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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 106 §  

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: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 107 §  

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 kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Pispala ja Kaija Sa-

tuli. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 108 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  Lisäksi lisälistalta 

päätettiin ottaa kolme asiaa käsiteltäväksi. 
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Pakolaisohjaajan valinta 

 

Kh 109 § 

Liite 1 Rautalammin kunnan Viekku-hankkeessa on ollut 1.-17.3.2017 aikana ha-

ettavana pakolaisohjaajan määräaikainen toimi ajalle 3.4.2017-31.7.2018. 

Määräaikaan 17.3. klo 15 mennessä hakemuksia saapui 22. Haastatteluun 

valittiin viisi hakijaa, joilla kaikilla oli vähintään alempi korkeakoulutut-

kinto. Haastattelut tekivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Weide, ko-

touttamisjaoston ja Viekku-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jorma 

Kukkonen, perusturvajohtaja Kirsi Solmari, pakolaiskoordinaattori Kari 

Katajisto ja pakolaisohjaaja Karoliina Miskala. 

 

 Viidestä haastatteluihin valitusta haastattelijat esittivät yksimielisesti valit-

tavaksi sosionomi Tomi Kettusta Kuopiosta. Kettusen monialainen ja pitkä 

työkokemus maahanmuuttajien kanssa tehdystä työstä sekä haastattelussa 

esiin tullut rauhallinen, mutta asiantunteva persoona vakuutti valitsijaryh-

män hänen soveltuvuudestaan tehtävään. Varasijalle haastatteluiden ja työ-

kokemuksen perusteella haastattelijat esittivät sosionomi Virva Korhosta 

Rautalammilta. Haastattelijoiden esitys on esitetty perusteluineen kotout-

tamisjaoston jäsenille ja jokainen kotouttamisjaoston jäsen on hyväksynyt 

valitsijaryhmän esityksen. 

 

 Kotouttamisjaosto esittää kunnanhallitukselle, että sosionomi Tomi Kettu-

nen valitaan pakolaisohjaajaksi. Varalle kotouttamisjaosto esittää sosiono-

mi Virva Korhosta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita sosionomi Tomi Kettusen pakolaisohjaajan 

määräaikaiseen toimeen ajalle 3.4.2017-31.7.2018 sekä varalle sosionomi 

Virva Korhosen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   3.4.2017  135  

_______________________________________________________________________________  

 

 

Ilmoitusasiat 

 

Kh 110  §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 23.3.2017. 

 

2. Itä-Suomen AVIn päätös 6.2.2017: Etelä-Konneveden kansallispuiston 

laitureiden rakentaminen yleisökäyttöön Konneveden Kellarilahteen ja 

Enonrannan käyntikohteille ja valmistelulupa, Rautalampi. 

 

3. Valtion liikuntaneuvoston kannanotto 3.3.2017: Liikunnalla ja urheilul-

la terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kuntaan. 

 

4. Itä-Suomen AVIn päätös 23.3.2017: Päätös valtionavustuspäätöksen 

muuttamisesta, käyttöaikaa jatkettu kahdella kuukaudella. 

 

5. Kuntatyönantajien tiedote 27.3.2017: Tartuntalaki uudistui 1.3.2017 – 

uusia velvollisuuksia työnantajille. 

 

6. Pohjois-Savon ELY-keskus: Ennakkokutsu Itä-Suomen liikenneturval-

lisuusfoorumiin 30.5.2017 Kuopioon. 

 

7. Pohjois-Savon liiton tiedote 29.3.2017: Pohjois-Savon kuntien lopulli-

set väestötiedot 31.12.2016 ikärakenteen mukaan. 

 

8. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 24.3.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 111 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Elinkeinojaoston pöytäkirja 23.3.2017 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Lautakunta 
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Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

 

Elinkeinojaosto 12 §  

Kunnissa on lausunnoilla ehdotus alueiden kehittämiseksi ja kasvupalve- 

luista. Laki on osa maakunta- ja sote-uudistusta. Lausuntoluonnos koskettaa  

laajasti sitä kehitystyötä, mitä kunnissa on tehty ja myös kehitysyhtiöiden  

tulevia toiminta-mahdollisuuksia 

 

Esittelijän ehdotus:    

Lakiluonnoksen pääpiirteet esitellään elinkeinojaostolle ja tehdään sen poh-

jalta esitys kunnanhallitukselle kunnan lausunnoksi. 

 

Päätös:  Kunnanjohtaja kirjoittaa lausunnon kunnanhallitukselle laiksi alueiden ke-

 hittämisestä ja kasvupalveluista. 

 

____________________________ 

 

Kh 112 § 

Liite 2  Kunnanjohtaja on laatinut asiasta lausunnon, liite 2. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun kirjallisen lausunnon ja täydentää  

  sitä kyselyosiolla. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin Kehitys Oy:n asema ja rahoitusvaltuuksien laajentaminen 

 

Elinkeinojaosto 13 § 

 Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskeva lakiuudistus voi toteutu-

essaan koskea myös kunnan, pankin ja vakuutusyhtiön välistä kehitysyh-

tiötä. Lainsäädäntöesitykseen kohdistuu vahvoja muutospaineita kuntien ja 

kaupunkien omistamien kehitysyhtiöiden näkökulmasta.  

 

Rautalammin Kehitys Oy:n osalta on pohdittu eri yhteyksissä sitä, mille ta-

solle ja miten yhtiön rahoitusmahdollisuuksia laajentaa? Yhtiön toimialana 

on Rautalammilla toimivien ja sinne perustettavien teollisuus- ja palvelu-

alan sekä maatalouden liitännäis- ja sivuelinkeinojen toimintaedellytysten 

parantaminen ja kehityksen edistäminen tekemällä niihin oman tai vieraan 

pääoman ehtoisia sijoituksia, myöntämällä niille takauksia sekä palvele-

malla niitä liiketaloudellisella ja teknisellä neuvonnalla. Yhtiö voi rahoittaa 

avustuksilla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiö voi omistaa arvopa-

pereita ja osuuksia, ei kuitenkaan kiinteistöjä eikä asunto- ja kiinteistöyhti-

öiden osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa.  

 

Yhtiön osakepääoma on 40.000 euroa, joka jakaantuu 4000:een 10  euron 

nimellisarvoiseen osakkeeseen. Osakepääoman enimmäismäärä on 

160.000 euroa. Jokainen osakas on maksanut osakassopimuksen mukaises-

ti yhtiötä perustettaessa osakkeestaan ylikurssia. 

 

Yhtiö teki ensimmäisen yritysrahoitusta koskevan päätöksen 3.6.2004. Yh-

tiön taloudellinen tilanne on ollut ja on hyvä ja vakaa. 

 

Yrityskohtaisen rahoituksen enimmäismäärän korottamista on selvitetty 

yhtiön hallituksessa. Osakassopimuksen tarkistaminen tältä osin vaatii yh-

teisen näkemyksen. 

 

Esittelijän esitys: 

Esitetään kunnanhallitukselle ja yhtiön osakaskumppaneille, että yhden yh-

tiön kokonaisrahoitusosuus voisi olla enintään 50.000 euroa 1.5.2017 läh-

tien. 

 

Päätös:  Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti 

 

______________________________ 
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Kh 113 § 

  Kehitysyhtiön osakassopimukseen liittyen esitys vaatii myös muiden  

osakkaiden hyväksymisen.  Asiasta on keskusteltu kehitysyhtiön hallituk- 

sessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojaoston esityksen.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunto yksityistielakiluonnoksesta 

 

Elinkeinojaosto 16 §  

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt kunnille lausunnoille yksi-

tyistielain kokonaisuudistuksen. Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen tie-

verkkoa. Lakiluonnoksen tarkoituksena on turvata elinkeinoelämän kulje-

tusten ja yksityisteiden varrella sijaitsevan pysyvän asutuksen edellyttämä 

liikkuminen. 

 

Yksityisteitä Suomessa 

Yksityisteitä on kaikkiaan noin 360 000 kilometriä. Pysyvän asutuksen 

käytössä olevia teitä on noin 90 000 kilometriä, rakennettuja metsäautoteitä 

arviolta 120 000 kilometriä sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mök-

kiteitä on noin 110 000 kilometriä. 

 

Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä 

yksityistielaki. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista 

elinkeino-toimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon. 

Uusi yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä 

teistä (358/1962).  

 

 Liikenne‐ ja viestintäministeriö pyytää yksityistielakiluonnoksesta 

lausuntoja 21.3.2017 mennessä.  
Lausuntopyyntö on jo lähetetty osaan kunnista (ja myös Pienten kuntien 

neuvottelukunnalle), mutta luonnollisesti kaikkien niiden kuntien kannattaa 

lausua, joilla on lakiluonnoksesta sanottavaa. Suomen Kuntaliitto ja Tieyh-

distys ovat tiedottaneet alustavasti joulukuussa asiasta. Liikenne – ja vies-

tintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus-

kunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikenne- ja 

viestintä ministeriö pyytää arvioimaan erityisesti esitettyjen muutosten ta-

loudellisia ja muita vaikutuksia sekä lausumaan hallituksen esityksestä ja 

sääntelytarpeesta ottaen huomioon hallitusohjelman tavoite normien pur-

kamisesta ja sääntelyn sujuvoittamisesta. 

 

Suomen Kuntaliitto 

Suomen Kuntaliitto ja Tieyhdistys katsoivat 29.12.2016, että kuntien rahoi-

tuksellinen osallistuminen yksityisteiden hoitoon on huomattavasti korke-

ammalla tasolla kuin valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen ja 

kunnostamiseen. Yksityisteiden valtionosuuksia leikattiin vuonna 1996 ja 

tämä merkitsi sitä, että maaseutu- ja haja-asutusalueiden kunnissa kuntien 

ja kaupunkien oli ryhdyttävä tukemaan entistä suuremmilla rahasummilla 
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yksityisteitä, vaikka kansalaisten yhdenvertaisuus olisi edellyttänyt sitä, et-

tä valtio olisi lisännyt yksityisteiden, viljelysteiden ja metsäteiden avusta-

mista. 

 

Kansallinen puuraaka-ainevarantomme sijaitsee suurimmilta osin yksityis-

teiden varsilla. Myöhemmin valtion avustukset ovat riittäneet ainoastaan 

kaikkein kiireellisimpiin ja kriittisimpiin yksityisteiden parantamiskohtei-

siin.. Esitetty yksityistielain uudistus näyttää vain lisäävään kuntien painei-

ta osallistua yksityisavustusten muodossa teiden kunnossapitoon. Kunnat 

ovat valmiita siihen, että tielautakuntien yksityistietoimituksia siirretään 

mahdollisimman laajasti kiinteistönmuodostusviranomaisten (joko kunnan 

viranomainen tai Maanmittauslaitos) hoidettavaksi.   

 

Yksityisteiden merkitys korostuu 

Yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja hoidon avustaminen on kunnille 

vapaaehtoinen ja harkinnanvarainen tehtävä. Vastanneista kunnista 80 pro-

senttia pitää tärkeänä kuntien mahdollisuutta avustaa jatkossakin yksityis-

tiekuntia harkitsemassaan laajuudessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä yksi-

tyisteillä on paikoin tärkeä rooli haja-asutusalueen asutuksen, elinkeinotoi-

minnan ja esim. kunnan koulu- ja sosiaalikuljetusten kannalta. 

 

Maaseutusihteerin esitys: 

 

Rautalammilla kunnassa kunnan kunnossapitoavustuksen piirissä olevia 

yksityisteitä oli 240 km vuonna 2016. Avustuksen piirissä oleville 95. yksi-

tyistielle kunta myönsi kunnossapitoavustusta noin 50.700 euroa v. 2016 

eli 15,36 euroa/asukas. 

 

Yksityistielain uudistuksen myötä toimitustehtävät siirtyisivät kuntien tie-

lautakunnilta Maanmittauslaitokselle ja osin mahdollisille kuntien kiinteis-

töviranomaisille. Muutoksen haku tiekunnan päätöksistä siirtyisivät suo-

raan maaoikeuden käsiteltäväksi. Uudistus parantaa asiantuntemusta toimi-

tus asioiden käsittelyssä, mutta nostanee kustannustasoa toimitusten ja 

muutostenhakemisten osalta. Kuntien tehtävät tältä osin vähenisivät. Laki-

luonnoksessa esitetään mahdollisuutta maakunnille ja kunnille perustaa yk-

sityistieasioiden sovittelu- ja neuvotteluelimiä. Esitys sinällään kannatetta-

va, kunhan kyseisten neuvotteluelinten toimivalta on selkeä. Maakunnissa 

voisi olla tarpeen pienkunta-asiamies (juristi), joka olisi perehtynyt myös 

yksityistieasioihin. Lakiuudistus mahdollistaisi kuntien, maakuntien ja val-

tion tulemisen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat liikennettä yksi-

tyistielle. Kyseessä voisi olla myös julkinen liikenne esim. koululaisliiken- 
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ne, joka toisi julkiset tahot tiekuntien osakkaiksi. Nykyisen lain mukaan 

tiekuntien osakkuus perustuu kiinteistöjen omistukseen. Esitys voi nostaa 

kuntien kustannuksia mutta selkeyttää tienkäytön pelisääntöjä. Tiekuntien 

päätäntävalta ja asema korostuu lakiluonnoksen perusteella.  

Tiekuntien yhdistyminen, perustaminen, jakaminen ja lakkauttaminen 

mahdollistettaisiin tieosakkaiden omalla päätöksellä ilman yksityistietoimi-

tusta. Uudistus olisi merkittävä normien purkamisen kannalta. Kunnan 

myöntämät tieavustukset olisivat kuten nykyisinkin kuntien päätäntävallas-

sa. Kunnat päättävät omista avustusehdoistaan ja avustuksien suuruudesta 

kuten tähänkin saakka. 

 

Esittelijän esitys: 

Lakiluonnokseen perustuvat toiveet tai esitykset siitä, että kuntien ja kau-

punkien tulisi entistä muussa kuin kiinteistön omistajan roolissa osallistua 

enemmän maaseudulla ja haja-asutusalueilla yksityisteiden kunnossapitoon 

tieosakkaiksi yhdessä maakuntien ja valtion kanssa, johtavat harhaan itse 

asiassa ja osoittavat sitä, valtio haluaa entistä johdonmukaisemmin yksi-

tyisteiden rahoitusvastuusta pois. Lakiesitys on verhottu siihen, että tie-

osakkaille kuuluvaa kuluriskiä halutaan pienentää. Lakiluonnosta ei voida 

pitää Suomen kansalaisten kannalta yhdenvertaisena ja tasapuolisena, kos-

ka: 

 

1) jo nyt kunnat maaseudulla ja haja-asutusalueilla rahoittavat yksityisteitä, 

metsäautoteitä ja viljelystietä ym. vapaaehtoisesti ja harkinnanvaraisesti 

sekä investointien että käyttökustannusten osalta. Kuntien osuutta ei voida 

siis lisätä, 

 

2) jo nyt kunnat maaseudulla ja haja-asutusalueilla osallistuvat erittäin 

merkittävästi joukkoliikenteen eli koululais- ja sosiaalitoimen joukkolii-

kenteen rahoittamiseen joka arkipäivä. Valtio (ELY-keskukset) on syste-

maattisesti maaseudulla vetäytyneet a) joukko- ja b) koululaisliikenteen ra-

hoituksesta, joka on valitettavaa. 

 

3) lakiperusteluissa esitetty hypoteesi siitä, että hallitusohjelman mukaises-

ti, valtio olisi vähentämässä ja karsimassa kuntien lakisääteisiä tehtäviä 

noin 1 miljardilla ei toteudu, koska säännösten karsiminen on siirtynyt. 

 

4) maakuntauudistuksessa yksityisteiden rahoitus on annettu näennäisesti 

maakuntavaltuuston päätettäväksi, mutta avustusmäärärahan suuruudesta 

päättäisi edelleen eduskunta ja avustusmäärärahan jakamisesta maakuntien 

kesken päättäisi uudistuksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö. 
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5) kunnilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia yhtä aikaa maksaa uusia 

ylimääräisiä tieyksikkökustannuksia, yksityistieavustuksia ja joukkoliiken-

ne- ja koululais- sekä sosiaalitoimen kustannuksia. 

 

Esitetään kunnanhallitukselle annettavaksi esitetty lausuntokokonaisuus 

tarkennuksin. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 

 

_______________________________ 

 

Kh 114 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojaoston esityksen. 

 

Päätös:                                Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Työtä osuuskunnasta hankkeelle projektipäällikkö 

 

Kh 115 §  

 Työtä osuuskunnasta -hankkeen projektipäällikkö Irmeli Luukkonen on 

eronnut tehtävistä. Hän on jo ottanut uudet tehtävät vastaan. Rautalammin 

ja Suonenjoen yhteistä Työtä osuuskunnasta –hanketta hallinnoi Rauta-

lammin kunta ja hallinto-osasto.  

 

Välittömästi saadun tiedon jälkeen käynnistettiin sisäinen selvitys uudesta 

osuuskuntahankkeen projektipäälliköstä, jotta voitaisiin jatkaa hanketta 

viivyttelemättä eteenpäin.  

 

Hankkeen aikana on jo perustettu kaksi osuuskuntaa. Työryhmä on haasta-

tellut yhteensä neljää henkilöä.   

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Projektipäällikön toimi laitetaan hakuun Kuntarekryssä lyhyellä hakuajalla. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta klo 17.37 tämän 

asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

  Tämän jälkeen kunnanhallitus piti 10 minuutin kahvitauon klo 17.43. 
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Mansikka ry:n esitys toimialueensa kunnille lisäkehyksen hakemisesta paikalliseen 

kehittämisstrategiaan 2014-2020 

 

Kh 116 § 

Liite 3 Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 21.1.2015 Leader-ryhmät ja niiden 

suuntaa-antavan rahoituksen ohjelmakaudelle 2014-2020. Leader-toimen-

piteen julkinen rahoitus (EU+valtio+kunnat) on valtakunnallisesti 300 M€. 

Yhdeksän prosenttia eli n. 27 M€ Leader-toimenpiteen julkisesta rahoituk-

sesta varattiin reserviin eli jaettavaksi kaksi kertaa ohjelmakaudella tehtä-

vässä kehystarkistuksessa, joista ensimmäinen valmistellaan tänä vuonna ja 

se voi vaikuttaa Leader-ryhmien kehyksiin vuodesta 2018 alkaen. Lisäke-

hyksen haku aukeaa kesällä 2017 ja lopulliset päätökset lisärahoituskehyk-

sen hyväksymisestä tehdään MMM:ssä syksyllä 2017. 

 

 Kuntarahoituksen osuus paikalliseen kehittämisstrategiaan julkisesta rahoi-

tuskehyksestä tulee olla 20 %. Ohjelmakauden alussa tehdyt kuntarahoi-

tusosuudet oli laskettu 4,6 M€:n kehyksellä ja paikalliseen kehittämisstra-

tegiaan saatu rahoituskehys oli 3,6 M€, joten sitoumukset 1 M€:n lisäke-

hysosuuteen sisältyvät alkuperäiseen kuntarahalaskelmaan. 

 

 Mansikka ry. hakee yhteensä 2 M€:n lisärahoituskehystä ajalle 2017-2020, 

jolloin vuosina 2018-2020 kerättävän lisäkuntarahan suuruus tulee olla yh-

teensä 200.000 €. 

 

 Mansikka ry:n kirje 16.3.2017 on liitteenä 3, missä näkyy mm. kuntien 

rahoitusosuudet. Yhdistys pyytää kuntia käsittelemään asiaa koskien lisä-

rahoitusta 15.5.2017 mennessä. 

 

 Rautalammin kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2014 § 114 päättänyt 

osallistua vuosina 2014-2020 Mansikka ry:n Leader-toimintaan 116.000 

€:n panoksella. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että mikäli kaikki muut jäsenkunnat ovat mukana 2 

miljoonan euron lisärahoituskehyksen hakemisessa, kunta osallistuu hank-

keeseen, jolloin kunnan maksuosuus kasvaa kolmen seuraavan vuoden 

2018-2020 aikana 21.373 eurolla eli 7.124 eurolla vuodessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016 

 

Kh 103 § 

Liite 7 Kuntalain 115 §:n nojalla kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä sel-

vitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumi-

sesta kunnassa ja kuntakonsernissa.  

 

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 

kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 

ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslas-

kelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke-

hityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

loksen käsittelystä. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää aloittaa hallintokuntien laatiman toimintakertomuk-

sen käsittelyn. 

Päätös: Toimintakertomusta täydennetään hanketiedoilla. Kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti ehdotuksen. 

______________________________ 

 

Kh 117 § 

Liite 4 Vuoden 2016 toimintakertomusta on täydennetty Työtä osuuskunnasta 

hankkeen ja Viekku-hankkeen toimintakertomuksilla. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rautalammin kunnan ja kuntakonsernin 

vuoden 2016 toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen ja antaa sen 

tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016 

 

Kh 104 § 

Liite 7 Kuntalain 113 §:n nojalla kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastetta-

vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke-

säkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu-

tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä 

toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-

takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskel-

mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisäl-

lytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kunta-

konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kun-

tayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. 

Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai 

liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätöstä vastaavat tiedot. 

Rautalammin kunnan tilinpäätös (luonnos) on valmistunut, ylijäämä on 

1.449 640,03 €. 

Kunnanjohtajan esitys:   

 

Kunnanhallitus päättää aloittaa Rautalammin kunnan tilinpäätöksen käsit-

telyn. Tilinpäätös allekirjoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa 3.4.2017. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

______________________ 
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Kh 118 § 

Liite 4 Rautalammin kuntakonsernin ja kunnan vuoden 2016 tilinpäätös on talou- 

 dellisesti kohtuullinen ja osoittaa ylijäämää. Henkilöstötilinpäätös kertoo 

henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ja kustannuksista. 

 

 Kunnan kokonaismenot 
Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumman arvioitiin olevan  

28.344.000 €. Muutosten jälkeen kokonaismenot olivat 27.462.000 euroa. 

Toimintamenojen arvioitiin olevan 25.304.555 €, ja ne olivat 24.461.954  

euroa.  

 

Verotulot ja valtionosuudet 2016 

Verotulojen määräksi arvioitiin 10.422.000 euroa. Verotulojen määrä ja 

kasvu ovat tulleet aiempaa merkityksellisimmiksi valtionosuuksien kasvun 

jatkuvan hiipumisen takia. Verotulot olivat yhteensä 10.525.899 euroa eli 

83.899 euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa 2016 arvioitiin. Kunnal-

lisverotulojen määrä oli 8.759.758 euroa, kiinteistöverotuoton 1.110.904 €. 

ja yhteisövero-osuus oli 655.236 €. Valtionosuuksia arvioitiin saatavan yh-

teensä 12.765.000 euroa. Valtionosuuksia saatiin yhteensä 12.896.268 eu-

roa ja ne olivat n. 131.268 euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa arvi-

oitiin.  

 

Vuosikate ja poistot 

Tuloslaskelman mukainen vuosikate arvioitiin olevan 1.017.034 euroa. 

Vuosikate oli yhteensä 2.265.185 euroa. Kunnan toimintatuotot olivat 

3.319.737 € ja noin 227.818 €a suuremmat kuin talousarviossa arviointiin. 

Palvelujen ostot 13.214.384 € olivat (terveys ja sosiaalitoimi) 226.791 eu-

roa pienemmät kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Tilikauden tu-

los on hyvä eli 1.449.640 € ylijäämäinen. Kiinteistöjen peruskorjauksista 

johtuen kasvoivat kiinteistöjen poistot, ja ne olivat tilivuoden lopussa 

815.545 €. Talousarviossa ne arvioitiin liian pieniksi eli 735.000 euroksi.  

 

Tilikauden tulos 

Talousarvion kokonaisuus arvioitiin olevan ylijäämäinen 282.034 euroa. 

Tilikauden tulos osoittaa kuitenkin 1.449.640,03 €:n ylijäämää. Ylijäämä 

kirjataan ylijäämätilille. 

 

Investointimenot 

Investointimenot arvioitiin olevan vuonna 2016 yhteensä 1.610.000 euroa. 

(netto 1.410.000 €). Nettoinvestoinnit olivat 1.042.374 €. Suurimpia inves-

tointeja olivat Korpijärvi-Konnekoski-Törmälä-Kieriniemi-Kirkonkylä  
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siirtoviemärihanke, jonka nettokustannus oli 327.468 euroa. Valokuitu-

verkkoa rakennettiin mm. kuntakeskuksen alueelle 107.215 eurolla. Kun-

nan omistamalla ratsastuskeskuksella tehtiin peruskorjaustöitä 73.311 eu-

rolla ja mm. ratsastuskeskuksen maneesin pohjarakenteet uusittiin. 

 

Kerkonjoen koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi, kuluja kertyi 

23.508 euroa. Pienempiä korjauksia/ kunnossapitotöitä tehtiin mm. palve-

lukoti Pauliinassa, kunnanvirastolla, Pentinpellon päiväkodissa sekä Matti 

Lohen koulun liikuntasalissa yhteensä 58.331 eurolla. Teollisuusalueiden 

kunnallistekniikkaa ja kaavatiestöä (Verhoilijantie) rakennettiin n. 69.000 

eurolla. 

 

Lainat  

Vuoden 2016 talousarviossa arvioitiin kunnan lainamäärän olevan vuoden 

lopussa 10.301.000 euroa.  Lainamäärä 31.12.2016 oli 8.530.000 euroa. 

Rautalammin kunta on vuosien aikana peruskorjannut niitä kiinteistöjä, 

joissa järjestetään tai tuotetaan kuntalaisille peruspalveluja. Lainamäärä on 

pysynyt kohtuullisena suurista investoinneista huolimatta. Kunnallisvero-

prosentin korottamiset ovat mahdollistaneet ja edistäneet suurien peruspal-

velujen järjestämistä tukevien investointien toteuttamista.  

 

Vesilaitos 

Vesi- ja jätevesimaksuja on vuosittain korotettu merkittävien vesilaitosin-

vestointien johdosta. Mutta edelleen on tarvetta varautua tuleviin verkosto-

saneerauksiin yms. Vesihuoltolain mukaan vesi- ja viemärilaitoksen pitää 

pystyä kattamaan investoinnit ja kulutusmenot pitkällä tähtäimellä. Vuonna 

2016 vesilaitoksen liikevaihdoksi kirjattiin yhteensä 486.102  €. Henkilös-

tömenot kasvoivat, poistot olivat selvästi arvioitua suuremmat, materiaale-

ja ja palveluita ostettiin arvioitua enemmän. Vaikka liikevaihto kasvoi, yli-

jäämä pieneni ja oli 39.741 euroa. 

 

Henkilöstö 

Palkkaus- ja palkkiomenot olivat 8.044.479 euroa ja noin 280.745 euroa 

pienemmät kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Vuonna 2016 toteutettiin 

Kuntaliiton, ministeriöiden ja 40 suomalaisen kunnan ja kaupungin ART-

TU2-tutkimusohjelman puitteissa työhyvinvointia koskeva selvitys koko 

henkilöstön keskuudessa. Tuloksia voidaan hyödyntää organisaatiota ja 

toimintatapoja kehitettäessä. Vuoden 2016 lopussa kunnan palveluksessa 

oli 207 työntekijää, joista vakinaisia 147, määräaikaisia 50, työllistettyjä 4, 

oppisopimuksessa 2 ja sivutoimisia 4. Lisäksi kunta maksoi palkkiota ja 

korvauksia 24 omaishoitajalle ja kolmelle perhehoitajalle. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   3.4.2017  150 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Kuntakonserni 
Konsernituloslaskelmassa 31.12.2016 toimintakate oli 20.826.000 euroa eli 

207.000 euroa suurempi kuin vuonna 2015. Konsernin vuosikate oli 

3.185.000 € ja tilikauden tulos oli 1.648.000 euroa. Konsernin tilikauden  

ylijäämä oli 1.636.000 euroa ja 860.000 euroa pienempi kuin vuonna 2015. 

Käyttötalousmenoja koskeva vuosittainen ”menokuri” on hillinnyt kunta-

konsernin menoja, lainamäärä ei ole kasvanut, alhaiset lainojen korot ovat 

ja verojen korotukset ovat tukeneet talouden pysymistä tasapainossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää 

sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkistettavaksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sisä-Savon Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi 

 

Kh 119 § 

Liite 5 Sisä-Savon Kansalaisopisto juhlii 70-vuotistaivaltaan vuonna 2017. Opisto 

järjestää erilaisia tilaisuuksia yhdessä kuntien kanssa. Rautalammin juhla 

on 5.4.2017 Matti Lohen koulun liikuntasalissa klo 18.00 ja kahvitarjoilu 

alkaa klo 17.15. Pääjuhla järjestetään 7.4.2017 Suonenjoella SYKE-talolla. 

 

 Rautalammin ohjelma on esityslistan liitteenä 5. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Rautalammin kunta ja kunnanhallitus onnittelevat juhlivaa kansalaisopis-

toa. Kunta valitsee viralliset edustajat juhliin.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi edustajikseen 

 Rautalammin juhlaan Risto Niemelän ja Eeva Ruotsalaisen sekä pääjuh-

laan Anu Hotin ja Pirkko Annalan.  
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Lausunto uuden kalatalousalueen muodostamiseen 

 

Kh 252 § 

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

sä kalatalousalueiden kanssa valmistelleet uutta kalatalousaluetta. Suunni-

telmat uuden Etelä-Savoon laajennetun kalatalousalueen laajennukseksi 

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

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

alueiden laajennussuunnitelmia työstettäessä. Oletus on ollut ilmeisesti se, 

että kunnat osakaskuntien kautta voivat halutessaan vaikuttaa asioihin.  

 

Saatujen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon kalatalousaluetta pyritään 

laajentamaan merkittävästi myös Etelä-Savon puolelle ja toisaalta Itäosaan 

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

kanssa useissa eri osakaskunnissa.  

 

Kalatalousalueen laajentamisasiaa tulisi tarkastella ensisijaisesti vesi- ja 

maanomistaja-näkökulmasta ja toissijaisesti ammattikalastajien ja sitten 

virkistyskalastajien sekä esim. kalastusmatkailun ja palvelutoimialojen ke-

hittämisen näkökulmasta kalakantaa, vesialueita, luontoa ja ympäristöä 

unohtamatta. Syytä ei ole unohtaa myöskään maantieteellisiä luonnonmu-

kaisia valuma-aluerajoja tai uusia kalastuslain säännöksiä. Tärkeää on 

huomioida se, että muutoksissa säilyy paikallinen päätösvalta ja osakas-

kuntien alueiden erityistuntemus.  

 

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

a) kalatalousalueesta muodostuu liian iso vesistöalue hallinnon ja paikalli-

sen päätöksenteon näkökulmasta, 

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

tule kokonaisuudessaan liittää laajennettuun alueeseen,  

c) kalastusmatkailun kehittäminen erityisesti Rautalammin reitin (uusi kan-

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

mikäli päätöksenteko keskittyy, 

d) käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen tuo kansallispuistoalueelle ovat 

haasteensa ja sen takia erityispiirteet tunnetaan meidän alueella paremmin, 

e) ammattimainen kalastus ja kalastusmatkailu, kalanistutukset ja vapaa-

ajan kalastus tulee sallia Rautalammin reitin alueella, 

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

lammin reitin alueella. 

 

Tässä vaiheessa suurkalatalousalue tulisikin rajata suunniteltua pienem-

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

tulisi informoida uudistuksesta ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään. 

Kunta on varannut itsellensä oikeuden antaa myöhemmin lausunnon asias-

ta. Jyväskylän kokouksen päätöksiä odotetaan. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Suurkalatalousalueen muodostamista koskevat suunnitelma saatetaan kun-

nanhallituksen tietoon. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa lausunnon alueen 

muodostamisesta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus evästi, että kalatalousalueen rajauksessa on huomioitava 

Rautalammin reitin alue ja sen vaikutuspiirissä olevat vesialueet. Alueiden 

rajauksia tehtäessä on huomioitava, että on jokin ja joitakin yhdistäviä teki-

jöitä. 

 

_____________________________ 

 

Kh 120 § 

Liite 6 Uudesta Rautalamminreitin kalatalousalueesta Pohjois-Savon ELY on kuu-

luttanut lehdissä. Lausuntoja ei ole pyydetty kunnilta. 

 

 Konneveden-Kuusveden kalastusalue on antanut asiasta lausuntonsa, liite 

6. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Rautalammin kunnanhallitus esittää, että Rautalammin reitin kalatalous-

alueen uusi raja tulee rajata Konneveden kunnan ja Konnevesi-Kuuslahden 

kalastusalueen esittämällä tavalla ja perusteilla kuitenkin siten täydentäen, 

että Iisvesi kuulusi osaksi uutta muodostettavaa Rautalammin reitin kalata-

lousaluetta.  

 

Muodostettavalla alueella on uusi Etelä-Konneveden kansallispuisto ja 

matkailuun ja palveluelinkeinojen kehittämiseen oleellisesti liittyvä paikal-

linen päätösvalta niin virkistys- ja ammattikalastuksen sekä kalakannan 

hoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää paikallistasolla. Kalata-

lousalueiden muodostamisen päälinjaus tulisi olla se, että maa- ja vesialu-

eita koskevia vedenjakaja-alueita noudatetaan siten, että Kymijoen ja 

Vuoksen vesistöihin liittyvät kalatalousalueet muodostavat erikseen omat 

alueensa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Henkilöiden nimeäminen parlamentaariseen työryhmään 

 

Kh 121 § 

Liite 7 Kunnanvaltuuston 21.3.2017 tekemään päätöksen perustuen kunnanhallitus 

päätti pyytää puolueita nimeämään edustajat työryhmään 3.4.2017. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Valitaan esitysten pohjalta parlamentaarinen työryhmä ja sille työvaliokun-

ta, jossa on edustettuina viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Lisäksi 

käynnistetään asiantuntijaa apuna käyttäen valtuuston päätöksen mukaiset 

erilaisten vaihtoehtojen selvittäminen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi parlamentaa-

riseen työryhmään Ari Weiden, Timo Satulin, Tauno Herrasen, Jouko Pis-

palan, Sami Räsäsen , Raija Haukan, Anu Hirvosen, Risto Niemelän, Mer-

ja Koivula-Laukan ja Kirsi Solmarin. Työvaliokuntaan valittiin Ari Weide, 

Timo Satuli ja Tauno Herranen sekä em. viranhaltijat. Asiantuntijana käy-

tetään alusta lähtien Inspiraa. 

 

 

 

 


