
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

RAUTALAMMIN KUNTA   KOKOUSKUTSU   5/2017        
   

Kunnanvaltuusto       
               

    

KOKOUSAIKA Tiistai 30.5.2017 klo 19.00 – 20.10  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali  

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia nro            Liite nro 
 
Asia 

 

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Palkkiosäännön tarkistaminen 

 

Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa 

 

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035 

 

Sisäisen valvonnan ohjeet 2017 

 

Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016 
 

Tilintarkastajan raportointi 

 

Arviointikertomuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 

Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016 

 

Tilintarkastusyhteisön valinta 
 

       

31 

 

32 
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34 

 

35 
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40 
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1 

 

 

 

2-8, 100 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 
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PÖYTÄKIRJAN 

NÄHTÄVILLÄPITO 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 

torstaina 1.6.2017 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa. 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

JULKIPANOTODISTUS 

 

 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.5.2017 

 

 

Todistaa:     Riitta Oksanen 

                    Ilmoitustaulunhoitaja 
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Kunnanvaltuusto 

         Sivu    47 

 
   KOKOUSTIEDOT                                

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Tiistai 30.5.2017 klo 19.00 – 20.10 

Kunnanvirasto, valtuustosali 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Kukkonen Jorma 

Puranen Tiina 

Satuli Timo 

Annala Pirkko 

Haukka Raija 

Herranen Tauno 

Hirvonen Anu 

Huuskonen Matti 

Hänninen Jarmo 

Korhonen Sinikka 

Kuikka Joni-Matti 

Laitinen Kari 

Mannila Kirsi 

Puranen Pentti 

Räsänen Sami 

Satuli Kaija 

Vepsäläinen Matti 

Weide Ari 

Pispala Jouko 

Karjalainen Jarmo 

Päärnilä Harri 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

varajäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Niemelä Risto 

Koivula-Laukka Merja  

Nyyssönen Panu 

Lyytinen Iiro 

Jyrkkänen Hannu 

 

 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

atk-tukihenkilö 

elinkeinoasiamies 

maaseutusihteeri 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  

 

 

Jorma Kukkonen 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  31 - 43 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 
Allekirjoitukset 

Torstai 1.6.2017 klo 9.00 kunnanvirasto 

Matti Vepsäläinen Pentti Puranen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Torstai 1.6.2017 klo 10-15  kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kunnanvaltuusto   30.5.2017  48  

 

Ennen kokouksen alkua asiantuntijana kuultiin Tilatohtorit Oy:n Risto Suikkaria klo 19.00-19.20. 

 

--------------------------------------- 

 

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 31 §  

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: Valtuutetut Sari Hintikka-Varis, Mika Koukkari ja Juho Pahajoki olivat 

ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan valtuuston kokoukseen ja tä-

män vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmien varavaltuutettuja 

ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi. 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 32 §  

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 24.5.2017 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 23.5.2017. 

 

 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 33 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan torstaina 1. kesäkuuta 2017 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Vepsäläinen ja 

Pentti Puranen. 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 34 §  

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 päätti muuttaa hieman käsittelyjärjestystä. 
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Palkkiosäännön tarkistaminen 

 

Kh 169 § 

Liite 4 Hallinto-osastolla on valmistelu palkkiosäännön tarkistus. Palkkioita 

tarkistetaan 10 % ja lisäksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen  pu-

heenjohtajalle esitetään maksettavaksi uudessa palkkiosäännössä puhe-

linkorvausta 300 euroa/vuosi. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle uudeksi palkkiosäännöksi 

uudelle valtuustokaudelle.  

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että palkkioita tarkiste-

taan 10 % . Lisäksi kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajalle 

maksetaan puhelinkorvausta 300 euroa/vuosi. 

 

 

 

_________________________ 

 

Kv 35 § 

Liite 1 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja sääntö tulee 

voimaan 1.8.2017 lukien. 
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Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa 

 

Kh 182 §  

Rautalammin kunta antoi Soisalon työterveydelle (Varkauden kaupun-

gin  

 liikelaitos) järjestettäväksi kunnan alueella olevan työterveyshuollon 

1.8.2014 ja kunnan henkilöstön osalta 11.8.2014 alkaen. Sote-uudistus 

ja Varkauden kaupungin ratkaisut ovat merkinneet sitä, että kunnat ja 

kaupungin sitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat arvioimaan tilannetta 

uudelleen. Varkauden kaupunki on kartoittanut vaihtoehtoja siten, että  

 

 1. liikelaitos yhtiöitettäisiin, 

 2. liikelaitoksen toiminta lopetettaisiin ja työterveyshuolto siirretään 

omaksi toiminnaksi, 

 3. liikelaitoksen toiminta myydään tai kilpailutetaan yksityiselle toimi-

jalle. 

 

 Eräät yhteisöt ja toimijat ovat esittäneet työterveyshuollon uudistukseen 

liittyen, että odotetaan lopullista sote-uudistusta ja siinä työterveyshuol-

lon rakenteellista määritystä. Toiset ovat esittäneet työterveyshuollon 

siirtämistä esim. POSOTE-valmisteluun tai odottamaan maakunnallisen 

ratkaisun tekemistä. Hallituksen viimeisimmän sote-linjauksen mukai-

sesti työterveyshuolto jää kokonaisuudessaan entiselleen muutoin, paitsi 

ilmeisesti rahoituksen osalta. Miten tämä voi tapahtua, kun ja jos rahoi-

tus uudistuu merkittävästi, on vielä epävarmaa.  

 

 Varkauden kaupungin ratkaisuihin liittyen liikelaitoksessa on tehty rat-

kaisuja yhteistyön lisäämiseksi Ylä-Savon suuntaan, jonne on perustettu 

ilmeisesti työterveyshuoltoa varten osakeyhtiö. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus ryhtyy selvittämään yksin ja yhdessä lähialueen muiden 

kuntien kanssa erilaisia vaihtoehtoja työterveyshuollon järjestämiseksi 

Rautalammilla kuntalaisille, yrittäjille ja kunnan henkilöstölle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_____________________________ 

Kh 245 § 

Liite 9 Varkauden kaupunki Soisalon työterveyden liikelaitoksen omistajana on 

ilmoittanut, että kaupunki ei perusta yhtiötä eikä myy työterveyshuolto-

toimintaansa. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että 13 kuntaa ja 

kaupunkia joutuu järjestämään työterveyshuoltopalvelut muulla tavoin  
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 kuntalaisille, yrityksille ja omalle henkilöstölle. Soisalon työterveys-

huolto on irtisanonut työterveyshuollon palveluiden tuottamisen siten, 

että palvelut päättyvät 31.12.2016, liite 9.  

 

Ylä-Savon sote on perustanut Terveyspalvelu Verso Oy-nimisen yhtiön 

ja se on tehnyt sopimuksen Kysteri-liikelaitoksen kanssa siten, että yhtiö 

tuottaa työterveyshuollon järjestämisvastuun mukaiset palvelut Keite-

leen, Pielaveden, Tervon, Vesannon, Kaavin ja Rautavaaran alueella. 

Muut Soisalon työterveyshuollon kunnat arvioivat tilannetta uudesta 

näkökulmasta lähinnä sitä taustaa vasten, miten sote-uudistus ja sosiaa-

li- ja terveyspalvelukeskuksiin liittyvät lääkärinvastaanottopalvelut voi-

daan yhdistää työterveyshuoltopalveluiden kanssa. Useat kunnat ja kau-

pungit kilpailuttavat uudelleen työterveyshuoltopalvelut ja etsivät sa-

malla uusia yhteistyökumppaneita ja –muotoja toiminnalle. Hyvinvoin-

nin ja terveyden edistäminen jää peruskunnille, ja työterveyshuolto on 

tärkeä osa ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä luovia insti-

tuutioita. 

 

Kunnan arvioidut henkilöstön työterveyshuollon kustannukset ovat noin 

70.000 € vuodessa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut. Kunta pyytää 

tarjoukset Suomen Terveystalo Oy:ltä, Terveyspalvelu Verso Oy:ltä, 

Goronaria – COR Oy:ltä, Mehiläinen Oy:ltä ja Attendo Oy:ltä ja Pihla-

jalinna Oy:ltä. Prosessi viedään eteenpäin siten, että uusi toimija on 

31.12.2016 mennessä valittu. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_____________________ 

 

Kh 336 §  

Liitteet 3-4 Työterveyshuollon järjestämisen uudelleen organisoiminen ja järjestä-

minen on viivästynyt kunnassa sen johdosta, että lopullinen Varkauden 

kaupungin päätös Soisalon työterveyden tulevaisuudesta saatiin varsin 

myöhään tiedoksi kuntiin (Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen työter-

veyshuollon kilpailuttamisesta. Kilpailuttaminen toteutetaan vuoden 

2017 keväällä siten, että uusi toimija on valittu 1.7.2017 mennessä. Jär-

jestely on mahdollista toteuttaa kesken vuotta.   Soisalon työterveys tie-

dotti asiakastiedotteella 30.11.2016, että heidän viimeinen vastaanotto- 
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 päivä Rautalammilla on 15.12.2016 klo 13.30. Liikelaitos pahoittelee 

liikelaitoksen lopettamisesta tulevaa palvelukatkosta (Liite 3) 

 

Hallinto-osasto on valmistellut asiaa siten, että työterveyshuolto Rauta-

lammin kunnassa turvattaisiin kilpailuttamisajan 1.7.2017 saakka suo-

ralla hankinnalla. Terveyspalvelu Verso aloittaa työterveyshuollon pal-

veluiden tuottamisen Pohjois-Savon maakunnan alueella. Terveyspalve-

lu Versolla on toimipisteet Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymän alueella (Ii-

salmi, Viere- 

 

mä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi) sekä Soisalon Työterveysliikelaitoksen 

toiminnan loppuessa, myös liikelaitoksen palveluntuotanto alueella. 

Terveyspalvelu Verso Oy on kunnallisesti omistettu työterveyshuollon 

palveluita tuottava yhtiö, joka tuottaa laajasti kokonaisvaltaisia työter-

veyshuollon palveluita maakunnan kuntien alueella 1.1.2017 alkaen. 

Terveyspalvelu Verso Oy on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perusta-

ma työterveyshuollon yhtiö (Liite 4) 

 

Kiireellisin tehtävä muutostilanteessa on potilastietojen siirtäminen uu-

delle toimijalle. Työterveyshuollon asiakkaita Rautalammilla on yhteen-

sä n. 700 henkilöä. Siirto tulisi tehdä ennen 16.12.2016. Potilaskerto-

mukset saadaan siirrettyä sähköisesti, mutta potilasasiakirjojen luovutus 

perustuu potilaan/ asiakkaan kirjalliseen suostumukseen, joten jokaisen 

työntekijän on  lupa tietojen luovuttamiseen hyväksyttävä allekirjoituk-

sellaan. Yritystietojen luovutusta varten tarvitaan lisäksi työnantajan 

edustajan allekirjoittama tietojensiirtolupalomake. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että työterveyshuolto palvelut han-

kintaa suoralla hankinnalla 1.7.2017 saakka Työterveyspalvelu Verso 

Oy:ltä. Neuvotteluissa pyritään siihen, että palvelutaso säilyy Rauta-

lammilla saman tasoisena kuin aikaisemmin on ollut Soisalon työter-

veyden aikana. Asiasta on informoitu Yt-toimielintä. 

Suorahankinnan perusteena on se, että asia oli kiireellinen ja tällä aika-

taululla oli mahdotonta tehdä työterveyshuollon kilpailutus. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 

______________________ 

 

Kh 164 §  Kunnanvaltuusto päätti 21.3.2017 /19§ selvityttää sote-palveluiden jär-

jestämisen eri vaihtoehdot siten, että Rautalammilla saadaan varmistet- 
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tua ko. palvelut lähipalveluina.  Edellä mainitun prosessin aikataulu on 

sellainen, että mahdollinen kilpailutus sote-palveluiden osalta on tehty 

16.11.2017 mennessä. 

  Työterveyshuolto on osa kokonaisuutta ja on tarkoituksenmukaista rat-

kaista palveluntuottaja kunnan sote-prosessin aikana. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että työterveyspalve-

lut ostetaan 15.11.2017 saakka nykyiseltä palveluntuottajalta Työter-

veyspalvelu Verso Oy:ltä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________ 

 

Kv 36 § 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035 

 

Kaavjsto 13 § 

Liitteet 1-4 Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta v. 2035 on kaavoittaja Tilatoh-

torit Oy laatinut ehdotuksen. Ehdotukseen liittyy kartta karttamääräyk-

sineen (liite 1) sekä kaavaselostus (liite 2). Kaavaedotukseen on täyden-

netty mm. kesällä 2016 tehtyjen arkeologisten selvitysten aineisto (liite 

3). 

 

Tekninen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto käy läpi kaavaehdotuksen ja vertaa sitä kaavaluonnok-

seen. Kaavoitusjaosto antaa kaavaehdotuksesta lausuntonsa sekä esittää 

kunnanhallitukselle sen nähtäville asettamista ja lausuntojen pyytämistä 

viranomaisilta. 

 

Päätös: Kaavoitusjaosto esittää, että liitteessä 4 esitetyt korjaukset tehdään kaa-

vaehdotukseen ennen sen esille asettamista. Kaavoitusjaosto esittää, että 

alin rakennuksen perustamiskorkeus muutetaan korkeudelle 

N2000+97.15. Tällöin ei tarvitse ottaa korkeuteen mukaan harkinnanva-

raista aaltoiluvaraa. Rakennuksen perustamistason nostaminen helpottaa 

mm. rakennuksen jätevesijärjestelmän rakentamista. 

 

_______________________________ 

 

Kh 287 § 

Liitteet 7-11a Kaavoitusjaoston aiemmat päätökset on liitteenä 11. 

 

Hallintojohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen sekä 

asettaa Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville ja 

pyytää siitä viranomaislausunnot em. korjausten tekemisen jälkeen. 

Korjatut kaava-asiakirjat ovat liitteenä 11a. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Kaija Satuli esitti, että RM-4 merkintä poistetaan 

Viitaniementien varrelta.  

 

Koska Satulin ehdotusta ei kannatettu, kunnanhallitus hyväksyi ehdo-

tuksen. 

 

__________________________________ 
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Kh 171 § 

Liitteet 5-10  

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava ehdotus oli uudelleen nähtävillä 

1.1-30.11.2016. Kaavasta pyydettiin lausunnot viranomaisilta, ja määrä-

aikaan mennessä Pohjois-Savon liitto, Kuopion kulttuurihistoriallinen 

museo, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Liikennevirasto ja Pohjois-Savon 

ELY-keskus antoivat lausunnon. Lisäksi kaavasta tehtiin 15 muistutus-

ta. Kaavoittaja on antanut vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin. 

Lausuntojen ja muistutuksien perusteella kaavaehdotukseen on tehty 

vain pieniä, lähinnä teknisiä muutoksia.  

  

 Työneuvottelu Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta 2035 Rauta-

lammin kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen käytiin 16.5.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035 ehdotuksen. 

 

Päätös: Kaija Satuli esitti, että Pajaviita 1:132 ja Lehmiranta 1:158 tilojen RM-4 

merkintä poistetaan. Jarmo Hänninen kannatti esitystä. 

 

 Suoritetussa äänestyksessä Kaija Satulin esitystä kannatti Jarmo Hänni-

nen ja Kaija Satuli. Kunnanjohtajan esitystä kannattivat Kirsi Mannila, 

Kari Laitinen, Anu Hotti ja Ari Weide. 

 

 Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin äänin 4-2. 

 

 Sari Hintikka-Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän 

asian käsittelyn ajaksi. 

 

 Asiantuntijoina kuultiin arkkitehti Risto Suikkaria ja tekninen johtaja 

Antti Tuppuraa. 

_________________________ 

 

Kv 37 § 

Liitteet 2-8, 100 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Kaija Satuli esitti, että Pajaviita RN:o 1:132 ja 

Lehmiranta RN:o 1:158 tilojen kaavamerkintä RM-4 poistetaan ja muil-

ta osin kaava hyväksytään sellaisenaan, liite 7. Jarmo Hänninen kannatti 

Satulin tekemään ehdotusta. Myös Timo Satuli kannatti Kaija Satulin 

tekemää esitystä ja jätti samalla Antti Oksasen ja Jouni Lehmosen jät-

tämän huomautuksen asiasta, liite 8. 
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Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana 

oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys. 

Tämän vuoksi hän määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen si-

ten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät 

”jaa” ja jos ”ei” voittaa, on valtuutettu Kaija Satulin esitys tullut val-

tuuston päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 4 ääntä ja Kaija Satulin esi-

tys 16 ääntä, liite 100. 

 

Puheenjohtaja julisti kunnanvaltuuston päättäneen äänin 16-4 hyväksyä 

Kaija Satulin tekemän esityksen ja muutoin hyväksyä kaavan. 

 

Jarmo Karjalainen jääväsi itsenä tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Sisäisen valvonnan ohjeet 2017 

 

Kh  137 §   

Liite 3 Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan ohjeet. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin  sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. 

 

 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan laadu-

kasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien 

ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tu-

loksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti 

kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset toimieli-

met, viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että 

  

 kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista 

 päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa 

 lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nouda-

tetaan 

 omaisuus ja voimavarat turvataan 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kunnan 

perustehtävään, toimintaympäristön analysointiin, kuntastrategiaan sekä 

toiminnan ja talouden tavoitteisiin.  

 

Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus Rautalammin kunnan sisäisen 

valvonnan ohjeiksi (luonnos 18.3.2017). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ohjeet ja esittää ne 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________ 

 

Kv 38 § 

Liite 9 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016 

 

Kh 103 § 

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

selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteu-

tumisesta 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 rahoitus-

laskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevas-

ta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-

tämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää aloittaa hallintokuntien laatiman toimintakerto-

muksen käsittelyn. 

Päätös: Toimintakertomusta täydennetään hanketiedoilla. Kunnanhallitus hy-

väksyi 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 kuntakonser-

nin vuoden 2016 toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen ja an-

taa sen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________ 

 

Kv 39 §  

 

Päätös: Kunnanvaltuusto toteaa, että tarkastuslautakunta on käsitellyt toiminta-

kertomuksen tilinpäätöksen 2016 yhteydessä (18.5.2017/ §24). 
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Tilintarkastajan raportointi 

 

Tarkltk 22 § 

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle 

kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja 

voidaanko toimielinten jäsenille ja asianosaisen toimielimen tehtävä-

alueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016.  

 

Päätösehdotus:  

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole esi-

tetty muistutuksia tai huomautuksia, joten lausuntojen pyytäminen kun-

nanhallitukselta ei ole tarpeen. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkas-

tuskertomuksen kunnanvaltuuston tietoon. 

 

Päätös:  

 Ehdotuksen mukaisesti. 

_______________________ 

 

Kv 40 § 

Liite 10 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Arviointikertomuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 

Tarkltk 23 § 

Liite 1 

 

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2016 arviointikertomuksen. 

Esityslistan liitteenä on sihteerin tekemä pohjaluonnos viimeisteltäväksi 

kokouksessa. 

 

Päätösehdotus:  

Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2016. Esite-

tään kunnanvaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedok-

seen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arvioin-

tikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin.  

 

Päätös: 

  Ehdotuksen mukaisesti. 

________________________ 

 

Kv 41 § 

Liite 11  Vuoden 2016 arviointikertomus on liitteenä 11. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016 

 

Kh 104 § 

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

hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 

vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 

tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun 

loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintar-

kastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä ti-

linpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, 

tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä ta-

lousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee 

antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemas-

ta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on 

ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhalli-

tuksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konserniti-

linpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja 

tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-

tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikau-

den aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konser-

nitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jä-

sen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilin-

päätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 

Rautalammin kunnan tilinpäätös (luonnos) on valmistunut, ylijäämä on 

1.449 640,03 €. 

Kunnanjohtajan esitys:   

Kunnanhallitus päättää aloittaa Rautalammin kunnan tilinpäätöksen kä-

sittelyn. 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 

taloudellisesti kohtuullinen ja osoittaa ylijäämää. Henkilöstötilinpäätös 

kertoo henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ja kustannuksista. 

 

 Kunnan kokonaismenot 
Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumman arvioitiin ole-

van  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 kas-

vun jatkuvan hiipumisen takia. Verotulot olivat yhteensä 10.525.899 eu-

roa eli 83.899 euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa 2016 arvioi-

tiin. Kunnallisverotulojen määrä oli 8.759.758 euroa, kiinteistövero-

tuoton 1.110.904 €. ja yhteisövero-osuus oli 655.236 €. Valtionosuuksia 

arvioitiin saatavan yhteensä 12.765.000 euroa. Valtionosuuksia saatiin 

yhteensä 12.896.268 euroa ja ne olivat n. 131.268 euroa suuremmat 

kuin mitä talousarviossa arvioitiin.  

 

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 arvioin-

tiin. Palvelujen ostot 13.214.384 € olivat (terveys ja sosiaalitoimi) 

226.791 euroa pienemmät kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. 

Tilikauden tulos on hyvä eli 1.449.640 € ylijäämäinen. Kiinteistöjen pe-

ruskorjauksista johtuen kasvoivat kiinteistöjen poistot, ja ne olivat tili-

vuoden 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. Ylijää-

mä kirjataan ylijäämätilille. 

 

Investointimenot 

Investointimenot arvioitiin olevan vuonna 2016 yhteensä 1.610.000 eu-

roa. (netto 1.410.000 €). Nettoinvestoinnit olivat 1.042.374 €. Suurim-

pia investointeja olivat Korpijärvi-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi-

Kirkonkylä.  
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siirtoviemärihanke, jonka nettokustannus oli 327.468 euroa. Valokuitu-

verkkoa rakennettiin mm. kuntakeskuksen alueelle 107.215 eurolla. 

Kunnan omistamalla ratsastuskeskuksella tehtiin peruskorjaustöitä 

73.311 eurolla ja mm. ratsastuskeskuksen maneesin pohjarakenteet uu-

sittiin. 

 

Kerkonjoen koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi, kuluja ker-

tyi 23.508 euroa. Pienempiä korjauksia/ kunnossapitotöitä tehtiin mm. 

palvelukoti Pauliinassa, kunnanvirastolla, Pentinpellon päiväkodissa se-

kä Matti Lohen koulun liikuntasalissa yhteensä 58.331 eurolla. Teolli-

suusalueiden kunnallistekniikkaa ja kaavatiestöä (Verhoilijantie) raken-

nettiin n. 69.000 eurolla. 

 

Lainat  

Vuoden 2016 talousarviossa arvioitiin kunnan lainamäärän olevan vuo-

den lopussa 10.301.000 euroa.  Lainamäärä 31.12.2016 oli 8.530.000 

euroa. Rautalammin kunta on vuosien aikana peruskorjannut niitä kiin-

teistöjä, joissa järjestetään tai tuotetaan kuntalaisille peruspalveluja. 

Lainamäärä on pysynyt kohtuullisena suurista investoinneista huolimat-

ta. Kunnallisveroprosentin korottamiset ovat mahdollistaneet ja edistä-

neet suurien peruspalvelujen järjestämistä tukevien investointien toteut-

tamista.  

 

Vesilaitos 

Vesi- ja jätevesimaksuja on vuosittain korotettu merkittävien vesilaito-

sinvestointien johdosta. Mutta edelleen on tarvetta varautua tuleviin 

verkostosaneerauksiin yms. Vesihuoltolain mukaan vesi- ja viemärilai-

toksen pitää pystyä kattamaan investoinnit ja kulutusmenot pitkällä täh-

täimellä. Vuonna 2016 vesilaitoksen liikevaihdoksi kirjattiin yhteensä 

486.102  €. Henkilöstömenot kasvoivat, poistot olivat selvästi arvioitua 

suuremmat, materiaaleja ja palveluita ostettiin arvioitua enemmän. 

Vaikka liikevaihto kasvoi, ylijäämä 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 

ARTTU2-tutkimusohjelman puitteissa työhyvinvointia koskeva selvitys 

koko henkilöstön keskuudessa. Tuloksia voidaan hyödyntää organisaa-

tiota ja toimintatapoja kehitettäessä. Vuoden 2016 lopussa kunnan pal-

veluksessa 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 perhehoi-

tajalle. 
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  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 tilikau-

den  

ylijäämä oli 1.636.000 euroa ja 860.000 euroa pienempi kuin vuonna 

2015. Käyttötalousmenoja koskeva vuosittainen ”menokuri” on hillin-

nyt kuntakonsernin menoja, lainamäärä ei ole kasvanut, alhaiset lainojen 

korot ovat ja verojen korotukset ovat tukeneet talouden pysymistä tasa-

painossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jät-

tää sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkistettavaksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

____________________________ 

 

Tarkltk 24 § 

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnan tilinpäätös vuodelta 2016 

ja se on esitelty lautakunnalle. Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekir-

joittanut tilinpäätöksen.  

 

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään ti-

linpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvolli-

sille tilivuodelta 2016. 

 

Päätösehdotus:  

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin 

kunnan vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönne-

tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. 

 

Päätös: 

 Ehdotuksen mukaisesti. 

________________________ 

   

Kv 42 § 

Liitteet 12 

 

Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 

2016 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille ti-

likaudelta 1.1-31.12.2016.  

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

Tarkastuslautakunta   18.5.2017  29 

Kunnanvaltuusto   30.5.2017  68____ 

 

Tilintarkastusyhteisön valinta 

 

Tarkltk  25 § 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilin-

tarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 

 

Päätös:  Päätettiin ottaa käsittelyyn saadut tilintarkastustarjoukset. 

 

  Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja poistui tämän pykälän käsitte-

  lyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana pöytäkirjanpitäjänä oli puheen- 

  johtaja. 

 

  Tarkastuslautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, 

  että kunnan tilintarkastusyhteisöksi valitaan halvimman tarjouksen 

  tehnyt KPMG Oy. 

 

  Merkittiin pöytäkirjaan, että Markku Sahlman poistui tämän asian 

  käsittelyn jälkeen klo 12.25. 

________________________ 

 

Kv 43 § 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuk-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


