnan alueelle,  
3) Kansallispuistoon liittyvien opasteiden ja erilaisten muiden kulkureittienreittien ja tiestön raken-

taminen,  
4) Kalastus-, metsästys- ja melontamatkailun käynnistäminen vesistöalueella, 
5) Kylien kehittäminen ja uusien matkailualueiden kaavoittaminen, suunnittelu ja rakentaminen, 
6) Lisävuodepaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (luotomatkailukeskus, maatilamatkailuyritykset 

ja maaseutuhotellit), 
7) Konnekosken entisöiminen ja kosken ohittavan pienvenekanavan pääsuunnittelu ja rakentaminen,  
8) Veneväylämerkinnät Konneveden vesialueille, 
9) Satamien ja vierasvenelaitureiden sekä vesillelaskuluiskien suunnittelu ja rakentaminen, 
10) Tilaa vaativan kaupan ja päivittäistavarakaupan suunnittelu ja rakentaminen, 
11) Tankkauspaikkojen ja jätehuoltopisteiden sekä palvelupisteiden rakentaminen Hanhitaipaleen, 

Pitkälahden ja Kerkonkosken sekä Kierinniemen satamiin, 
12) Vesihuoltoinvestoinnit Korpijärven, Konnekosken, Törmälän ja Kierienniemen alueille, 
13) Valokuituverkkoinvestoinnit Kerkonkosken, Korpijärven, Konnekosken, Törmälän, Kierinniemen 

ja Kivisalmen alueille. 
 

Kauppa-, liike-, rivi- ja kerrostalosuunnittelussa ja rakentamisessa etsitään uusia innovatiivisia ratkai-
suja esim. puu-, metalli- lasi- ja kivimateriaaleja paikallista rakennustekniikkaa hyödyntäen. Mineraa-
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lien louhintaan ja kiviainesten ottamiseen ja erotteluun liittyvien keksintöjen ja innovaatioiden hyö-
dyntäminen sekä yritysten kaupallisten teknologisten sovellutusten ja moduulien kehittäminen kaivos-
vesien puhdistamiseksi ja johtamiseksi luovat mahdollisuuksia rautalampilaiselle metalliteollisuudelle.  
 
Pohjois-Savossa esitettyä tavoitetta vähentää tuontiöljyn tarvetta maakunnassa sovelletaan kunnassa 
siten, että kunnassa sijaitsevien yritysten ja kotitalouksien lämmitysjärjestelmien muuttamista tuonti-
öljystä riippumattomaksi muuksi kotimaiseksi energialähteeksi edistetään vuoteen 2030 saakka eri 
tavoin ja erilaisin hankkein. Näin tuetaan siirtymistä vähähiiliseen ilmastomuutokseen, resurssitehok-
kaaseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen kuntalaisten lämmitys- ja energiajärjestelmien 
muutoksia toteuttamalla. Muutoksia voidaan tukea kouluttautumalla ja lisäämällä valmiuksia ottaa 
käyttöön hajautetun yhdyskuntarakenteen jätteitä, edistämällä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyt-
töönottoa yritys- ja kotitalouksien energiaratkaisuissa ja tuottamalla hajautetusti sähköä julkiseen säh-
könjakeluverkkoon. Tuulivoimalayksikön rakentaminen 2016-2018 Tervalamminvuorelle merkitsee 
uuden kotimaisen energialähteen hyödyntämismahdollisuutta kunnan alueella. Suunnittelukauden ai-
kana etsitään ratkaisuja Savon Voima Oyj:n kanssa Toholahden teollisuusalueen lämpö- ja sähköener-
gian omavaisuuden lisäämiseksi. Kunta suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoisiin bioenergia-, bioöljy-, 
tuulivoima-, vesi-, turve- ja aurinkolämpöratkaisuihin.  
 
10.4.   Hanketoiminta 2016-2019 
 
Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelmassa erityispainopistealueina 2016-2017 talouden osalta ovat: a) 
metsäteollisuus, b) biotalous ja c) puun uusi käyttö,  d) kone- ja energiateollisuuden kilpailukyvyn li-
sääminen, e) vahvistuva terveysklusteri, f) elintarviketuotanto ja g) laajasti sovellettava teknologia ja 
h) osaaminen. Työvoiman riittävyyden ja saatavuuden osalta painopisteinä ovat: koulutus, maakuntaan 
muutos edistäminen (Kuopio), työurien pidentäminen. Hyvinvointipalvelujen painopisteitä ovat: kan-
sansairauksien ehkäisy ja elämäntavat, kuntien ja yritysten kumppanuus sote-palveluissa ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet. Taloudellisen ja toimivan palvelu- ja kuntarakenteen osalta 
painopistealueita ovat: vetovoimainen ja kestävä aluerakenne, toimiva liikennejärjestelmä, saavutetta-
vuus ja yritys- ja elinkeinoelämää tukevat liikenneyhteydet. Rautalammin kunta pyrkii omassa hanke-
toiminnassa ottamaan huomioon ja edistämään maakunnassa asetetut painopisteet paikallistalouden 
elinvoiman kehittämisessä. 
 
10.5.   Liikekeskus-kerrostalo –hanke kuntakeskukseen 
 
Kunnan omistamalle tontille kortteli 83:een suunnitellaan ja rakennetaan liikekeskus-kerrostalokiin-
teistö, joka voi olla puurakentamisen ja konttirakentamisen innovaatio tai kustannuksiltaan muu edul-
linen ratkaisu. Kunta tukee valmistavia toimenpiteitä ja suunnittelua siten, että hanke käynnistyy. Kun-
ta on tarvittaessa mukana mahdollisen perustettavan kiinteistöyhtiön takausjärjestelyissä. 
 
10.5.   Markkinointi ja viestintä toteutetaan erottuvasti 
 
Kunta uudistaa visuaalista ilmettä ja markkinointia ja viestintää. Markkinoinnissa korostetaan yhteisöl-
lisyyttä ja paikallisia innovaatioita. Kunnan uusi visuaalinen ilme otettiin vuonna 2014. Kunnan vaa-
kuna säilyy ja sitä käytetään edelleen kunnan markkinoinnissa ja esittelyssä. Kuntamarkkinoinnissa 
hyödynnetään enemmän sosiaalista mediaa. Kunta, kuntalaiset ja yhteisöt ovat panostaneet kuntakes-
kuksen ulkoisen miljöön parantamiseen vuoden 2015 aikana. Työtä jatketaan vuonna 2016 kaavoituk-
sella, suunnittelulla, kunnostustoimenpiteillä, kiinteistöjen peruskorjauksella, pihojen, teiden, metsien 
ja puistojen sekä rakennusten kunnossapidolla ja hoidolla. Turismin ja matkailijamäärien lisääntymi-
nen merkitsevät ja vaativat lisäpanostuksia siistin ja hoidetun ympäristökuvan muodostamiseksi. 
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Hankkeen nimi Hankkeen sisältö Hankkeen 
kokonais-
kustannuk-
set 

Kunnan 
osuus  

Hankkeen kesto Toteutus-
vuodet 

Luontomatkailun 
Master Plan –
koordinointihanke 
Rautalampi ja 
Konnevesi 

Rautalammin ja Kon-
neveden luontomat-
kailun Master Plan –
koordinointi- ja mat-
kailuhanke 

   450.000 € 
 

   150.000 € 

45.000 € 
 

30.000 € 

Päättyy 31.12.2018 2016-2018 

Nuoret Duuniin Nuorten työllistämis-
hanke 

3.500.000 € 5.000 € 2016-2017 2016-2017 

Kuopio ja ympä-
ristökunnat TYP-
hallinnointi 

Uusia malleja paikal-
listen viranomaisten 
työmarkkinayhteistyö-
hön 

   180.000 € 4.500 € 2016-2018 2016-2018 

Etsivä Nuorisotyö Etsivän nuorisotyön 
tarkoitus löytää syr-
jäytymisuhan alla 
oleva nuoret  
16-29 vuotiaat 

     45.000 € 13.700 € 2011-31.7.2016 2011-2016 

Viekku 
 

Vieraat kulttuurit-vie-
relle kulkemaan. 
Hankkeen tavoite on 
luoda sujuvat ja  laa-
dukkaat pakolaisten 
vastaanottovalmiudet 
Rautalammille. Rauta-
lampi on pilottina 
muille kunnille kiin-
tiöpakolaisten vas-
taanotto- ja kotoutus-
työssä ja näin pyrkii 
edistämään uusien 
kuntapaikkojen synty-
mistä 

479.280 € 119.820 € 
vuodessa 
40.000 € 

1.10.2015-1.10.2018 2015-2018 

Työllisyysosuus-
kunta 
 

Osuuskunnan perusta-
minen työllistävänä ja 
palveluja tarjoavana 
organisaationa. Luoda 
uusi toimimalli, joka 
kannustaa ottamaan 
vastaan myös lyhytai-
kaisia työtehtäviä työt-
tömille ja muutoin 
työtä hakeville ja yri-
tyksille sekä yhtei-
söille ja koulutushanke 

243.200 € 60.800 € 2016-2017 2016-2017 

Mansikka ry. Lea-
der-hanke 

Leader-hanke yrittä-
jyyden ja III sektorin 
edistämiseksi 

4.700.000 € 116.000 €  2016-2020 2016-2020 

Alueellinen Yritys-
kylä Itä-Suomi 

Yrittäjyyskasvatus op-
pimisympäristö, pie-
noiskaupunki, jossa 
oppilas työskentelee 
omassa ammatissa 

1.350.000 €      1.200 € 2016-2018 2012-2018 

Yhteensä  10.692.480 € 396.020 € 2015-2020 2015-2020 
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 11.   Julkiset investoinnit 2016-2020 
 
Rautalammin kunnan investointikohteet perustuvat kunnanvaltuuston aikaisempien vuosien strategi-
siin linjauksiin ja taloussuunnitelmiin. Investointikohteisin haetaan valtionosuuksia. Valokuituverkon 
ja vesi- ja jätevesirunkoverkon uudistamiseen saadaan todennäköisesti edelleen valtionosuutta. Liiken-
neturvallisuuden parantamiseksi ja lisääntyvän raskaanliikenteen huomioonottamiseksi toteutetaan 
liikennejärjestelyjä kuntakeskuksessa kantatie 69:n ja seututien 5451 risteyksessä ja muotoillaan ja 
järjestellään Kuopiontien tiealuetta uudelleen Kirkkopuiston kohdalla. Hanke on Pohjois-Savon ELY-
keskuksen ja kunnan yhteinen hanke. Investointikohteet vuosiksi 2016-2020 on esitetty seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa. Investointikohteiden kustannusarviot ovat yhteensä br. 6.315.000 €, joihin 
saadaan arviolta 900.000 € valtionosuuksia. Suurten hankeinvestointien yhteydessä tulee selvittää yl-
läpitokustannukset ja vaadittavat henkilöstöresurssit ennen hankepäätöstä. Investointikohteiden mää-
rärahavaraukset ovat enimmäismääriä, eikä niitä voida ylittää lautakuntien päätöksillä. Muutoin nou-
datetaan talousarvion investointeja koskevia ohjeita ja periaatteita. Rakentamiskustannusten tulee py-
syä sen suuruisina kuin ne on suunniteltu ja talousarviossa esitetty. Poikkeamiset esitellään kunnan-
hallitukselle ja valtuustolle. Vuosina 2016-2020 kunnan suunnitellut investoinnit ja määrärahavarauk-
set ovat: 
 

- vesi- ja jätevesiverkostojen runkoverkkojen rakentaminen (Korpijärvi, Kierinniemi, Konnekoski, 
Törmälä ja Tallinniemi) 700.000 € (valtionosuus 25-35 %) 

- valokuituverkon rakentaminen Kerkonkoski, Korpijärvi, Konnekoski, Törmälä, Kierinniemi, Kivi-
salmi 600.000 €, (valtionosuus noin 30-50 %) 

- keskustaajama-alueella asemakaavoituksen käynnistäminen ja yleiskaavasuunnittelu 100.000 € 
-  kahden teollisuustontin, kaavateiden ja kunnallistekniikan rakentaminen 50.000 €, 
- teknisen osaston ja kotipalvelun autojen hankinta 50.000 €, 
- Pentinpellon päiväkodin ulkomaalaus 25.000 € 
- ratsastuskeskuksen rakenteiden uudistaminen ja vahvistaminen  ja kunnan lämmönvaihdin 

100.000 € 
- Matti Lohen koulun liikuntasalin peruskorjaus 70.000 €,  
- kaavateiden päällystäminen 250.000 €, 
- Kerkokosken koulu suunnittelu ja peruskorjaus (majoitustilat) 1.560.000 € 
- liikenneympyrän rakentaminen keskustaajamassa kantatie 69 ja seudullisen tien nro 5451 ris-

teykseen sekä kantatie uudelleen järjestely tiealueella kunnanviraston ja kirkkopuiston välillä  
200.000 €, 

- liikenneturvallisuuteen liittyvän katu- ja tievalaistuksen laajentaminen (kantatie 69 valaistus vä-
lillä Toholahti-Rautalammin kunnan raja) 90.000 €, 

- kauppa-, liike-, rivi- ja asuinkerrostalokiinteistöjen suunnittelu 50.000 €, 
- Konnekosken entisöinti ja kosken ohittavan pienvenekanavan rakentaminen 1.750.000 € 
- Kansallispuiston perustamiseen liittyvien kiinteistöjen, rakennelmien, satamien, reittien ja vesil-

lelaskuluiskien ym. suunnittelu ja rakentaminen (Kieriniemi, Hanhitaival ja Pitkälahti) 600.000 € 
vuosina 2016-2020, 
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Kunnan investointikohteet ja kustannusarviot 2016-2020 
 

 
 
 
 
 
 

INVESTOINTIKOHTEET 
(1000 €, alv 0 %) 

TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 Yhteensä 

Siirtoviemärin rakentamisen loppuunsaat-
taminen välillä Kerkonkoski-Kuntakeskus 
sekä runkovesi- ja viemäriverkon laajen-
nukset Korpijärvi-Konnekoski- Törmälä-
Kierinniemi ja Tallinniemi) 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

400 

    
 
 
 

700 
Valokuituverkon laajennus Korpijärvi-Ker-
konkoski-Konnekoski-Törmälä-Kierin-
niemi ja Kivisalmi noin 60 km 

 
 

300 

 
 

300 

    
 

600 
Uusien yleis- ja asemakaavoitusten suun-
nittelu uudet asunto- ja teollisuusalueet 

 
50 

 
50 

    
100 

Teollisuusalueiden kunnallistekniikan ja 
kaavatiestön rakentaminen (kaksi tonttia) 

 
50 

     
50 

Teknisen osaston ja kotipalvelun uudet 
dieselautot 

 
50 

     
50 

Pentinpellon päiväkodin ulkomaalaus 25     25 
 Pauliinan jäähdytys 25     25 
Ratsastuskeskuksen kiinteistön rakenteen 
ja kunnanviraston lämmönvaihdin 

 
100 

     
100 

Matti Lohen koulun urheiluhallin lattian 
peruskunnostus ja sähköinen näyttötaulu 

 
70 

  
 

   
70 

Kaavateiden päällystäminen hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesti 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
250 

Kerkonkosken koulun suunnittelu ja pe-
ruskorjausrakentamisen toteuttaminen ja 
mahdolliset majoitustilat 

 
 

60 

 
 

500 

 
 

1000 

   
 

1560 
Liikenneympyrän suunnittelu ja rakenta-
minen keskustaajamassa kantatien 69 ja 
seututien 5451 risteykseen ja uusi tiejär-
jestely Kirkkopuiston tiealueella 

 
 
 

200 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

200 
Liikenneturvallisuuteen liittyvän kantatie 
69 tievalaistuksen laajentaminen välillä 
Toholahti-Rautalammin kunnan raja) 

    
 

90 

  
 

90 
Kauppa-, liike-, rivitalosuunnittelu 40     40 
Kirjaston kellarin remontin suunnittelu 10     10 
Konnekosken entisöinti ja pienvenekana-
van suunnittelu ja rakentaminen sekä maa-
alueiden hankinta 

 
 

50 

  
 

300 

 
 

1000 

 
 

400 

 
 

1750 
Kansallispuistoon liittyen rakennusten, ra-
kennelmien, satamien, vesillelaskuluiskat, 
opasteiden, rantautumispaikkojen suun-
nittelu ja rakentaminen (satamat Kierin-
niemi ja Hanhitaival ja Pitkälahti) 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

600 
ATK-ohjelma (hallinto ja tekninen osasto) 30     30 
Yhteensä (0 alv ) 1610 1400 1450 1240 560 6260 

Valtionavustukset arvio (1000 €) 200 200 200 200 100 900 
Yhteensä netto (0 alv) 1410 1200 1250 1040 460 5360 
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12.   Vesilaitos liikelaitoksena 
 
Kunnan liikelaitoksena vesilaitoksen tulee saada vesihuoltolain (9.2.2001/119) 18 §:n mukaisesti tuot-
toa toteutuneiden ja suunniteltujen investointikustannusten kattamiseksi. Vesihuoltolain nojalla vesi-
huollon maksut ja kustannukset tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesi-
huoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset.  
 
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Käyttömaksujen tulee olla kohtuulliset 
ja tasapuoliset. Lisäksi maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, 
veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tar-
peen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentä-
mistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, 
valtion ja Euroopan yhteisön varoista.  
 
Vesihuoltolain 19 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu 
peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Li-
säksi vesilaitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista 
palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean 
kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liit-
tymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. Vesilaitoksen 
investoinnit vuosien 2004-2013 aikana olivat olleet yhteensä 1.045.886 euroa. Poistamaton hankinta-
meno oli 31.12.2013 yhteensä 870.843 euroa. Tappiot 2004-2013 olivat yhteensä 716.610 euroa. Tu-
loutus emokonsernille oli vuosien 2004-2013 aikana 151.604 euroa. Henkilöstömenot olivat mainit-
tuna aikana 936.660 euroa. Vesilaitoksen poistot olivat vuosina 2004-2013 yhteensä 976.529 euroa. 
Vesilaitokset tulot vuonna 2012 olivat 387.089 euroa ja vuonna 2013 tulot olivat 373.372 euroa. Vesi-
laitoksen menot olivat vuonna 2012 yhteensä poistoineen 503.887 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 
poistoineen 416.824 euroa.  
 
12.1.   Vuodet 2016-2019 
 
Vuosien 2015-2019 aikana vesilaitosinvestoinnit ovat yhteensä 1.700.000 euroa, joihin saadaan arvi-
olta 35-40 % eli 600.000-700.000 euroa valtionosuutta. Nettokustannuksiksi kunnan vesilaitos-liikelai-
tokselle jää 1.020.000 euroa. Vesi- ja viemärimaksuja on nostettu runsaista laajennusinvestoinneista 
johtuen. Liittymismaksuja ei ole nostettu. Mittarimaksu vedelle ja jätevedelle 1.1.2016 on sama kuin 
edellisenä vuonna eli pienet mittarit 33 € (3-5 koko) ja suuret mittarit maksavat (7-10 koko) 66 €. 
 
12.2.   Uudet vesilaitoksen taksat 1.1.2016 alkaen  
 

Vesilaitos Kirkonkylän ja 
Kerkonkosken 
vesihuoltoalue 
1.1.2016 

Kirkonkylän ja Ker-
konkosken vesi-
huoltoalue 1.1.2015 

Saikarin vesihuol-
toalue 
1.1.2016 

Saikarin vesi-
huoltoalue 
1.1.2015 

Vesimaksu 1,49€/m3 1,42 €/m3 2,07 €/m3 1,98 €/m3 
Jätevesimaksu 2,55 €/m3 2,43 €/m3 3,34 €/m3 3,19 €/m3 
Yhteensä  4,04 €/m3 3,85 €/m3 5,42 €/m3 5,17 €/m3 

 
13.   Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 
 
Kaavoituksella ja maankäyttöratkaisuilla mahdollistetaan kunnan laajalle haja-asutusalueille tapah-
tuva vapaa-ajan asunto-, omakotitalo- ja yritysrakentaminen, jota on pyritty voimakkaasti ohjailemaan 
ELY-keskusten toimesta. Kuntaan tarvitaan maankäyttösuunnitelma. Suunnittelukauden aikana kunta 
suhtautuu edelleen myönteisesti kuntalaisten vapaa-ajan asuntojen muuttamiseksi pysyvän asumisen 
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käyttöön. Poikkeamisista päättäminen siirtyy vuonna 2016 ELY-keskuksilta kuntiin lainsäädäntömuu-
toksen perusteella.  
 
Kaavoitus ja järvien rannoille mahdollistava rakentaminen sekä rakentamista suosiva rakennusjärjes-
tys ovat kunnalle kilpailuetu haluttaessa kuntaan uusia pysyviä asukkaita yrittäjiä tai vapaa-ajan asuk-
kaita. Kunta tukee kaavoituksella vesistöjen rannoille tapahtuvaa rakentamista. Rantarakentaminen ja 
rakennuspaikat määritellään kaavoissa, poikkeusluvissa, suunnittelutarveratkaisuilla ja mahdollisesti 
palstoituksilla. Valmistuvasta ja uudistuvasta rakennusjärjestyksestä luodaan rakentamista tukeva ja 
mahdollistava järjestelmä, jolla ohjataan kaavojen lisäksi rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. Vapaa-ajan ja pysyvän asuntorakentamisen rakentamisoikeutta ja -paikkoja koskevat rat-
kaisut tehdään joko kaavojen tarkistamisen, uuden kaavan laatimisen tai vanhan kaavan tarkistamisen 
tai mahdollisen suunnittelutarveratkaisujen tai poikkeuslupamenettelyn yhteydessä.  
 
Liikenneturvallisuutta kunnan keskustaajamassa parannetaan kuntakeskuksen pääraitille Kuopion-
tielle (kantatie 69/seudullinen tie 5451) liikennejärjestelyillä, suojatiemerkinnöillä ja uudella pääraitin 
tielinjausmuutoksella kantatie 69 tiealueella, joilla ajonopeuksia voidaan hillitä. Lisäksi panostetaan 
joukkoliikenneyhteyksien säilyttämiseen Rautalammin kunnan ja lähimpien kuntakeskusten välillä 
sekä yhteyksillä Jyväskylään ja Kuopioon sekä Rissalan ja Tikkakosken lentoasemille sekä Suonenjoen 
rautatiesasemalle. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa on varaus kaupan suuryksilölle (7000 
m2) ja Tervalamminvuoren tuulivoimalayksilölle (Rautalampi ja Suonenjoki). Suunnitelmakaudella 
vuonna 2016 hyväksytään Rautalammin keskustan yleiskaava 2030, Etelä-Konneveden rantaosayleis-
kaavan 2035 tarkistaminen, Kierienniemen ranta-asemakaava ja Korpijärven rakennusasemakaava 
sekä Janoisen Karhun aluetta koskeva kaava sekä Hannilän kaava. Vuoden 2016 aikana hyväksytään 
ympäristönsuojelumääräykset, pohjavesiensuojelusuunnitelma ja tarkistettu rakennusjärjestys. 
 
13.1.   Rautalammin kunta öljyvapaa kunta vuonna 2020 
 
Kunnan oman toiminnan tavoitteena on säästää energiaa ja luoda yrityksille toimintaedellytyksiä ja 
hyödyntää kunnan alueelta saatavaa bioenergia-raaka-aineita, elintarvikeraaka-aineita, puuta, metallia, 
turvetta, aurinkoenergiaa ja tuulta sekä vesivoimaa. Tavoitteena on muuttaa kunnassa toimivat öljyä 
käyttävät lämmitysjärjestelmät tuontiöljystä riippumattomiksi ja ympäristöystävällisiksi lämmitysjär-
jestelmiksi. Näin voidaan tukea parhaiten paikallista energiayrittäjyyttä. 
 
13.2.   Yksityistiestön tukeminen 
 
Kunta tukee vuonna 2016 yksityistiestön kunnossapitoa vuosittaiseen talousarvioon varattujen määrä-
rahojen puitteissa ja antaa takauksia ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille yksityistiestön peruskor-
jauksia varten. Tavoitteena on taata liikenneyhteydet ja elämisen sekä yrittämisen mahdollisuudet 
maaseudulla. 
 
Tavoite 2016-2019: 
• Rautalammin kunta asettaa tavoitteeksi, että kaikki ne yksityistiet, joihin on perustettu tiekunta, 

peruskorjataan 10 vuoden välein, 
• kunnan tukea anovien yksityisteiden tulee järjestäytyä ja perustaa tiekunnat, 
• kunta tukee yksityistieverkon ja tiekuntien laajennuksia sekä tavoitteita ottaa mukaan uusia osak-

kaita. 
 
14.   Kuntakonserni ja omistajaohjaus 
 
Kuntakonsernin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutetaan talous-
suunnitelman 2016-2019 mukaisesti. Kuntakonsernia varten laaditaan konsernia koskevat omistajaoh-
jausohjeet, jotka valtuusto hyväksyy. 
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14.1.   Rautalammin kunnan omistussuhteet tytär- ja osakkuusyhtiöihin 1.1.2016 alkaen 
 
 

 
 
14.2.   Tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 
14.3.   Kiinteistö Oy Rautalammin Haka ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy 
 
Kunta omistaa Rautalammin Hakan osakkeista 100 %. Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kun-
nan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Tavoitteet vuosiksi 2016-2019: 
1. Arvioidaan uudelleen fuusiotarve Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta 

Oy:n välillä, 
2. Yhtiöt toteuttavat taloussuunnitteluvuosien 2016-2019 aikana peruskorjauksia asuinhuoneistoissa, 
3. Kunta antaa takauksen uusille yhtiön peruskorjauslainoille, 
4. Yhtiö siirtyy atk-pohjaiseen kirjanpito-, palkanlaskenta-, laskutus-, vuokranperintäjärjestelmään 

1.6.2016 alkaen. 
 

14.4.   Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit  
 
Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi 
teollisuushallia Toholahden teollisuusalueella. Hallien kokonaispinta-ala on 2200 m2. Yhtiö on vuok-
rannut hallitilat yrittäjille. Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yh-
tiön osakepääoma voi olla 120.000-480.000 euroa.  
 
Tavoitteet vuodeksi 2016-2019: 
1. Kunta pyrkii emokonsernina edistämään vuoden 2016 aikana teollisuushallien myymistä yrityksille 
2. Kunta sijoittaa tarvittaessa yhtiöön pääomaehtoista lainaa ja maksaa kuukausittain vuokraamatto-

mien tilojen yhtiövastikkeet vuonna 2016,  
3. Yhtiö varautuu teollisuushallin tai kauppa- tai liiketilojen rakentamiseen 2016-2019. 

 

RAUTALAMMIN 
KUNTAKONSERNI

Kiinteistö Oy Rautalammin 
Haka 
100 %

Kiinteistö Oy Oikarilan 
teollisuushallit 

100 %

Rautalammin 
Asunnonhankinta Oy 

100 %

Rautalammin 
Rakennus Oy

41,8 %

Rautalammin 
Kehitys Oy 

81,7 %

As Oy Lupsakas
30 %

As Oy Tiinari 
25,2 %

As Oy 
Rautalammin 

Kuusitie 3
27,9 %

Pappilanpellon 
lämpö oy

60 %

As Oy 
Rautalammin 

virastotalo 
23 %

As Oy

Lassilankulma

50 %
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14.5.   Rautalammin Kehitys Oy 
 
Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 81,7 %. Yhtiön toimiala on parantaa ja kehittää rautalampilaisten 
teollisuus- ja palvelualayritysten ja maatalouden liitännäis- ja sen sivuelinkeinojen toimintaedellytyk-
siä tekemällä vieraanpääoman ehtoisia sijoituksia, antamalla takauksia sekä palvelemalla yrityksiä lii-
ketaloudellisella ja teknisellä asiantuntemuksella. Yhtiön osakepääoma on 40.000 euroa.  
 
Tavoitteet vuodeksi 2016-2019: 
• Yhtiön tavoitteena on vuoden aikana myöntää 10. mikro- ja pk-yritykselle takaus tai tehdä sijoitus, 

mikäli yritysidea ja liiketaloudelliset seikat puoltavat rahoituksen järjestämistä, 
• Yhtiön tavoitteena on edelleen toimia rautalampilaisten mikro- ja pk-yritysten, maa- ja metsätalous-

yrittäjien sekä liike- ja palvelualan yrittäjien riski rahoittajana mikroyritysten perustamis- tai laa-
jennusvaiheessa ja  

• Yhtiö edellyttää, että yritys tai yrittäjät ovat selvittäneet muut rahoitusjärjestelyt ennen yhtiön 
kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluita. 
 

14.5.   As Oy Tiinari 
 
Rautalammin kunta omistaa As Oy Tiinarin osakkeista 75,2 %. Yhtiöllä toimii hallitus ja kunnan edusta-
jat on valittu yhtiökokoukseen. Yhtiössä tehdään normaaleja vuosikorjauksia. 
 
14.6.   Rautalammin Rakennus Oy 
 
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Rakennus Oy:n osakekannasta 41,8 %. Kunta on antanut 
pääomaehtoista lainaa yhtiölle. Kunnan tavoite on, että yhtiö kykenee maksamaan pääomaehtoiset lai-
nat takaisin kunnalle. 
 
Tavoitteet 2016-2019: 
 Rautalammin kunta myy omistamia Rautalammin Rakennus Oy:n osakkeita sen jälkeen, kun yhtiö 

on maksanut kunnalle takaisin kunnan myöntämän pääomaehtoisen lainan,  
 kunta säilyttää yhtiössä noin 10 %:n omistusosuuden.  
 
14.7.   As Oy Lupsakas 
 
Yhtiössä toteutetaan normaaleja vuosikorjauksia vuosina 2016-2017. 
 
14.8.   As Oy Rautalammin Kuusitie 3 
 
Rautalammin kunta omistaa As Oy Rautalammin Kuusitie 3:ssa yhden huoneiston. Kunta vuokraa yhtä 
huoneistoa ulkopuolisille.  
 
Tavoitteet vuodeksi 2016: 
   Kunta pyrkii myymään omistamansa huoneiston ensisijaisesti niissä asuville henkilöille  
 
14.9.   Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalo 
 
Rautalammin kunta omistaa Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalossa olevan kunnan johtokeskuksen. 
Rautalammin kunta omisti kiinteistöyhtiöstä 23 % osakekannasta 31.12.2011. Uusien ohjeiden mu-
kaan kunnan johtokeskus ei välttämättä vaadi kunnalta erityistiloja poikkeus- ja kriisiolojen johtamista 
varten, vaan johtokeskus voidaan järjestää normaaliajan tiloihin ts. kunnanvirastoon. Rautalammin 
kunta omistaa Rautalammin virastotalosta toimisto- ja varastotiloja. Kiinteistöyhtiön taloudellinen ti-
lanne on hyvä. 
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Tavoitteet vuosiksi 2016-2019: 
 Kunta luopuu nykyisestä johtokeskuksesta ja toteuttaa johtokeskustilat kunnanviraston yhteyteen 

alakertaan poikkeus- ja kriisiaikojen johtamista varten. 
 Rautalammin kunta myy kunnan Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalon toimisto-, varastoja joh-

tokeskustilat.  
 

15.   Talous, lainat ja henkilökunta 
 
Rautalampi toteuttaa suunnittelukaudella suunnitellut kiinteistöjen peruskorjausinvestoinnit. Merkit-
tävät peruskorjausinvestoinnit on toteutettu 2000-2015 aikana. Vesilaitosta ja valokuituverkon raken-
tamista koskevat investoinnit ovat suurimmat vuoden 2016 aikana. Keskikorkotason arvioidaan olevan 
noin 2,0-3,5 %. Korot ja taloudellinen taantuma luovat merkittäviä taloudellisia riskejä vuosille 2016-
2019. Kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää. Suunnittelukauden lopulla korjausinvestoin-
tien vähetessä kunnan taloudellinen liikkumavara kasvaa, mikäli käyttötalousmenot pysyvät hallin-
nassa ja verotulot sekä toimintatulot kasvavat. 
 
15.1.   Rautalammin kunnan talous 
 
Lainamäärä laskee hieman vuonna 2015 siten, että kunnan kokonaislainamäärä on vuoden 2015 lo-
pussa yhteensä n. 10,1 miljoonaa euroa eli noin 3017 euroa/asukas. Vuosina 2016-2019 lainojen 
lyhennykset enimmillään ovat 1,6 miljoonaa euroa. Korkokulujen suunnittelukaudella arvioidaan ole-
van vuositasolla noin 250.000-300.000 euroa vuodessa. 
 

15.2.   Rautalammin kunnan pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat 2006-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lainat     

Vuosi Pitkäaikainen laina Lyhytaikainen laina Lainaa yhteensä 
2006 5922 800 6722 
2009 7503 1150 8663 
2012 5257 1600 6857 
2013 8708 1300 10008 
2014 10614 300 10914 
2015 10183 0 10183 
2016 10030 0 10030 
2017 9477 0 9477 
2018 9024 0 9024 
2019 8816 0 8816 
2020 7547 0 7547 
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15.3.   Arvioidut lainat, lyhennykset ja maksetut korot 2016-2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lainanantaja % Lainaa 
12.2015 

Lyhen. 
2016 

Lainaa 
12.2016 

Lyhen. 
2017 

Lainaa 
12.2017 

Lyhen. 
2018 

     Lainaa 
   12.2018 

Lyhen. 
2019 

    Lainaa 
    12.2019 

Lyhen. 
2020 

     Lainaa 
12.2020 

     Lyhen. 
2021 

    Lainaa 
   12.2021 

Nordea 6061176 0,806 50.000 50.000 - - - - - - - - -   
Kuntarahoitus 18043/15 1,43 1300.000 100.000 1200.000   100.000    1100.000 100.000   1000.000    100.000     900.000    100.000    800.000     100.000    700.000 

Kuntarahoitus 17635/14 1,036 464.286 35.714   428.572     35.714      392.858 35.714     357.144      35.714     321.430      35.714    285.716       35.714    250.002 

Kuntarahoitus 17254/14 1,05 2700.000 200.000 2500.000   200.000    2300.000 200.000   2100.000    200.000   1900.000    200.000  1700.000     200.000 1.500.000 

Kuntarahoitus 17085/13 0,986 960.000 120.000   840.000   120.000      720.000 120.000     600.000    120.000     480.000    120.000    360.000     120.000    240.000 

Kuntarahoitus 16913/13 0,95 880.000 110.000   770.000   110.000      660.000 110.000     550.000    110.000    440.000    110.000    330.000    110.000    220.000 

Kuntarahoitus 
16457/13 

1,041 900.000 120.000   780.000   120.000      660.000 120.000     540.000    120.000     420.000    120.000    300.000    120.000    180.000 

Kuntarahoitus 
16456/13 

0,9 900.000 120.000   780.000   120.000      660.000 120.000     540.000    120.000     420.000    120.000    300.000    120.000    180.000 

Kuntarahoitus  14670/10 0,638 675.000 225.000   450.000   225.000 225.000 225.000 - - - - -   

Kuntarahoitus  13593/09 0,654 280.000 80.000   200.000     80.000 120.000  80.000       40.000      40.000 - - -   

Kuntarahoitus  13250/08 0,378 240.000 80.000   160.000     80.000 80.000  80.000 - - - - -   

Kuntarahoitus 12442/07 0,114 300.000 200.000   100.000   100.000 - - - - - - -   

Kuntarahoitus  12368/07 1,776 300.000 200.000   100.000   100.000 - - - - - - -   

Valtiokonttori  1310/30 2,28 108.484 12.124     96.360     12.233          84.126  12.344       71.782      12.455      59.327      13.196      46.130       13.498     32.632 

SSTKY:n osuuspo  125.542    125.542         125.542      125.542     125.542     125.542     125.542 

Yhteensä  10183.313 1.652.838 8.530.474 1.402.948     7.127.527      1.203.058  5.924.469    858.169 5.066.299    818.910 4.247.389     819.212 3.428.176 

Tilap. laina n.               

Uusi laina 2016    1.500.000   150.000     1.350.000        150.000  1.200.000    150.000 1.050.000    150.000    900.000    150.000    750.000 

Uusi laina 2017          1.000.000        100.000     900.000    100.000    800.000    100.000    700.000    100.000    600.000 

Uusi laina 2018         1.000.000    100.000    900.000    100.000    800.000    100.000    700.000 

Uusi laina 2019          1.000.000    100.000    900.000    100 000    800 000 

Yhteensä €  10183.313 1.652.838 10030.474 1.552.947     9.477.527     1.453.058  9.024.469 1.208.169 8.816.299 1.268.910 7.547.389 1.269.212 6.278.176 

Velka€/asukas arv. ja ly-
hennys/asukas arvio € 

 3017 490     2972 460 2808 431 2674 358 2612 376 2236 376 1860 
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15.4.   Henkilöstö 2016-2019 
 
Kunnan palveluksesta jää eläkkeelle arvion mukaan vuosien 2016-2020 aikana arviolta 39 viran- ja 
toimenhaltijaa. Vuoden 2015 lopussa 5 kunnan henkilöstöön kuuluvaa on osa-aikaeläkkeellä. Osalla 
viranhaltijoilla on itse valitsemallaan ajalla oikeus (subjektiivinen oikeus) eläkkeelle siirtymiseen. Osa 
eläkkeelle siirtyessään käyttää hyväkseen eläkejärjestelmässä kannustettua ja luotua mahdollisuutta 
arvioida oma eläkkeelle siirtyminen. Tästä seuraa kuntatyönantajan näkökulmasta uusia haasteita te-
hokkuus-, tuottavuus- ja kannattavuusnäkökulmaan sekä henkilöstön rekrytointiin.  
 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuonna 2008 luoman määritelmän mukaan ”Tuloksellisuudella tar-
koitetaan kunnallisen toiminnan päämäärien saavuttamista (yhteiskunnallinen vaikuttavuus) ja pe-
rustehtävää (asiakas ja kuntalaisvaikutukset), jotka on toteutettava taloudellisesti ja laadukkaasti 
osaavalla, hyvinvoivalla, motivoituneella ja sitoutuneella henkilöstöllä.” Kunnan tuloksellisuuden osa-
alueita ovat: toiminnan vaikuttavuus, palvelun laatu, toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 
sekä henkilöstön aikaansaannoskyky. 
 
Kontingenssiteoriaa soveltavien eräiden tutkijoiden mukaan tuloksellisuus riippuu eri henkilöstöjoh-
tamisprosessien yhdenmukaistamisesta organisaation strategian ja organisaation muiden prosessien 
kanssa. Organisaation tilannetekijät määrittelevät tietyn henkilöstöjohtamismallin ja -käytännön toi-
mivuuden kussakin organisaatiossa. Tällaisia tilannetekijöitä voivat olla esim. yrityksen koko, ikä, tek-
nologia, pääomavaltaisuus, sijainti, toimiala ja organisaation oma strategia. Parhaita tuloksellisia orga-
nisaatioita ovat eräiden tutkijoiden mukaan ne, joiden henkilöstöjohtamiskäytännöt ovat ulkoisesti 
yhteensopivia. Ulkoisesti yhteensopivat henkilöstöjohtamiskäytännöt ovat sellaisia, jotka reagoivat 
herkästi organisaation ulkopuolisiin tilannetekijöihin.  
 
Pohjoismaisessa johtamiskäsityksessä on tyypillistä henkilöstölähtöisyys, kirjalliset käytännöt, henki-
löstöjohtajan säilyttäminen, palkoista hajautetusti tai keskitetysti päättäminen ja työvoiman vähäinen 
vaihtuvuus organisaatioissa. Erikoispiirteenä Pohjoismaissa on se, että esimiehet tekevät vähän henki-
löstöä koskevaa arviointia. Henkilöstön kattava arvioiminen ja erityisesti tuloksellisuusajattelun yh-
distäminen henkilöstöjohtamiseen voi monille suomalaisten organisaatioille uusi ja vaikea asia. Henki-
löstön tuloksellisuuteen kannustavat elementit usein puuttuvat kuntaorganisaatiosta. Henkilöstöön 
kohdistuvat tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet edellyttävät sitä, että henkilöstöä osallistetaan, heihin 
luotetaan ja työyhteisö koetaan miellyttäväksi. Erityisesti toimintaympäristön tai organisaation muu-
tostilanteissa henkilöstön tuloksellisuus näyttäytyy sopeutumisena muutoksiin. Kuntalaisten näkökul-
masta henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus näyttäytyy kuitenkin asiakastyytyväisyytenä ja mahdolli-
sesti kannattavuuden paranemisena ja kustannusten alenemisena. Suunnittelukauden aikana valmis-
tellaan kannustavien palkkausjärjestelmien käyttöönottoa kuntaorganisaatiossa. 
 
Henkilöstöstrategian mukaisesti henkilöstön rekrytointia tuetaan kilpailukykyisillä henkilöstöpalve-
luilla, kuten ennaltaehkäisevällä henkisen ja fyysisen sekä sosiaalisen virkistystoiminnan organisoimi-
sella ja 11.8.2014 alkaen esim. sairaanhoitoon laajennetulla työterveyshuollolla. Lisäksi jokaisella kun-
nan henkilöstöön kuuluvalla on mahdollisuus säännöllisesti osallistua työnantajan tukemiin kuntou-
tuspalveluihin (kuntosali- ja uimahallivuorot, liikuntapäivät ja 3 fysikaalista hoitokertaa/sai-
raus/vuosi). Kunta työnantajana edellyttää taloudellisista omavastuuosuutta ja omien henkilökohtais-
ten lomapäivien käyttämistä kuntoutuskursseihin. Kunnassa kehitetään johtamista, hankitaan er-
gonomisia työasemia ja parannetaan työskentelyolosuhteita siten, että ne vähentävät työn fyysistä ja 
henkistä kuormittavuutta. Työajan ulkopuolisilla virkistystapahtumilla tuetaan henkistä jaksamista ja 
työssä viihtyvyyttä. Vuoden 2015 aikana selvitetään työterveyshuoltoon mahdollisesti liitettävän sai-
raanhoitokuluvakuutuksen hinta ja käyttöönottomahdollisuudet.  
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Eläkeikä 63-68 v    

63 täyttyy Oikeus alkaa Syntymäaika Osaeläke 

4.3.2016 1.4.2016 21.5.1952  

21.5.2016 1.6.2016 21.5.1953  

25.8.2016 1.9.2016 25.11.1952 1.5.2011 

16.12.2016 1.1.2017 1.11.1952 1.12.2010 

23.12.2016 1.1.2017 24.10.1952  

10.3.2017 1.4.2017 7.4.1953  

13.4.2017 1.5.2017 28.5.1953 1.6.2013 

27.7.2017 1.8.2017 30.7.1953 1.2.2014 

26.8.2017 1.9.2017 5.8.1953  

27.11.2017 1.12.2017 10.12.1953  

9.1.2018 1.2.2018 24.7.1953  

24.12.2018 1.1.2019 13.11.1954  

18.9.2017 1.10.2017 18.1.1953  

2018  2.11.1955  

2019  26.10.1954  

2019  11.4.1955  

2019  10.12.1955  

2019  4.11.1956 1.11.2012 

2020  23.1.1956  

2020  22.12.1955  

2020  27.1.1956  

2020  7.3.1956  

2020  17.6.1957  

23 henkilöä    

63 vuotta  Synt. aika  

2012  29.5.1949  

2013  31.8.1950  

2013  13.8.1950  

2016  27.3.1953  

2017  11.12.1954  

2017  28.9.1954 1.10.2015 

2018  30.1.1955  

2019  8.1.1956  

2019  28.12.1956  

2019  28.7.1956  

2019  26.10.1956  

2020  13.10.1957  

2020  8.4.1957  

2020  25.7.1957 1.8.2015 

2020  26.1.1957  

2020  15.2.1957 1.8.2009 

16 henkilöä    
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15.5.   Rautalammin tuloslaskelmaennuste 2014-2019  
 
 

     TP 2014       TA 2015  Nimi                                  Karsinta   Kasvu        TS 2017  
(1000 €) 

    TS 2018 TS 2019 
 
 

      2 016  15/16      

  TULOSLASKELMA      
 

  TOIMINTATUOTOT      
 

892 382 1 014 870 Myyntituotot                     942 105 -7,20 940 930 450 

854 128 821 427 Maksutuotot                      777 580 -5,30 780 780 450 

435 407 378 400 Tuet ja avustukset               825 100 118,00 820 830 440 

659 906 568 611 Muut toimintatuotot              547 134 -3,80 550 560 660 

2 841 823 2 783 308 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ          3 091 919 11,10 3100 3.100 2.000 

  TOIMINTAKULUT      

  Henkilöstökulut      

-5 936 777 -6 236 598   Palkat ja palkkiot             -6 408 011 2,70 6420 6500 4800 

    Henkilösivukulut      

-1 599 219 -1 678 956     Eläkekulut                   -1 529 681 -8,90 1730 1780 1060 

-338 638 -362 169     Muut henkilösivukulut        -387 532 7,00 380 390 220 

-7 874 634 -8 277 723 Henkilöstökulut yhteensä         -8 325 224 0,60 8530 8670 6080 

-10 695 522 -10 432 457     Asiakaspalvelujen ostot      -10 545 270 1,10 10600 10800 1000 

-2 545 737 -2 638 950     Muiden palvelujen ostot      -2 895 905 9,70 2900 3000 2500 

-13 241 260 -13 071 407 Palvelujen ostot                 -13 441 175 2,80 13500 13800 2500 

-1 211 059 -1 315 402 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    -1 418 049 7,80 1450 1470 1500 

-1 447 150 -1 609 060 Avustukset                       -1 871 800 13,80 1850 1870 1900 

-234 070 -214 340 Muut toimintakulut               -248 307 15,80 250 250 260 

-24 008 173 -24 487 932 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ           -25 304 555 3,20 -25580 26060 13240 

-21 166 350 -21 704 624 TOIMINTAKATE                     -22 212 636 2,20 22480 22960 11240 

10 313 036 10 150 000 Verotulot                        10 442 000 2,50 10500 10600 6200 

12 599 497 12 700 000 Valtionosuudet                   12 765 000 0,50 12900 13100 6400 

  Rahoitustuotot ja -kulut      

11 134 1 000 Korkotuotot                      500 -50,00    

310 251 307 000 Muut rahoitustuotot              252 600 -17,70 260 270 270 

-201 796 -209 250 Korkokulut                       -228 500 9,20 230 240 300 

-2 670 -2 260 Muut rahoituskulut               -1 930 -14,60 - - - 

1 863 101 1 241 866 VUOSIKATE                        1 017 034 -18,10 950 770 1330 

  Poistot ja arvonalentumiset      

-691 060 -723 479 Suunnitelman mukaiset poistot           -735 000 1,6 730 700 700 

1 172 041 518 387 TILIKAUDEN TULOS                 282 034 -45,6 220 70 630 

1 172 041 
 

518 387 
 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-
JÄÄMÄ) 
 

282 034 
 

-45,6 
 

220 
 

70 630 
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15.6.   Rahoituslaskelma 
 
 

 

     TP 2014       TA 2015   Nimi                                  Karsinta   Kasvu        TS 2017      TS 2018 TS 2019 

        2 016  15/16     

  4 RAHOITUS      

  95 KUNNANHALLITUS      

  950 ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET      

-50 714 0 1369 Sepon Kaluste Ky                 0 0,00    

-40 000 0 1378 Rautalammin Rakennus Oy          0 0,00    

714 0 1703 Hallinto-osasto ja vuokrat       0 0,00    

-63 720 0 1834 Muut konsernisaatavat            0 0,00    

-153 720 0 *      ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET         0 0,00    

  970 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH.      

513 020 0 2530 Lainat kotimaisilta talletus-    0 0,00    

885 000 1 200 000 2540 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä      1 200 000 0,00 1 550 000 1 450 000 1 200 000 

43 970 0 2560 Lainat valtiolta                 0 0,00    

62 500 0 2575 Lainat Kuntien Eläkevakuutukset    0 0,00    

2 581 414 0 2730 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta   0 0,00    

5 053 576 0 2740 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä      0 0,00    

174 439 0 2760 Lainat valtiolta                 0 0,00    

250 000 0 2775 Lainat Kuntien Eläkevakuutukset    0 0,00    

198 133 0 2957 Ostovelat                        0 0,00    

9 762 052 1 200 000 *      PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄ-
HENNYS     

1 200 000 0,00 1 550 000 1 450 000 1 200 000 

  980 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS      

-800 000 0 2530 Lainat kotimaisilta talletus-    0 0,00 -1 000 000 -1 000 000  

-11 600 000 -2 000 000 2540 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä      -1 750 000 -12,50   -1 000 000 

-12 400 000 -2 000 000 *      PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS      -1 750 000 -12,50    

  990 LYHYTAIKAISTEN .LAINOJEN 
LIS/VÄH 

     

32 143 0 2730 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta   0 0,00    

550 000 0 2740 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä      0 0,00    

582 143 0 *      LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN 
LIS/VÄH        

0 0,00    

-2 209 525 -800 000 **     KUNNANHALLITUS                   -550 000 -31,30 550 000 450 000 200 000 

-2 209 525 -800 000 ***    RAHOITUS                         -550 000 -31,30 550 000 450 000 200 000 

-2 209 525 -800 000 ****   KAIKKI YHTEENSÄ                  -550 000 -31,30 550 000 450 000 200 000 


