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Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  342 –  352 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 19.12.2016 klo  21.46    kunnanvirasto 

 

 

Sari Hintikka-Varis 

 

Kirsi Mannila 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 21.12.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 
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Kokouksen aluksi toimialajohtajia , maaseutuasiamiestä, elinkeinoasiamiestä kuultiin asiantuntijoina 

klo 17.00-18.35. 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 342 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, 

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

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

sesti. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 343 §  

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

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

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

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Hintikka- 

Variksen ja Kirsi Mannilan. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 344 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa käsittelyyn 

ylimääräisenä asiana pykälän 352. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Taloussuunnitelma 2017-2020 

 

Kh 334 § 

Liite 1  Taloussuunnitelma luonnos vuosille 2017-2020 on valmistunut. Suunni-

telma esitellään kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  Kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja taloussuunnitelman käsittelyä jatke-

taan 19.12 kokouksessa. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

_____________________ 

 

Kh 345 § 

Liite 1 

 Rautalammin kunnan hallintoa ja peruspalveluja sekä yritystoimintaa kos-

kevat tavoitteet ovat osittain johdettu Rautalammin kunnanvaltuuston hy-

väksymästä kuntastrategiasta 2020, taloussuunnitelmasta 2016-2019 ja hal-

litusohjelmasta 2013-2016.  

 

  Suunnitelmassa on esitetty väestönkehitys, kunnan toimintaa ja taloutta 

koskevat tavoitteet, investoinnit vuoteen 2022 saakka, lähipalvelut, toimi-

aloja koskevia yleisiä tavoitteita, tytär- ja osakeyhtiöiden sekä liikelaitok-

sen tavoitteita sekä lainoissa tapahtuneita muutoksia ja ennuste henkilöstö-

hallintoon liittyvistä muutoksista. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Rau-

talammin kuntakonsernin taloussuunnitelman 2017-2020 esitetyn sisältöi-

senä ja muotoisena. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi taloussuunnitelman muutamin tarkennuksin ( 

Kerkonjoen koulu 820 t € / 2017, ratsastuskeskus 80t €/ 2017) ja esittää si-

tä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  
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Vuoden 2017 talousarvio  

 

Kh 335 § 

Liite 2 Vuoden 2017 talousarvioita on valmisteltu tietoisena siitä , että talouskasvu 

jatkuu hitaana,  verotulokertymä ja valtionosuudet tulevat vähenemään joh-

tuen mm. kiky-sopimuksesta ja valtion suunnittelemista lakimuutoksista.  

 

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 25 037 113 euroa ja toimin-

tatuottojen 3 098 320 euroa, jolloin toimintakate on 21 938 793. 

 

Menolajeittain tarkasteltuna palkat ja palkkiot kasvavat 2,6%. Syynä on 

mm. vilkas hanketoiminta, varhaiskasvatuksen kasvavat tarpeet sekä vuo-

den 2016 budjetista puuttuneet, olemassa olevat palkkakulut. Palvelujen 

osto kasvaa 2,1%. Kasvu johtuu mm. siitä, että erikoissairaanhoidon kulut 

kasvavat kuluvalle vuodelle budjetoidusta, asiantuntijapalvelujen osto li-

sääntyy elinkeinotoimessa, hallinnossa sekä sivistystoimessa. 

 

Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa melkein 9 milj. 

euroa. (Tämä kohta täydentyy, kun hankkeet saadaan laitettua kiireellisyys 

järjestykseen vuosille 2017-2021.) 

 

Verotulojen määräksi on arvioitu 10 450 000 euroa. Kasvua kuluvan vuo-

den talousarvioon on vain 0.1%. Kiinteistöveron ja yhteisöveron tuoton ar-

vioidaan supistuvan, vain kunnallisveron kertymän oletetaan niukasti kas-

vavan. 

 

Valtionosuuksia kertynee n. 12 550 000 euroa. Laskua kuluvan vuoden ta-

soon on 1,7%, eikä valtionosuuksien määrä tule lähitulevaisuudessakaan 

kasvamaan, päinvastoin. Tämä merkitsee sitä, että käyttötulojen ja verotu-

lojen merkitys on entistä tärkeämpi. 

 

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 951 221 euroa. Taso on viime vuo-

sia vaatimattomampi, johtuen verotulojen ja valtionosuuksien heikommas-

ta kertymästä. Poistojen 781 273 jälkeen talousarvion ylijäämäksi jää n. 

170.000 euroa. 

 

Kunnan lainamäärä on 31.12.2016 8,53 miljoonaa euroa , eikä sen arvioida 

kasvavan vuoden 2016 aikana. 

 

Vuoden 2017 talousarvio on liitteenä 2. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle , että vuoden 2017 ta-

lousarvio hyväksytään. 

 

 

Päätös:  Asia jätettiin pöydälle, talousarvion käsittelyä jatketaan 19.12 kokoukses-

sa.   

 

_____________________ 

 

Kh 346 § 

Liite 2 Talousarvio ehdotukseen on tehty esitys investointien jakamisesta vuosille 

2017-2022. Lainaa esitetään otettavaksi rahoitussuunnitelmassa esitetyllä 

tavalla. Kunnan lainamäärän arvioidaan kasvavan vuoden 2017 aikana n. 

1.6 milj. eurolla. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 ta-

lousarvio hyväksytään. 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus teki täydennyksiä talousarvion tekstiosiin ( mittarit) ja esit-

tää valtuustolle, että talousarvio vuodelle 2017 hyväksytään.  

 

 Tiina Louhikallio jääväsi itsensä varhaiskasvatuksen osalta ja poistui ko-

koushuoneesta  
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Savon Kuituverkon ylimääräinen yhtiökokous 

 

Kh 347 § 

Liite 3 Savon Kuituverkko Oy on lähettänyt osakkeenomistajille kutsun ylimää-

räiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidetään torstaina 22.12.2016 Lapinlah-

den kunnanviraston valtuustosalissa. 

Kokouksen asialistalla on mm. yhtiön pääoma- ja rahoitustilanne. 

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkit-

tynä osakeluetteloon. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 

valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oi-

keutettu edustamaan osakkeenomistajaa, liite 3. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Jarmo Hännisen. 
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta 

 

Kh 258 § 

Tiitilänkylän jakokunnassa on yli 100 osakasta. Tiitilänkylän jakokunta on 

tehnyt 30.6.2016 kunnalle ja muille osakkaille tiedotteen, jossa yhteisten 

jakokunnan omistamien saarten mahdollisesta suojeluun hyväksymisestä v 

voi seurata rakennusoikeuksien myynti. Saarissa on 6 kaavoitettua raken-

nuspaikkaa. Rakennusoikeudet ovat kaupan sen johdosta, että Tiitilänkylän 

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

Rautalammin kunta on yksi jakokunnan omistajista.  

 

Rautalammin kunnanhallitus ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan ja-

kokunnan kanssa rakennusoikeuksien hankkimisesta siten, että kunnalla 

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

Jakokunnan saadun tiedon mukaan yhteensä 3 osakasta on toistaiseksi ollut 

kiinnostunut rakennusoikeuksien ostamisesta. Kaupan syntyminen edellyt-

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

METSO-ohjelmaan. 

 

Jakokunnan ja kunnan edustajat neuvottelivat 9.9.2016 ja esittelivät omia 

tavoitteita rakennusoikeuksien kauppaan liittyen. Mikäli järjestely onnis-

tuisi rakennusoikeuksien ostaminen maksaisi kunnalle arviolta noin 

75.000-90.000 euroa. Lisäksi tulisi rakennuspaikkaa koskien lisähintaa 

kunnalle kaavoitus-, sähkö- ja tienrakentamiskustannuksista. Kunta voisi 

siirtää ja kaavoittaa Kettukankaan alueelle kaikki 6 rakennuspaikkaa ja eh-

kä vielä enemmänkin. 

 

Tiitilänkylän jakokunnan yleinen kokous on ollut 30.9.2016, jossa toimi-

valle hoitokunnalle on annettu valtuudet neuvotella mahdollisesti raken-

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

tää vuoden 2016 aikana. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus ottaa kantaa mahdolliseen 6 rakennuspaikan rakennusoi-

keuksien ostamisesta Tiitilänkylän jakokunnalta ja niiden siirtämisestä 

Kettukankaan alueelle. Aikataulullisesti pyritään siihen, että myönteisessä 

tapauksessa kunnan päätös voidaan tehdä vielä lokakuun 2016 aikana. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kun-

ta ostaa em. 6 rakennuspaikan rakennusoikeudet Tiitilänkylän jakokunnalta 

ja siirtää ne Kettukankaan alueelle. Kauppahinnasta neuvotellaan vielä 

osakaskunnan kanssa. 

 

____________________________________ 
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Kh 279 § 

 Kunta käy vielä kauppahintaneuvottelut jakokunnan kanssa pe 21.10.2016, 

minkä jälkeen tehdään esitys kunnanhallitukselle ja –valtuustolle kuuden 

rakennuspaikan rakennusoikeuden ostamisesta ja siirtämisestä Kettukan-

kaan alueelle. 

 

 Hallintojohtaja selostaa kokouksessa käytyä neuvottelua. 

 

Hallintojohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää jatkaa neuvotteluja Tiitilänkylän jakokunnan kans-

sa ja vetää asian pois kunnanvaltuuston esityslistalta 25.10.2016. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Kaija ja Timo Satuli poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsit-

telyn ajaksi. 

 

_____________________________________ 

 

Kh  348 § 

Liite 4  Tiitilän jakokunnan kanssa on jatkettu neuvoteluja rakennusoikeuksien 

ostamisesta Vesannon ja Tervon kunnissa sijaitsevien saarien Lehtosaari, 

Hiidensaari, Pönkäsaari ja Pikonsaari osalta. Kaikki nyt kaupan kohteena 

olevat rakennusoikeudet sijaitsevat Tervon kunnan puolella olevassa Leh-

tosaaressa. 

 

Kauppahinta kuuden rakennuspaikan rakennusoikeudesta on 85.500,00 eu-

roa eli 14.250 €/ kpl. Kauppahinta maksetaan sen jälkeen, kun kauppakirja 

on allekirjoitettu ja molempien kauppaosapuolten hallintoelimet ovat asian 

hyväksyneet ja päätökset saavat lainvoiman. 

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä  kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kun-

nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Kaija ja Timo Satuli jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tä-

män pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 349 § 

 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

 

1. Iiro Lyytinen, ilmoitus sidonnaisuuksista. 

 

2. Maakuntauudistuksen valmisteluryhmän tiedote 09.12.2016. 

 

3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 07.12.2016. 

 

 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvan talousarvion 2016 ylityslupa 

Kh 350 § 

Perusturvan talousarvio 2016 on ylittymässä palveluiden ostojen osalta. 

Sosiaalihuollon palveluiden ostot kuntayhtymiltä ylittyvät palveluiden yl-

lättävän tarpeen lisääntymisen johdosta 214t €. Vaje voidaan kattaa sosiaa-

litoimen muista menoista. Terveydenhuollon talousarvio on ylittymässä 

270t€. Ylitystä ei voida kattaa perusturvan muista kustannuspaikoista. Yli-

tysuhkaa on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksissa syksyn aikana. 

Lisätalousarviota tai ylityslupaa ei ole haettu, koska terveydenhuollon ta-

lousarvio on osoittanut tasoittumista, eikä ylityksen toteumista tai suuruut-

ta ole ollut mahdollista arvioida. 

Perusturvajohtaja pyytää ylityslupaa terveydenhuollon talousarvioon ja li-

sämäärärahaa ylityksen kattamiseen 270t. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalle 

myönnetään terveydenhuollon kuluihin 270.000 € lisämääräraha. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Palvelukoti Pauliinan oppisopimus 

 

Kh 351 § 

Perusturvaosastolla, Palvelukoti Pauliinassa on mahdollista tarjota oppiso-

pimuspaikka TE-toimiston ja oppisopimuskoulutuksen turvin keittiöapulai-

sen tehtävissä. Työsuunnittelijan ehdotuksesta Cymbeline Turuselle voi-

daan tätä varten hakea palkkatukea ja oppisopimuspaikkaa kodinhuoltaja-

opintoihin. Tukea haetaan ajalle 9.1.2017 – 31.12.2018 

 

Palvelukoti Pauliinassa keittiöapulaisen työt on järjestetty TE-toimiston 

palkkatuen turvin aiemminkin. Nämä tuet kuitenkin olleet pääsääntöisesti 

lyhytkestoisia ja henkilö on vaihtunut usein. Tämä vaikuttaa oleellisesti 

myös vanhusten kodinomaiseen ilmapiiriin ja luottamukseen. Mikäli Turu-

nen Cymbeline saa palkkatuen ja oppisopimuspaikan, tällä turvataan pi-

dempi aikainen työntekijä keittiöapulaiseksi. Lisäksi tämän koulutuksen 

myötä häntä voidaan käyttää sijaisena, koulutetun työntekijän työparina. 

 

Perusturvajohtaja ehdottaa kunnanhallitukselle, että Cymbeline Turunen 

palkataan Palvelukoti Pauliinaan oppisopimuksella keittiöapulaiseksi ajalle 

9.1.2017-31.12.2018, mikäli hän saa palkkatuen ja oppisopimuskorvauk-

sen. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvajohtajan esityksen. Tällä päätöksellä  

Rautalammin kunta ei sitoudu palkkaamaan henkilöä oppisopimuskoulu-

tuksen ja tutkinnon jälkeen. 

 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pakolaisten vastaanotto vuonna 2017 

 

Kh 352 §  Valmistelija perusturvajohtaja Kirsi Solmari 

Ely-keskuksesta on 16.12.2016 tullut tieto, että Rautalammille on varattu 

syksyllä 2016 tehdyn valintamatkan yhteydessä 20 kiintiöpakolaisen ryh-

mä. Migri odottaa Ely-keskukselta vahvistusta siitä, että Rautalampi ottaa 

kyseiset pakolaiset kevään 2017 aikana vastaan. Mikäli Ely-keskus ei saa 

asiasta vahvistusta, perutaan Rautalammin osalta keväällä tulevista pako-

laisista varaus ja seuraava ryhmä pakolaisia on tulossa syksyn 2017 aikana. 

Rautalammin kunta on varannut pakolaistyöhön hyvät resurssit, jonka joh-

dosta vuoden tauko pakolaisten vastaanottamiseen ei ole resurssien käytön 

suhteen hyvä asia. 

Rautalammin kunta on ylittänyt sovitun 20 henkilön kiintiön vuoden 2016 

pakolaisten vastaanottamisesta 8 henkilöllä. Ely-keskuksen kanssa on suul-

lisesti sovittu, että ylitys voidaan ottaa huomioon vuoden 2017 pakolais-

kiintiössä. 

Pakolaiskoordinaattori Kari Katajisto on 16.12.2016 selvittänyt asuntoti-

lanteen. Kunnan vuokra-asuntoja olisi varattavissa kolme, jotka soveltuisi-

vat pienehköille perheille. Mikäli pakolaisryhmä saapuu keväällä, on mm. 

koulupaikkojen ja päivähoitotarpeeseen varautuminen helpommin toteutet-

tavissa, kuin syksyllä saapuville pakolaisille olisi mahdollista. 

Asian kiireellisyyden johdosta päätöstä ei voida valmistella kotouttamisja-

ostossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta ottaa keväällä 2017 vas-

taan 12 pakolaista. Asia annetaan kotouttamisjaostolle ja Ely-keskukselle 

tiedoksi. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  

 

 

 

 


