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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 1 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös: Sari Hintikka-Varis oli ilmoittanut olevansa poissa kokouksesta eikä ko. 

valtuustoryhmän varavaltuutettu ollut paikalla.  
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 2 §  

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 26.1.2017 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 26.1.2017. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 3 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan torstaina 2. helmikuuta 2017 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joni-Matti Kuikka ja Raija Haukka.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 4 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle 

 

Kh  8 §  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.12.2016 § 73 hyväksynyt talous-

arvion vuodelle 2017. Talousarvion investointiosan bruttomenot ovat 

3.930.000 ja nettomenot ovat 3.530.000 euroa. Investointimenot ovat 

laskettu ilman alv-osuutta. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on budjetissa 

arvioitu otettavaksi 3.000.000 euroa. Lainoja on suunniteltu rahoitus-

osassa lyhennettäväksi 1.400.000 euroa. Merkittävä osa investoinneista 

kohdentuu toiselle vuosipuoliskolle vuonna 2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa 

kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuo-

den 2017 aikana enintään 3.000.000 euroa ja suurten investointien joh-

dosta lyhytaikaista lainaa enintään 1.400.000 euroa vuoden 2017 aikana 

maksuvalmiuden säilyttämiseksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kv 5 § 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta 

 

Kh  19 § 

Liite 2 

Kunnanvaltuustolle tulee antaa vuosittain raportti lasten ja nuorten  hy-

vinvoinnin tilanteesta. Raportti on laadittu lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin edistämisen työryhmän kokouksessa 15.11.2016.  

 

Rautalammin kunnan maaseutumaisuus ja yhteisöllinen elämäntapa 

edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Kasvuympäristö on monin ta-

voin turvallinen. Yhteisölliset hankkeet, kuten skeittirampin rakentami-

nen ovat lisänneet lasten ja nuorten hyvinvointia. Skeittiramppi on ollut 

paljon käytetty. Sen sijainti keskustassa on koettu hyväksi. Uimahyppy-

laituri on seuraavan kesän hanke. Em. toimilla pyritään ohjaamaan 

nuorten vapaa-aikaa omaehtoiseen toimintaan. 

 

Myös ohjattu toiminta tukee nuorten kasvua ja kehitystä. Liikuntahar-

rastuksissa on paljon nuoria mukana, nuorisotilojen aukioloajat ovat vä-

häiset ja niiden lisääminen olisi tärkeää, se tulisi huomioida resursseis-

sa. Ohjattuna toimintana urheiluseuratoiminta on merkittävää nuorten 

hyvinvoinnin edistämistä ja sen tukeminen on tärkeää. 

 

Lapsien ja perheiden varhaisen tuen palveluihin tulee panostaa nykyistä 

enemmän. Koulun alettua neuvolan palvelut päättyvät ja lapsiperheet 

ovat kokeneet jäävänsä tyhjän päälle. Kouluikäisten aamukerhotoimin-

taa ei ole kunnassa tarjolla lainkaan. Kerkonkoskella on aamuisin val-

vontaa klo 7 alkaen, kirkonkylässä avustajat tulevat kouluun klo 8. Var-

haiskasvatuslaki toi haasteen varhaiskasvatuksen resursseihin. 20h/vko 

hoidossa oleva lapsi vie käytännössä yhden paikan. Varhaiskasvatuksen 

paikat ovat olleet pitkään täynnä. Perhepäivähoitoa tarvittaisiin lisää. 

Koulunkäynnin avustajien ja kotiin annettavien palveluiden puute on 

näkynyt kalliin laitoshoidon tarpeena mm. vammaispalveluissa. 

 

Lukiossa on tehty nuorten hyvinvointia parantavia uudistuksia mm. ter-

veydenhoitajan ja koulukuraattorin tavoitettavuuden ja asumisen tuke-

misen suhteen. Lukiolaisille sopivaa asumismuotoa, solua lukittavalla 

huoneella ei ole kunnassa lainkaan. Sellainen voisi kesällä toimia myös 

matkailijoiden majoituspaikkana. 

Pienen kunnan palveluiden riittämättömyys on näkynyt nuorisopsykiat-

rian hoidon tarpeena ja muissa korjaavissa palveluissa. Lasten ja nuor-

ten hyvinvointityöryhmälle ja kunnan viranomaisille on tullut toistuvasti 

viestiä erityisesti yläasteikäisten tyttöjen hyvinvointipuutteista. Rauta-

lammin nuorten osuus nuorisopsykiatrian palveluissa on merkittävän  

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   23.1.2017  20 

Kunnanvaltuusto   31.1.2017  8  

 

 

suuri. Selittävänä tekijänä on nähty lakisääteisten koulupsykologin pal-

veluiden vähäisyys. Ilmeistä on, että koulupsykologin tarjoama matalan  

kynnyksen tuki vähentäisi ongelmien vaikeutumista ja psykiatrisen hoi-

don tarvetta. 

Koulukuraattoripalveluiden tarvetta on enemmän, kuin mitä resurssit 

nykyisin mahdollistavat. 50% työajalla kuraattori ei ehdi riittävästi pa-

neutua esimerkiksi koulukiusaamiseen. Rautalammin kunnan oppilaiden 

lukumäärä on yli 400. 

 

Kunnan päättäjiltä odotetaan kannanottoa lapsiperheiden palveluiden 

tarpeeseen vastaamiseksi, mikäli lapsiperheitä halutaan lisää kuntaan. 

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä ja LAPE-ryhmä esittää edelleen 

lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointityöryhmien yhdistä-

mistä yhdeksi työryhmäksi seuraavan valtuustokauden alusta alkaen.  

 

Yhteenveto: 

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluita tulee lisätä ja niistä tu-

lee tiedottaa riittävästi. Tällä ehkäistään myöhemmin erittäin kalliiden 

korjaavien palveluiden tarvetta. Erityisesti koulunkäynnin avustajiin ja 

varhaiskasvatuksen ryhmä avustajiin, koulupsykologin ja koulukuraatto-

rin palveluihin tulee varata tarpeelliset resurssit.  

  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että raportti lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin tilanteesta hyväksytään.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että asia siirretään pe-

rusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteisvalmisteluun toimen-

pide-ehdotuksia varten.  

 

  Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. 

 

____________________________ 

 

Kv 6 § 

Liite 1 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunto jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta 

 

Ympltk 37 § 

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

tönsuojeluviranomaiselta lausuntoa 31.8.2016 mennessä laatimastaan 

jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta, joka on voimassa vuoteen 2022 

saakka. 

 Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on, että kunnat yhdessä asettavat 

tahtotilan vastuulleen kuuluvan jätehuollon kehittämiselle alueellaan. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan lausunto: 

 

 Jätepoliittisen ohjelman luonnoksessa käydään kattavasti läpi jätehuol-

lon järjestämiseen liittyvät tavoitteet suunnittelukaudelle. Esitetyt toi-

menpiteet ovat konkreettisesti toteutettavia ja vastuunjako melko selvä. 

Seurannan osalta on esitetty jätehuollon toteuttamiseen liittyvät seurat-

tavat asiat, joita kukin toteuttaja seuraa toiminnassaan. 

 

 Ehkä suurimpana muutoksena kunnissa on nähtävissä hyötyjätteiden 

keräyksen muutokset sen siirtyessä pitkälti Suomen Pakkauskierrätys 

RINKI Oy:n hoidettavaksi. Rautalammin ympäristölautakunnan mieles-

tä hyötyjätteiden keräyksen palvelutaso kunnittain tulee edelleen olla 

määritelty siten, että kuntien ja kuntalaisten yhdenvertaisuus säilyy. 

Hyötyjätteiden keräyksen palvelutasoa määriteltäessä tulee kesäaikaiset 

palvelut mitoittaa ottamalla huomioon myös kesäasutuksen tarpeet. 

 

 Kuntien hankintoihin sekä kunnissa tapahtuvaan jätehuollon kehittämi-

seen on jätepoliittisessa ohjelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. Tä-

män toiminnan kehittäminen kunnissa tulisi kuitenkin varmistaa ohjaa-

malla ja neuvomalla kuntien henkilöstöä esitettyjen toimenpiteiden to-

teuttamiseksi. 

Jätepoliittisen ohjelman luonnos on liitteenä 3. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

_________________________________ 

 

Kh 239 § 

Liite 1 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä edellä esitettyyn ympäristö- 

 lautakunnan lausuntoon. 
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Erityisesti muutostilanteissa ja tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, 

että jätehuollon palvelupisteet sijaitsevat pääasiallisesti Rautalammin 

kunnassa, jotta kiinteistöjen omistajien, yrittäjien ja muiden jätteitä tuot-

tavien ei tarvitse lähteä kuljettamaan jätteitä oman kunnan ulkopuolella 

omana aikana ja omin kustannuksin sekä välinein. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

______________________ 

 

Kh 30 § 

Liite 7 Savo-Pielisen jätelautakunta on lähettänyt 30.11.2016 vuoteen 2022 

saakka ulottuvan jätepoliittisen ohjelman kuntien käsiteltäväksi. Tavoite 

on viedä ohjelma jokaisessa kunnassa valtuuston päätettäväksi. 

 

 Ohjelmaluonnoksessa mm. todetaan, että jätteen haltijan vastuulle oh-

jelman mukaan kuuluvat elinkeinotoiminnan jätteet. Tällöin jätteen hal-

tija on velvollinen järjestämään etusijajärjestys huomioon ottaen asian-

mukaisen jätehuollon. Jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta todetaan, 

että alueella on käytössä Jätekukon kilpailuttama jätteiden kiinteistö-

kohtainen jätteenkuljetus asukkaiden puolesta, mutta jätteenkuljetus tar-

jotaan kaikilla niillä alueilla, joihin jäteautolla pääsee. 

 

 Edellä olevat ohjelmaluonnoksen rajoitukset saattavat rajoittaa jätteen-

keräillyn ja kuljetuksen ja siltä osin olisi hyvä selventää näitä ohjelma-

kohtia. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle Savo-Pielisen jätelautakunnan Jäte-

poliittisen ohjelman 2022 hyväksymistä. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

____________________________ 

 

Kv 7 § 

Liite 2 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Tiedoksiannot 

 

Kv 8 § 

Liite 3 Kunnanvaltuuston tietoon esitellään investointiohjelma 2017, lainojen 

lyhennykset ja hankkeet liite 3. Lisäksi annetaan arvio vuoden 2016 ti-

linpäätöksestä, toiminnasta ja kunnan maksuvalmiudesta. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto merkitsi selvitykset tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 


