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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Jarkko Mäkistä, Odeco Oy.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 56 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan 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 mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 57 §
KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin
ja Anu Hotin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 58 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa kaksi asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2017
Kh 59 §
Liite 1

Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää 6.2.2017 lähettämällään
kirjeellä kuntia nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntiin ensisijaisesti nuoriso- ja/tai sosiaalitoimialalta. Henkilöille on eduksi, jos he
työskentelevät päivittäin nuorten keskuudessa ja tuntevat asevelvolliset. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen
esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään myös lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä. Aluetoimisto esittää, että kutsuntalääkäreinä toimisivat samat lääkärit, jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset.
Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieras- ja
kutsunnanalaisten kahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset. Aluetoimiston kirje
on liitteenä 1.
Vuonna 2016 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli etsivä nuorisotyöntekijä ja varalla nuoriso-vapaa-ajanohjaaja.
Rautalammin kutsunnat ovat torstaina 9. marraskuuta 2017 klo 9.00 Vesannon
seurakuntakodilla samanaikaisesti Vesannon kunnan kanssa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2017 kutsuntalautakunnan jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit yhdessä Vesannon kunnan kanssa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi vuoden 2017 kutsuntalautakunnan jäseneksi etsivä nuorisotyöntekijä Pia Kuuselan ja varajäseneksi nuoriso-vapaa-ajanohjaaja Minna Laitisen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pirtsakki –osuuskunnan perustaminen
Kh 60 §
Yksi konkreettinen tavoite Työtä Osuuskunnasta –hankkeessa on saavutettu, kun 12.1.2017 on perustettu Pirtsakki-osuuskunta. Osuuskunnassa on
10 perustajajäsentä ja palvelutarjontaan kuuluvat: suutari-, ompelu-, hyvinvointi-, rakennus-, kuulolaitehuolto-, kirjanpito-, tilitoimisto-, siivous-,
asiakas-, myynti-, edustus-, matkailu-, ja asiantuntijapalvelut sekä kiinteistöhuolto.
Osuuskunta on tehnyt kunnalle esityksen kannatusjäsenyydestä 1 euroa/asukas.
Kunta on jo päättänyt tukea aloittavaa osuuskuntaa elinkeinopoliittisesti
yhdistyksen käynnistymistä (esim. osuuskunnan esittely) 1.000 eurolla.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunta lähtee mukaan Pirtsakki-osuuskuntaan 2.000 euron kannattajajäsenosuudella.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Asunto Oy Rautalammin Lassilanpolun osakekirjat
Kh 61 §
Asunto-osakeyhtiö Rautalammin Lassilanpolku –nimisen yhtiön osakekirjat ovat saapuneet painosta ja isännöitsijä on toimittanut Rautalammin
kunnalle seuraavat osakekirjat:
- A1
67 osaketta nrot 1-67
- A3
51 osaketta nrot 119-169
- B6
51 osaketta nrot 288-338
- B8
51 osaketta nrot 390-440.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kaavoituskatsaus vuodelle 2016
Kaavjsto 3 §
Liite 1

Tekninen osasto on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelta 2016. Katsaus on liitteenä nro 1.

Vs. teknisen johtajan ehdotus:
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle vuoden 2016 kaavoituskatsauksen hyväksymistä.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavoitusjaosto on huolestunut Kirkonkylän ja
Etelä-Konneveden osayleiskaavan hitaasta etenemisestä.

__________________________
Kh 62 §
Liite 2
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 kaavoituskatsauksen.
Kunnanhallitus edellyttää , että Rautalammin keskustan yleiskaava ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava valmistuvat 31.5.2017 mennessä. Konsultille, Tilatohtorit Oy:lle lähetetään kirjallinen tiedonanto kunnanhallituksen päätöksestä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Osakehuoneiston myyminen Aoy Rautalammin Lassilanpolusta
Kh 63 §
Liitteet 3-4

Kauko ja Orvokki Nylander ovat olleet kiinnostuneita ostamaan kunnan
omistaman osakehuoneiston A1 (3h+k+s, 67 m²) Asunto Oy Rautalammin
Lassilanpolusta. Heidän tarjouksensa on liitteenä 3.
Kunnanvirastossa on laadittu asiasta osakehuoneiston kauppakirja, liite 4.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjan siten ehdollisena, että se
voimassa 30.4.2017 saakka.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Kari Laitinen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Nykyisten sote-palvelutason ja palveluiden säilyttäminen lähipalveluina Rautalammilla ja sotehenkilöstön työpaikkojen säilyttäminen kunnassa
Kh 64 §
Hallitus valmistelee hallitusohjelman mukaisesti maakunta- ja soteuudistusta. Valmistelu on tapahtunut pääasiassa hallitusohjelman ja erilaisten
ministeriöiden ohjeiden mukaisesti. Kunnat ja kaupungit ovat suhtautuneet
hyvin eri tavalla eri puolilla maata käynnistettyyn sote- ja maakuntauudistus-valmisteluun juuri lainsäädännön ja toimeksiantajan puuttumisen johdosta.
Maakuntaliitot ovat joko itse tai kuntien toivomuksesta käynnistäneet valmistelua sote- ja maakuntavalmistelua. Joissakin maakunnissa sairaanhoitopiirit ovat olleet valmistelun käynnistäjiä ja sen johdosta painopiste on
ollut erikoissairaanhoidossa perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen kustannuksella.
Lainsäädäntöluonnosten ja saatujen tietojen mukaan maakuntatasolla perustason sote-asiat tulee lainsäädäntöluonnoksen mukaan yhtiöittää sen
johdosta, että sote- ja hoiva-alan yrityksille halutaan hallituksen toimesta
tarjota samat edellytykset sote-palvelujen (terveydenhoidon ja sosiaalitoimen palveluja) tuottamiseen kansalaisille kuin kolmannen sektorillekin.
Kaikki toimijat ovat samalla lähtöviivalla.
Valinnanvapaus kansalaisille palvelujen hakemiseksi heijastuu edellä olevassa hallituksen linjauksessa. Sen vuoksi on perusteltua selvittää myös
yksityisten toimijoiden mahdollisuudet tuottaa Rautalammilla kuntalaisille
sote-lähipalvelut (perusterveydenhoito ja sosiaalitoimi) siten, että em. palvelut ja palvelutaso voidaan turvata Rautalammilla. Ja erikoissairaanhoidon vastaanottotoimintaa voidaan lisätä kunnassa.
Kunnat ja kaupungit ovat teettäneet selvityksiä ja selvittäneet tai selvityttäneet terveys- ja sosiaalitoimen palveluiden tuottamista yksityisesti. Päätösvalta on toistaiseksi kunnilla ja silloin voidaan sote lähipalvelut ja sotetyöpaikat säilyttää paremmin kunnassa kuin se, että ratkaisun tekisi maakuntavaltuusto. Selvityskokonaisuuteen liittyvät myös terveystoimen ja sosiaalitoimen kunnassa nyt käytössä olevat kiinteistöt sekä kokonaisuuden
palvelujen kilpailuttaminen. Lisäksi työterveyshuoltopalvelut ja niiden
tuottaminen on Rautalammilla arvioitava uudelleen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle sote-selvityksen laatimista ja mahdollista kilpailuttamista. Kunta pidättää itsellään oikeuden tehdä selvityksen ja
kilpailuttamisen jälkeen tehdään erillinen päätös asiasta. Kunta käyttää ulkoista asiantuntijaa selvityksen laatijana ja kilpailuttajana. Päätös pyritään
tekemään ennen 1.7.2017.
Päätös:

Kaija Satuli esitti, että asia jätetään pöydälle. Sari Hintikka-Varis kannatti
esitystä. Kari Laitinen esitti asian käsittelyn jatkamista. Kirsi Mannila kannatti esitystä.
Asiasta äänestettiin, asian pöydälle jättämistä kannatti Kaija Satuli ja Sari
Hintikka-Varis. Äänin 4-2 asian käsittelyä päätettiin jatkaa.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
27.2.2017
76
________________________________________________________________________________
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
Kh 65 §
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 27.2.2017 saakka koskien hallintoa,
elinkeinotointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia
ym. saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi.
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen taloyhtiöfuusion käynnistämisestä.
Kunnanjohtaja on päättänyt pyytää tilintarkastusyhteisö BDO:n tekemään
taloyhtiöfuusiota varten esiselvityksen.
Kunnanjohtajan esitys:
Hyväksytään ja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Maakuntaverkkoliittymä
Kh 66 §
Liite 5

Savon Kuituverkko Oy (Savon Kuitu) on Pohjois-Savon kuntien lokakuussa 2010 perustama ja omistama tietoverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa tai järjestää muutoin käyttöönsä Pohjois-Savoon kattava valokuituverkko ja sen kautta tarjota toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut hajaasutusalueella sekä kuntataajamissa kysynnän mukaisesti. Yhtiö tulee samalla toteuttamaan kuntien ja kuntatoimijoiden hallinnollisen tietoverkon,
ns. maakuntaverkon. Tavoitteena on vaiheittain muodostaa integroitu tietoja puheliikennettä palveleva tietoverkko, joka on riittävän nopea ja varmatoiminen tiedon välittäjä maakunnassa toimivien keskeisten julkishallinnon
palveluorganisaatioiden ja palvelun käyttäjien välillä.
Maakuntaverkon toteuttaminen
Maakuntaverkkoa on alusta pitäen rakennettu ns. rengasverkkona jotta tarvittavat varmistukset verkossa saadaan toteutettua luotettavasti. Maakuntaverkon rakenteella taataan se, että eri organisaatioille/toimialueille voidaan rakentaa omia, täysin erillisiä ja turvallisia tietoverkkoja. Runkokytkimien välinen kaista rakennetaan jo alusta alkaen riittäväksi (10 G), jolla
taataan sen riittävyys pitkälle tulevaisuuteen.
Toteutus (kuituyhteydet, runkolaitteet sekä palvelutuotanto):
Maakuntaverkko toteutetaan Savon Kuidun omistuksessa olemassa olevia
kuituyhteyksiä sekä kuntien omistamia ja toisilta operaattoreilta hankittavia kuituyhteyksiä hyödyntämällä. Kuntien omistuksessa olevien kuituyhteyksien osalta omistus säilyy kunnilla ja kunnat saavat hintaedun maakuntaverkkoliittymästä vastineena kuituinfran hyödyntämisestä maakuntaverkon käyttöön. Kuituyhteyksistä ja niiden ylläpidosta vastaa Savon Kuitu.
Runkolaitteista, niiden ylläpidosta, valvonnasta sekä Internet- kaistasta ja
muusta palvelutarjonnasta vastaa Istekki Oy (maakuntaverkon palveluoperaattori). Maakuntaverkkoon liittyvä kunta voi halutessaan hankkia palveluita myös muilta palveluntarjoajilta. Maakuntaverkon liittymänopeus on 1
Gbit/s, runkoyhteyksien välinen kaista 10 Gbit/s. Maakuntaverkkoliittymä
on kunta-/toimipistekohtainen.
Toteutus (turvallisuus, toiminnallisuus, kustannustehokkuus):
Maakuntaverkko on rakennettu tietoturvalliseksi ja MPLS- tekniikan avulla kullekin asiakkaalle (kunnalle) luodaan virtuaalinen privaattiverkko
maakuntaverkon sisälle. Reititys on vapaa toimipisteiden/liittymien välillä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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ja tämä mahdollistaa esimerkiksi eri hallinnonalojen sisäisten verkkoratkaisujen rakentamisen maakuntaverkon sisällä. Maakuntaverkkoliittymällä
korvataan kuntatasolla useita päällekkäisiä tietoliikenneliittymiä ja –
palveluita; maakuntaverkkoliittymä ei ole pelkästään Internet- liittymä.
Liittymähinta
Maakuntaverkon perusliittymä on kapasiteetiltaan 1 Gbit/s liittymä 100
M:n Internet- palvelulla
Liittymän kuukausiveloitus 1.590 €/kk
Perustamiskulu 1.500 €.
Savon Kuituverkko Oy:n tarjous on liitteenä 5.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kaukolämpökeskushanke Toholahteen
Kh 67 §
Kunta on valmistellut yhdessä yrittäjän kanssa kaukolämpökeskus –
hankkeen toteuttamista Toholahteen. Selvityksiä on tehty viime syksystä
saakka. Kuntakonsernin näkökulmasta hanketta tukisi se, että kunnan
omistaman yhtiön Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n 6 rivitaloa, yhteensä 32 huoneistoa, liittyisivät kaukolämmön piiriin. Samoin kannattavuutta tukisi se, että myös Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön
kaksi teollisuushallia liittyisi lämpöverkostoon.
Kokonaisuuden näkökulmasta on perusteltua huomioida se, että Toholahteen valmistellaan maakaapelointia Savon Voima Lämpö Oy:n toimesta ja
Savon Kuituverkko Oy suunnittelee vetävänsä laajakaistaverkon myös Toholahteen. Olemme keskustelleet siitä, miten rakentamista voitaisiin toteuttaa yhteistyössä.
Kunnanjohtajan esitys:
Yhtiöt tekevät omat ratkaisut, mutta omistajaohjaukseen liittyen, olisi hyvä
käydä keskustelu siitä, miten voimme kunnanhallituksena edistää Toholahden alueen kaukolämpöhankkeen toteutumista.
Päätös:

Kunnanhallitus on valmis viemään asiaa eteenpäin, mikäli hintataso ym.
asiat täsmää ja kunnan kiinteistöjen on järkevää liittyä esitettyyn kaukolämpöjärjestelmään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Rautalammin kuntakeskuksen liikennejärjestelyt
Kh 232 §
Liite 9

Rautalammin kunta on 2000-luvun alusta saakka tehnyt esityksiä kantatie
69:n liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi Rautalammin
kuntakeskuksessa. Kunta on esittänyt mm. kokonaisvaltaisia pysyviä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten liikenneympyrän tai kiertoliittymän rakentamista ns. Vaajasalmen ja Kantatien 69:n risteysalueelle.
Valtiolta on ilmoituksen mukaan puuttunut rahaa em. liikennejärjestelmän
rakentamiseen. Rautalammin kunta on varannut vuoden 2016 talousarvioon 200.000 euron määrärahan kuntakeskuksen liikennejärjestelyjä varten.
Tuo liikennejärjestely on edelleen ajankohtainen ja ajankohtaisempi kuin
aikaisemmin, koska parin vuoden sisällä kuntakeskuksen läpi arvioidaan
raskaan puutavaraliikenteen merkittävästi lisääntyvän Äänekosken biometsätehtaan valmistumisen ja sen tarvitseman raaka-ainehuollon johdosta.
Tässä yhteydessä on huomattava, että kunta on tehnyt myös useita liikenneturvallisuussuunnitelmia 2000-luvun alun jälkeen, joissa on esitetty pienempiä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta nekään eivät ole
toteutuneet, ellei tällaisena pidetä valaistuksen uusimista vuonna 2015 ja
aikaisempaa kantatien uudelleen päällystämistä keskustaajamassa.
Nopeusvalvontaa koskevat rakenne- ja kojeratkaisut ovat olleet huomaamattomia, ja luultavasti sen takia nopeusrajoituksia ei ole noudatettu.
Rautalammin kunta esitti 29.8.2016 neuvottelussa ELY-keskuksen kanssa
pääraitin kokonaisvaltaisen liikennesuunnitelman käynnistämistä, jossa tulee huomioida jalankulkijat, pyöräilijät, kauppa- ja liikelaitokset, yrittäjät,
henkilöautoliikenne ja lisääntyvä kuorma-autoliikenne. Kunnan puolelta
esitettiin erilaisia vaihtoehtoja tarkastella ja suunnitella kantatietä koskevia
toteutusvaihtoehtoja keskustaajamassa. Lisäksi kunta esitti ELYkeskukselle kiinnitettävän entistä enemmän huomiota Rautalammilla olevan alemman asteisen tiestön peruskunnostukseen ja talvi- ja kesäkunnossapitoon, liite 9.
Neuvottelussa Pohjois-Savon ELY-keskus oli valmis tukemaa nopeusrajoituspylväiden asentamista kuntakeskukseen kantatie 69:lle nopeuksien alentamiseksi, koska valvontanäytöt eivät ole olleet riittäviä. Lisäksi ELY:llä
tuntui olevan valmiuksia tarkastella Konnekosken, Myhinpää ja Kasan
(valtatie 9) välistä maantietä kansallispuiston kävijämäärän lisääntymisen
johdosta. Sen sijaan ELY-keskuksella ei ollut valmiuksia ja rahaa laaja-
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alaiseen ja kokonaisvaltaiseen kantatien 69 suunnitteluun keskustaajamassa, eikä esim. Kirkkopuiston kohdalla kantatie 69:n suuntaamiseen rakennusasemakaavan mukaisesti tiealueella siten, että kahden suuren puurakennuksen kohdalla tielinjaus olisi voitu tarkistaa Kirkkopuistikon puolelle.
Tiejohtaja esitti nimettäväksi työryhmää suunnittelemaan liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Kunnan puolelta todettiin, että kunta haluaa
olla vaikuttamassa siihen, millaisia liikenneratkaisuja voidaan toteuttaa,
varsinkin silloin, jos kunta on osittain maksamassa liikennejärjestelysuunnittelua. Kun raskas liikenne tulee merkittävästi kasvamaan Ääneskosken
biotuotetehtaan valmistumisen jälkeen, on raskaan liikenteen sujuminen
huomioitava liikenneratkaisuja suunniteltaessa keskustaajama-alueella.
Tämä liittyy myös yleiskaavan laatimiseen ja siihen, että Rautalammin
keskustaajaman yleiskaava 2030 laatiminen on vielä kesken ja siinä on esitetty kantatie 69 koskevia rakenneratkaisuja.
Hallintojohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen poliisilaitokselle (Suokatu 44, 70100
Kuopio), että Rautalammin kuntakeskukseen asennettaisiin liikennevalvontaa varten pysyvät nopeusvalvontalaitteet. Esitettyä ratkaisua tukee Pohjois-Savon ELY-keskus. Rautalammin kunta on varannut vuoden 2016 talousarvioon määrärahan liikennejärjestelyjä varten. Vuoden 2016 aikana
kunnalla on valmius tukea taloudellisesti pysyvien nopeusvalvontalaitteiden asentamista kuntakeskukseen.
Kunnanhallitus antaa kaavoitusjaostolle tehtäväksi Rautalammin kunnan
puolesta valmistella ja seurata kantatie 69 ratkaisuvaihtoehtoja kuntakeskukseen suunnitteluryhmän tukena ja tuoda asiat kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ELY:n ja kunnanväliseen työryhmään nimetään kunnan edustajaksi Rautalammin kunnan tekninen johtaja, joka esittelee em. asiat kaavoitusjaostolle.
Kunnanhallitus on valmis arvioimaan lisämäärärahatarvetta vuoden 2017
talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kunnanhallitus esittää edelleen, että Pohjois-Savon ELY-keskus ottaa työn
alle seuraavien maanteiden peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeet:.
- Saikarin tien peruskorjaus
-Myhinpään tien peruskorjaus
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Konnekoskelta Törmälän loma- ja kurssikeskukseen olevan maantien päällystäminen kansallispuiston kävijämäärän kasvun johdosta. Vuonna 2015
kansallispuistossa kävijöitä oli noin 14.000.
-Kerkonkosken maantien n:ro 543 uudelleen päällystäminen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______________________
Kh 31 §
Liite 8
Kunnanvaltuuston varasi vuoden 2017 talousarvioon 50.000 euron määrärahan mm. nopeusvalvontakameroiden investoimiseen Rautalammin keskustaajamaan kantatie 69:n varteen molempiin päihin ydintaajamaa. Vuoden 2017 taloussuunnitelmaan varattiin 150.000 euroa. Suunnittelutyö yhdessä ELY-keskuksen ja kunnan välillä on käynnistynyt. Kunta on asettanut omia tavoitteita suunnittelutyölle. Suunnittelutyön aloituskokous on pidetty 11.1.2017. Kunta ei ole suinkaan esim. luopunut kiertoliittymätarpeesta, eikä siitä, että kortteliin 83 tulee kauppa- ja liikekeskus (Liite
13.10.2016). Nämä asiat on otettu esille aloituskokouksessa ja suunnitteluhankkeessa liikennejärjestelyt on tulevaisuutta varten porrastettu.
Suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi kevään 2017 aikana. Kaavoitusjaosto valmistelee kunnanhallituksen tukena liikennejärjestelyjä, ja tekninen johtaja esittelee ja informoi asiat kaavoitusjaostolle.
Itä-Suomen poliisilaitoksen edustaja oli valmis hyväksymään nopeusvalvontakameroiden asentamisen Rautalammin keskustaajamaan, mikäli rahoitus rakentamiselle onnistuu. ELY-keskus on luvannut kirjallisesti puoltaa nopeusvalvontakameroiden asentamista kuntakeskukseen. ELYkeskuksen edustajan mukaan, keskus on valmis tekemään lupasopimuksen
kunnan kanssa kantatie 69:n varteen kuntakeskuksista asennettavista nopeusvalvontakameroista ja tarkemmasta sijoittelusta.
Kunnan tulee hankkia kamerat ja hoitaa asentaminen. Kamerat maksavat
kappaleelta noin 15.000 euroa ja sähköliittymä rakentamisineen noin 5000
euroa.
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Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallituksen tietoon merkitään, että liikennejärjestyjä koskeva suunnittelutyö jatkuu. Huomioon otetaan myös korttelin 83 mahdolliset uudet
liittymäjärjestelyt ja liikennejärjestelyjen toisen (2) vaiheen suunnittelutarpeet (kiertoliittymä) (Liite 11.1.2017). ELY-keskus toimittaa myönteisen
lausunnon poliisihallinnolle nopeusvalvontakameroiden asentamisesta
Rautalammin kuntakeskukseen rajoittamaan liikennenopeuksia.
Kunnanhallitus antaa teknisen osaston tehtäväksi hankkia poliisihallinnon
edellyttämät nopeusvalvontakamerat ja pystyttää ne sen jälkeen, kun sijoituspaikat on hyväksytty. Hankinta- ja rakentamistöihin on käytettävissä
50.000 euron suuruinen budjettimääräraha vuonna 2017.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________
Kh 68 §
Liitteet 6-7

Plaana Oy Oulusta on suunnitellut ELY-keskuksen lukuun Rautalammin
keskustaajaman liikejärjestelyjä, liite 6. Suunnitelmalähtökohdista on käyty
neuvotteluja ja sen jälkeen kaavoitusjaosto on käsitellyt suunnitelmaluonnoksia. Kaavoitusjaoston esityksiä on käsitelty ELY:n ja kunnan välisissä
neuvotteluissa. Osa esityksistä voitaneen toteuttaa. Suunnitelmien tämän
hetkinen tilanne esitellään kunnanhallitukselle. Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankerahoituksen kokonaisuutta ei vielä tiedetä. Alustavasti on
sovittu siitä, että suunnitelmat tulisi olla valmiit huhtikuun puolivälissä,
jotta kevyen automaattivalvontakamerat, suojatiesaarekkeet, suojatiet ja
rakennettavat taajamaportit voitaisiin rakentaa vielä vuoden 2017 aikana.
Kevyen liikenteen väylien lisärakentaminen ratkeaa suunnitelman yhteydessä.
ELY-keskuksen suostumus automaattisen nopeusvalvonnan rakentamiseksi
Kt 69:lle Rautalammin kirkonkylän taajaman kohdalle on liitteenä 7.

Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi kaavoitusjaoston valmisteluesitys ja hyväksytään ELY-keskuksen liikennejärjestelyjä koskevat tämänhetkiset suunnittelua koskevat linjaukset.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Kh 69 §
Liite 8

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien molemmat teollisuushallit ovat
joulukuusta 2016 lähtien olleet kokonaisuudessaan vuokrattuina. Talouden
tasapainottamiseksi yhtiö on valmistellut pienemmän hallin (Halli 2, Koritie) myyntiä, jossa tarkoitus on edetä kevään 2017 aikana. Yhtiön hallitus
hakee omistajalta konserniavustusta yhtiölle Kuntarahoitus Oy:ltä otettujen
lainojen vuoden 2017 lyhennysten maksamiseen. Samalla yhtiö hakee konserniavustusta maaliskuussa erääntyvien lainojen lyhentämiseen 50.000 euroa. Yhtiön kirje on liitteenä 8.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää antaa emokonserniavustusta Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle 50.000 euroa vuoden 2017 ensimmäisen erän
lainojen lyhennykseen ja esittää samalla valtuustolle tätä tarkoitusta varten
määrärahan osoittamista vuoden 2017 talousarvioon.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Yhtiö velvoitetaan
selvittämään edullisemmat rahoitusvaihtoehdot.
Kirsi Mannila ja Ari Weide poistuivat kokouksesta tämän asian käsittely
ajaksi. Puheenjohtajan toimi Sari Hintikka-Varis.
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Teknisen johtajan vaali
Kh 70 §
Liite 9

Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi teknisen johtajan viran. Tekninen
johtaja valitaan virkaan toistaiseksi. Hakuilmoitus oli joulukuun 2016tammikuun 2017 laajasti esillä eri foorumeilla: Kuntarekryssä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Aamulehdessä ja kunnan ilmoitustaululla
sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran hakuaikaa jatkettiin em. foorumeissa.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäällikön
valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy neljän kuukauden koeaika. Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa teknistä osastoa sekä toimia teknisen osaston osastopäällikkönä. Hän vastaa teknisen toimen
hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta kuten rakentamisesta, kehittämisestä,
yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen osaston alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, suuri metsävarallisuus sekä huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisessa kaavoitusjaostossa. Tekninen johtaja toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset oli pyydetty lähettämään 27.1.
2017 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on edellytetty teknisen alan
ylempi korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto, minkä lisäksi edellytettiin talonrakennusalan tai maankäyttöalan tai ympäristö- ja vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta edellytetään myös
kokemusta esimies- tai johtotehtävistä ja kunnallistalouden osaamista. Lisäksi eduksi luetaan kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja kommunikoivat henkilöstöjohtamis- ja alaistaidot. Eläkeetuudet teknisen johtajan viran osalta määräytyvät kunnallisen eläkelain
(KuEL) mukaan. Virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilasta.
Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Teknisen johtajan virkaa haki 29 henkilöä. Kunnanhallitus päätti kutsua
yhdeksän henkilöä haastateltavaksi. Haastateltavat henkilöt kunnanhallitus
valitsi kokouksessaan 30.1.2017. Haastattelutilaisuuteen valitut kunnanhallitus haastatteli 13.-14.2.2017. Yksi haastateltava perui tulonsa haastattelutilaisuuteen.
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Kunnanvaltuusto valitsee 28.2.2017 kokouksessaan uuden teknisen johtajan toistaiseksi.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 9. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille ja
valtuutetuille toimitetaan lisämateriaalia hakijoista.
Haastatteluryhmä kokoontui 27.2.2017 ja käsitteli neljän henkilön soveltuvuustestit. Asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Jarkko Mäkistä Odeco
Oy:stä. Keskustelun jälkeen haastatteluryhmä päätti, että se ei tee suositusta / esitystä kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää teknisen johtajan virkaan DI Maija Lehtosta
Ääneskoskelta. Perusteluina Lehtosen pitkä, monipuolinen kuntapuolen
osaaminen, hänen kokemus esimies- ja johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaaminen. Varalle esitetään insinööri Petri Moisiota Laukaasta.

Päätös:

Kaija Satuli esitti , että varalle valitaan rakennusinsinööri Antti Tuppura
Rautalammilta. Perusteluina Tuppuran monipuolinen kuntapuolen kokemus, myös teknisen johtajan sijaisena. Ehdotusta ei kannatettu.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
Kh 71 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Savon Kuituverkko Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
22.12.2016.
2. IS-Hankinta Oy:n hankintapäätöspöytäkirja 31.1.2017 koskien Rautalammin kunnan henkilökuljetuksia.
3. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen päätoimikunnan suositus
10.2.2017 vuoden 2017 veteraanipäivän yleisjärjestelyiksi.
4. Kuntaliiton yleiskirje 16.2.2017: Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2017-2019.
5. Kuntaliiton yleiskirje 16.2.2017: Kopioston valokopiointisopimus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen vuosille 2017-2019.
6. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 1.3.2017.
7. Erikoissairaanhoidon menot, tilinpäätös 2015.
8. Konneveden kunnanhallituksen pöytäkirjaote 6.2.2017: Rautalammin
ja Konneveden kuntien välisen matkailua edistävän yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen.
9. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 22.2.2017: Kunta-alan työmarkkinaseminaari Tampereella 17.-18.5.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 72 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 9.2.2017.
2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 9.2.2016 § 7: Päätös poikkeamishakemukseen koskien Ihalaiskylässä sijaitsevaa Mäntyranta RN:o 6:47
tilaa.
3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 9.2.2017 § 8: Päätös poikkeamishakemukseen koskien Vaajasalmessa sijaitsevaa Puroranta RN:o 1:184
tilaa.
4. Osastosihteerin päätös 13.2.2017, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
määräalakaupassa Särkiniemi RN:o 15:67 Vilosensaaressa.
5. Osastosihteerin päätös 17.2.2017, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
määräosakaupassa Kallioranta RN:o 1:23 Tallivirralla.
6.

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 15.2.2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Täyttölupa-anomus pakolaisohjaajan palkkaamiseen
Kh 73 §
Kotouttamisjaosto hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa pakolaisohjaajan
palkkaamiseksi ajalle 1.4.2017-31.7.2018. Tarve pakolaisohjaajalle on,
koska kiintiöpakolaisia on tulossa jälleen vuoden 2017 aikana. Pakolaisohjaaja vastaa pakolaisten käytännön kotoutustyöstä, yhteiskuntaan sopeutumisesta ja toimii yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Pakolaisohjaaja
työskentelee palvelu- ja asiakastyössä ohjaten pakolaisia arkielämän toimissa ja viranomaisasioinnissa. Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva
tutkinto esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon alalta. Pakolaisohjaaja tulee
osaksi kotouttamisyksikköä ja esimiehenä toimii pakolaiskoordinaattori.
VIEKKU-hankkeen talousarviossa on palkkakustannukset varattuna ohjaajan palkkaamiseksi. Palkkaus KVTES:n mukaan.
Kotouttamisjaosto käsitteli asiaa jo kokouksessaan 6.4.2016 ja päätti hakea
toimen täyttölupaa, kun tarve tulee ajankohtaiseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa kotouttamisjaostolle luvan palkata pakolaisohjaaja ajalle 1.4.2017-31.7.2018 edellä esitetyin perustein.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Vaalitoimikunnan jäsenen vaihtaminen
Kh 74 §
Kunnanhallitus valitsi 13.2.2017 § 47 vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi Jouko Pispalan vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Rautalammin Kokoomus ry:n puheenjohtaja Pekka Hintikka on pyytänyt,
että vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi nimetään Jouko Pispalan sijaan
Risto Tahvanainen, koska Pispala on keskusvaalilautakunnan varajäsen eikä voisi osallistua keskusvaalilautakunnan kokouksiin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä Risto Tahvanaisen vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi Jouko Pispalan tilalle vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Kh 75 §
Kunnanvaltuusto valitsi 29.1.2013 § keskusvaalilautakuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Pekka Saarikko, pja
Harri Päärnilä, vpja
Tapio Hänninen
Sinikka Korhonen
Inari Ruotanen

Varajäsen
1. Jouko Pispala
2. Jarmo Karjalainen
3. Tiina Puranen
4. Ulla Möller
5. Pentti Sahlberg

Koska jääviysasiat ovat kiristyneet, keskusvaalilautakunnan sihteeri on tiedustellut em. henkilöiltä mahdollisia jääviyksiä tulevissa kuntavaaleissa.
Em. henkilöistä jäävejä ovat Harri Päärnilä, Sinikka Korhonen, Jarmo Karjalainen ja Tiina Puranen. Lisäksi ainakin yksi jäsen on estynyt lomansa
aikana osallistumaan alkukokouksiin. Keskusvaalilautakunta kokoontuu
seuraavan kerran jo 6.3.2017.
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri pyytää kunnanhallitusta täydentämään
keskusvaalilautakunnan kokoonpanoa tulevia kuntavaaleja varten.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää täydentää keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet jäävien henkilöiden tilalle.
Päätös:

Kunnanhallitus täydensi keskusvaalilautakuntaa seuraavasti:
- Harri Päärnilän tilalle varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsi Mannila
- Tapio Hännisen tilalle Jaakko Vesterinen
- Sinikka Korhosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Saara Matilainen
- Jarmo Karjalaisen tilalle 2. varajäseneksi valittiin Ari Weide
- Tiina Purasen tilalle 3. varajäseneksi valittiin Veli-Jussi Jaraske
- Pentti Sahlbergin tilalle 5.varajäseneksi valittiin Tapio Hänninen
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