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OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Matti Kärkkäinen 

Pekka Annala 

Tiina Puranen 

Raija Haukka 

Sinikka Korhonen 

Kari Laitinen 

Tytti Mård 

 

 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Juho Pahajoki 

Jarmo Hänninen 

Risto Niemelä 

Merja Koivula-Laukka 

Panu Nyyssönen 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

ICT-asiantuntija 17.47- 18.14 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Matti Kärkkäinen 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  219 – 256 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 19.6.2017 klo 20.30    kunnanvirasto 

 

 

Pekka Annala 

 

Raija Haukka 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 21.6.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin ICT-asiantuntija Panu Nyyssöstä. 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 219 §  

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 220 §  

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

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

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

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Annalan ja Raija 

Haukan. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 221 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi käsittelyyn 

otettiin yksi asia lisälistalta. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu 
 

Kh 222 § 

Kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päät-

tämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja 

katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 

puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.   

 

Hallintosäännön 25 §:n nojalla kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko-

kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete-

tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lä-

hetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnä-

olo-oikeus tai –velvollisuus. Toimielin voi hallintosäännön 28 §:n nojalla 

ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsus-

sa. 

 

Kunnanhallitus on kokoontunut viime vuosina pääsääntöisesti joka kuukau-

den 1. ja 3. maanantaina klo 17.00 kunnanvirastolla kunnanhallituksen ko-

koushuoneessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella: 

 

1. kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kun-

nanhallituksen päättäminä aikoina ja paikassa; 

 

2. kutsu kokoukseen annetaan puheenjohtajan tahi varapuheenjohtajan 

toimesta hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti. Kutsu ja esityslista 

toimitetaan jäsenille toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti ja kir-

jallisesti sekä tiedotusvälineille sähköisesti. Kunnan kotisivuille esitys-

lista asetetaan nähtäville samana päivänä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanhallituksen esityslistan ja pöytäkirjan sisältö 
 

Kh 223 §    

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Kunnanhallitus päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella: 

    

1. Hallintosäännön 36 §:n mukaisesti toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa 

puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, ja puheenjohtaja allekirjoit-

taa pöytäkirjan ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä,  

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen var-

mentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkirjan 

tarkastusajasta ja nähtävillä pidosta. Kunnanhallituksen pöytäkirja pide-

tään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokousta 

seuraavana toisena arkipäivänä klo 9-12, 

 

2. Kunnanhallituksen pöytäkirja kirjoitetaan ja allekirjoitetaan sekä tarkis-

tetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen, 

 

3. Tarkistettu kunnanhallituksen pöytäkirja sijoitetaan kunnan kotisivuille, 

 

4. Sovellettavassa täydentyvässä esityslista- ja pöytäkirjamallissa tulee il-

metä käsiteltävän asian yhteydessä asiaa valmistelleen henkilön ja esit-

televän viranhaltija virka-asema ja/tai nimi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Henkilöstöjaoston vaali 
 

Kh 224 § 

 Kunnanhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa 

toimii henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee keskuudestaan valtuusto-

kauden alussa kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja toimii henkilöstöjaoston puheenjohtajana ja esittelijänä 

toimii hallintojohtaja. Henkilöstöjaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-

tajan ja kutsuu sihteerin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita henkilöstöjaostoon valtuustokaudeksi kolme jä-

sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi valtuustokaudeksi yksimielisesti henkilöstöjaostoon seu-

raavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen   Henk.koht.varajäsen 

  Matti Kärkkäinen   Kari Laitinen 

 Pekka Annala   Sari Hintikka-Varis 

 Raija Haukka   Ari-Pekka Mustonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kaavoitusjaoston vaali 
 

Kh 225 § 

 Kunnanhallituksen johtosäännön 9 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa 

toimii kaavoitusjaosto, johon kunnanhallitus valitsee valtuustokauden alussa 

viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus valitsee kaa-

voitusjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esittelijänä ja sihteerinä 

jaostossa toimii rakennustarkastaja tai hänen poissa olleessaan tekninen johtaja. 

Mikäli esteellisyyssäännökset vaativat, kaavoitusjaoston esittelijänä ja sihteeri-

nä toimii jaoston erikseen määräämä henkilö. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita kaavoitusjaostoon valtuustokaudeksi viisi jäsentä 

ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jaostolle puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi kaavoitusjaostoon 

seuraavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen  Henk.koht.varajäsen 

 Jarmo Karjalainen pj.  Kari Laitinen 

 Kaija Satuli vpj.   Hannu Korhonen 

 Sinikka Korhonen  Timo Satuli 

 Raija Haukka   Emma Ilomäki 

 Timo Lindsberg   Anu Hotti 

  

 

  

    



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali 
 

Kh 226 § 

 Kunnanhallituksen johtosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudes-

sa toimii vapaa-ajan asukastoimikunta. Toimikunnassa on 10 jäsentä, joista seit-

semän jäsentä valitaan vapaa-ajan asukastoimikunnan järjestämillä vaaleilla ja 

kolme jäsentä valitsee kunnanhallitus. Vaalikelpoisia ovat Rautalammilla va-

paa-ajan asunnon omistavat, mutta muualla kuin kunnassa pysyvästi asuvat va-

paa-ajan asunnon omistajat. Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudes-

taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä voi kutsua kunnan viranhalti-

joista esittelijän ja sihteerin. 

 

 Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTA on kokouksessaan 26.5.2017 esittänyt, 

että toimikunnan jäseneksi valittaisiin vuosiksi 2017-2021 edelleen Kari Paana-

nen, Tiina Laitinen, Pekka Vesa, Hannes Rossi, Lauri Hintikka, Anssi Rekula ja 

Eero Rantala. 

 

 Lisäksi VASTA esittää, että kunta nimeäisi kolme toimintaan sitoutuvaa kun-

nan luottamushenkilöä, joilla mahdollisuuksien mukaan voisi olla esimerkiksi 

vapaa-ajanasukastausta. Lisäksi VASTA toivoo, että toimikunnan esittelijäksi 

nimettäisiin pysyväksi virkamiesedustajaksi jonkin hallinnonalan johtaja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää 

 

1. valita vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi VASTAn esittämät 

jäsenet; 

 

2. valita lisäksi vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi kolme jäsen-

tä;  

 

3. nimetä toimikunnan esittelijän. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi vapaa-ajan asukastoimi-

kuntaan VASTAn esittämät henkilöt ja valitsi lisäksi toimikuntaan  Pekka An-

nalan, Anu Hotin ja Mikko Piltosen sekä esittelijäksi Iiro Lyytisen.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kotouttamisjaoston vaali 

 

Kh 227  § 

 Kotouttamisjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heille valitaan henkilökohtaiset 

varajäsenet. Valituista jäsenistä kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan va-

rapuheenjohtajan. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää valita kotouttamisjaostoon valtuustokaudeksi viisi 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä jaostolle puheen-

johtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi kotouttamisjaos-

toon seuraavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen  Henk.koht.varajäsen 

 Jorma Kukkonen   Ipec Turuc 

 Anu Hotti   Tiina Puranen 

 Jarmo Hänninen  Sinikka Korhonen 

 Sari Hintikka-Varis   Unto Siikström 

 Raija Haukka  Ari-Pekka Mustonen 

 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kukkonen  ja vapapuheenjohtajaksi Sari 

Hintikka-Varis. 
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 Lautakunta 
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Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan 
 

Kh 228  § 

 Yhteistyösopimuksen mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee 

työyhteisöä laajasti koskevia uudistuksia, muutoksia ja kehittämistä koskevia 

asioita niiden valmisteluvaiheessa ja antaa niistä lausuntoja ennen päätöksente-

koa. 

 

 Tämän lisäksi yhteistyötoimikunta hoitaa kunnallisen alan työsuojelusopimuk-

sen ja työsuojelun valvontalain tarkoittaman työsuojelutoimikunnan tehtävät ja 

TPD-suositussopimuksessa mainittujen yhteistyökomitean ja henkilökuntaneu-

voston tehtävät. 

 

 Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on työsuojelupäällikkö sekä 

kaksi kunnanhallituksen edustajaa ja yksi johtoryhmänä edustava jäsen.  

 

 Työntekijöiden edustajina ovat työsuojeluvaltuutetut (neljä valtuutettua) ja am-

mattiliittojen nimeäminä edustajina Jukosta yksi, Jytystä yksi, JHL:stä yksi ja 

Super/Tehystä yksi edustaja eli yhteensä 8 työntekijän edustajaa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan valtuustokaudeksi kaksi 

työnantajaa edustavaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

yhden johtoryhmän jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi työnantajan edustajiksi 

yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen  Henk.koht.varajäsen 

 Pekka Annala   Sari Hintikka-Varis 

 Hannu Korhonen   Ari-Pekka Mustonen 

Risto Niemelä   Merja Koivula-Laukka 

 

 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanhallituksen edustajat eri hallintokunnissa 
 

Kh 229 § 

 Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin 

toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen koko-

uksessa.  Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä vaaleja varten asetettaviin toi-

mielimiin eikä tarkastuslautakuntaan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajansa seuraaviin lauta-

kuntiin: 1) ympäristölautakunta, 2) tekninen lautakunta, 3) perusturvalautakunta 

ja 4) sivistyslautakunta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi kunnanhallituksen edus-

tajat seuraaviin lautakuntiin: 

- Ympäristölautakuntaan Hannu Korhonen 

- Tekniseen lautakuntaan Kari Laitinen  

- Perusturvalautakuntaan Tiina Puranen 

- Sivistyslautakuntaan Pekka Annala  

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnan edustus eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksissa 
 

Kh 230 § 

 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talou-

denhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-

suuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosään-

nössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. 

 

 Saman pykälän mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan 

muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja 

säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta 

käsiteltäviin asioihin. 

 

 Kuntalain 24 §:n 4 mom. mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhe-

valtaa kunnanhallituksen puolesta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajansa seuraavien eri yhti-

öiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin: 

- As.Oy Noukkalampi 

- As.Oy Kultapossu 

- As.Oy Majapossu 

- As.Oy Rämäkkärinne 

- As.Oy Lupsakas 

- As.Oy Tiinari 

- As.Oy Matilanranta 

- As.Oy Kuusitie 3 

- Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalo 

- Kiinteistö Oy Rautalammin Haka 

- Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy 

- Rautalammin seudun Vanhainkotiyhdistys ry 

- Rautalammin Pappilanpellon Lämpö Oy 

- Rautalammin Rakennus Oy 

- Rautalammin Kehitys Oy 

- Rautalammin Ratsastuskeskus Oy 

- Kuopion kauppakamari 

- Savon Energiaholding Oy 

- Jätekukko Oy 

- Eri vesihuoltoyhtymät ja –osuuskunnat 

- Eri yksityisteiden tiekunnat 

- Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry 

- Jätekukko Oy:n neuvottelukunta 
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 - Mansikka ry 

 - Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry 

 - Pohjola-Nordenin Kuopion piiri 

 - Snellman-Instituutti 

 - Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy 

 - Kuntien Palvelukeskus KPK THT Oy 

 - Savon Kuituverkko Oy 

 - Sisä-Savon perinneyhdistys ry 

 - Peuran museosäätiön hallitus 

-     Savogrow Oy 

-     Pro Ysitie yhdistys 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi seuraavat henkilöt kun-

nan edustajiksi eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin: 

- eri asunto-osakeyhtiöt: Merja Koivula-Laukka 

- Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalo: Raija Haukka 

- Kiinteistö Oy Rautalammin Haka: Kari Laitinen 

- Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit: kh 

- Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy: Kari Laitinen 

- Rautalammin seudun Vanhainkotiyhdistys ry: Sinikka Korhonen 

- Rautalammin Pappilanpellon Lämpö Oy: Antti Tuppura 

- Rautalammin Rakennus Oy:Pekka Annala 

- Rautalammin Kehitys Oy: Tiina Puranen 

- Kuopion kauppakamari: Risto Niemelä 

- Savon Energiaholding Oy: Mika Koukkari 

- Jätekukko Oy: Antti Tuppura, varajäsen Matti Kärkkäinen 

- Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry: Pekka Annala 

- Jätekukko Oy:n neuvottelukunta: Antti Tuppura 

- Mansikka ry: Pekka Annala  

- Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry: Tiina Puranen 

- Pohjola-Nordenin Kuopion piiri: Sari Hintikka-Varis 

- Snellman-instituutti: Sari Hintikka-Varis 

- Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy: Merja Koivula-Laukka (varajäsen 

Risto Niemelä) 

- Kuntien Palvelukeskus KPK THT Oy: Merja Koivula-Laukka (varajä-

sen Risto Niemelä) 

- Savon Kuituverkko Oy: Jarmo Hänninen 

- Sisä-Savon perinneyhdistys ry: Pirkko Annala 

- Peuran museosäätiön hallitus: Matti Kärkkäinen 

- Savogrow Oy: Sari Hintikka-Varis 

- Pro Ysitie yhdistys: Raimo Kemppainen 
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Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen teknisen lautakunnan metsäjaostoon 
 

Kh 231 § 

 Teknisen lautakunnan yhtenä vastuualueena on kunnan metsien hoito. Lauta-

kunnan alaisuudessa on vuodesta 1985 lukien toiminut metsäjaosto, joka päät-

tää vastuualuesäännön mukaan mm. metsätaloussuunnitelman pohjalta kunnan 

metsien hakkuusopimukset ja puukaupat. 

 

 Metsäjaostoon kuuluu kolme teknisen lautakunnan jäsentä, tekninen johtaja, 

asiantuntijana metsänhoitoyhdistyksen edustaja sekä kunnanhallituksen edusta-

ja. 

 

 Tekninen lautakunta valitsee omat edustajansa metsäjaostoon. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajan teknisen lautakunnan 

metsäjaostoon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi tekninen lautakunnan 

metsäjaostoon edustajakseen Kari Laitisen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Jäsenen valitseminen Suonenjoen koulutuslautakuntaan 
 

Kh 232 § 

 Kansalaisopistosopimuksen mukaan kunnat valitsevat jäsenen ja varajäsenen 

Suonenjoen koulutuslautakuntaan kansalaisopiston asioiden käsittelyä varten.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi jäsenen ja varajäsenen Suonen-

joen koulutuslautakuntaan kansalaisopiston asioiden käsittelyä varten. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi Suonenjoen koulutus-

lautakunnan jäseneksi Tytti Mårdin ja varajäseneksi Tiina Purasen.  

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon 
 

Kh 233 § 

 Vuonna 2010 kunnanhallitus päätti nimetä kunnanhallituksen edustajan vanhus- 

ja vammaisneuvostoon, jolloin ko. neuvosto yhdistettiin keskenään. 

 

 Laki ei määrittele vanhusneuvostojen kokoonpanoa. EETU ry (eläkeläisväestöä 

edustavien valtakunnallisten eläkejärjestöjen yhteenliittymä) suosittelee, että 

vanhusneuvostojen jäsenet valitaan ensisijassa kunnan alueella vaikuttavien 

keskeisten eläkejärjestöjen paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä. Näin 

varmistetaan, että vanhusneuvostoilla on elävä yhteys kunnan ikääntyneeseen 

väestöön, heitä edustaviin yhteistöihin ja niiden vapaaehtoisuuteen perustuvaan 

monipuoliseen toimintaan. 

 

 Vammais-, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt olivat esittäneet neljä vuotta sitten, 

että kunnanhallitus valitsisi heidän esittämät jäsenet ja varajäsenet vanhus- ja 

vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2013-2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää em. järjestöiltä ehdotukset vanhus- ja vammais-

neuvoston jäsenistä ja varajäsenistä valtuustokaudeksi sekä nimetä kunnanhalli-

tuksen edustajan ja varaedustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon valtuustokau-

deksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sekä valitsi valtuustokau-

deksi vanhus- ja vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Tytti Mår-

din ja varaedustajaksi Sinikka Korhosen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   19.6.2017  276 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Edustajan valitseminen Rautalammin Kulttuuriseuran stipendirahaston hoitokuntaan 

 

Kh 234 § 

 Rautalammin Kulttuuriseuran stipendirahaston hoitokuntaan kuuluu neljä 

jäsentä, joista yhden valitsee Rautalammin kunnanhallitus, yhden Rauta-

lammin Kulttuuriseuran hallitus, yhden Rautalammin seurakunnan kirkko-

neuvosto ja yhden Rautalammin Historiallisen Yhdistyksen hallitus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää valita edustajansa valtuustokaudeksi stipendirahas-

ton hoitokuntaan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi Rautalammin Kult-

tuuriseuran stipendirahaston hoitokuntaan kunnanhallituksen edustajaksi 

Pirkko Annalan.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan 

 

Kh 235 § 

Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksessa on sovittu Pohjois-Savon 

tietoliikenteen neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitel-

lä verkon rakentamiseen liittyviä yleisiä asioita. Neuvotteluelimessä on 

edustaja jokaisesta kunnasta ja se kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä valtuustokaudeksi edustajan ja hänelle hen-

kilökohtaisen varaedustajan Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukun-

taan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi Pohjois-Savon tie-

toliikenteen neuvottelukuntaan edustajaksi Merja Koivula-Laukan ja hänen 

henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Antti Tuppuran. 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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John Morton –patsastoimikunnan valinta 

 

Kh 236 § 

Kunnanhallitus perusti joulukuussa 2011 John Morton –patsastoimikun-

nan. Tarkoitus oli, että John Morton puiston suunnittelu toteutetaan kir-

konkylän yleiskaavan laatimisen yhteydessä ja rahoitus käsitellään vuosit-

taisen talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää asettaa valtuustokaudeksi John Morton –patsas-

toimikunnan ja kutsua toimikunnan jäseniksi kunnanvaltuuston puheenjoh-

tajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kirjasto-/kult-

tuurisihteerin ja Tytti Mårdin.  

 

Aiemmin Peuran Museosäätiön, Rautalammin Historiallisen yhdistyksen, 

Rautalammin Kulttuuriseuran, Rautalammin seurakunnan, Marttisen suku-

seuran, Siirtolaisinstituutin, Suomi-Amerikkayhdistysten Liiton ja Yhdys-

valtain Suomen suurlähetystön nimeämät edustajat sekä toimitusjohtaja 

Pekka Kantanen Kuopiosta jatkavat toimikunnassa. 

 

Lisäksi toimikunta pitää yhteyttä John Morton –suvun edustajaan Yhdys-

valloissa hankkeeseen liittyen. Toimikunta voi itse asettaa pienemmän toi-

mintaryhmän päätarkoitusta varten. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa projektin ja 

Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa työvoimapoliittiset toimet –projektin ohjausryhmiin 

 

Kh 237 § 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston 

osittain rahoittama Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa –projekti on käyn-

nistynyt alkuvuodesta 2012.  Projektin tavoitteena on parantaa työttömien 

työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työteon avulla. 

Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa/työvoimapoliittiset toimet –projektin 

kautta osoitetaan tarvittavat palkkatuki- ja koulutusvarat projektille. Pro-

jekteille on nimetty omat ohjausryhmät, joiden kokoukset pidetään saman-

aikaisesti ja myöskin sähköpostikokoukset ovat mahdollisia. 

 

Edellinen kunnanhallitus nimesi molempien projektien ohjausryhmien var-

sinaiset ja varajäsenet helmikuussa 2013. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä valtuustokaudeksi Työtä ja koulutusta Poh-

jois-Savossa projektin sekä Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa/työvoima-

poliittiset toimet –projektien ohjausryhmiin varsinaiset jäsenet ja varajäse-

net. 

 

Päätös: Kunnanhallitus jätti asian pöydälle. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun työryhmään 

 

Kh 238 § 

Kunnanvaltuusto käsitteli helmikuussa 2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitteluun on perustettu 

työryhmä, mikä koostuu moniammatillisista lasten ja nuorten parissa työs-

kentelevistä kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöistä sekä perusturva-

lautakunnan että kunnanhallituksen jäsenestä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi edustajansa lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnittelun työryhmään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnittelun työryhmään edustajakseen Sinikka Korhosen. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanhallituksen jäsenten valinta liikenneturvallisuustyöryhmään 

 

Kh 239 § 

Vuonna 2006 kuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä, johon tek-

ninen lautakunta pyysi kunnanhallitusta nimeämään puheenjohtajan sekä 

toisen jäsenen.  

 

Tekninen johtaja pyytää muita tahoja nimeämään nyt uudet jäsenet työryh-

mään sekä kunnanhallitusta valitsemaan työryhmään puheenjohtajan sekä 

yhden jäsenen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi liikenneturvallisuustyö-

ryhmään puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä osastoja nimeämään oman 

edustajansa työryhmään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sekä valitsi valtuusto-

kaudeksi liikennetyöryhmän puheenjohtajaksi Pekka Annalan  ja jäseneksi 

Jarmo Hännisen.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Edustajan ja varaedustajan valinta Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmään 

 

Kh 240 § 

Rautalammin kunta on aiemmin nimennyt Pohjois-Savon aluerakennetyö-

ryhmän jäseneksi Risto Niemelän ja varajäseneksi Tuure Savolaisen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä valtuustokaudeksi Pohjois-Savon aluera-

kennetyöryhmään Rautalammin kunnan edustajan ja varaedustajan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä valtuustokaudeksi Pohjois-

Savon liiton aluerakennetyöryhmään kunnan edustajaksi Risto Niemelän ja 

varaedustajaksiAntti Tuppuran.   

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Jäsenten valinta Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan 

 

Kh 241 § 

Savogrow Oy:n osakassopimuksen mukaan sopimusosapuolet nimeävät 

yhtiölle neuvottelukunnan siten, että jokaisella sopimuspuolella on oikeus 

nimetä neuvottelukuntaan yksi jäsen ja sen lisäksi yksi jäsen jokaista alka-

vaa sopimuspuolen 2.000 osaketta kohden. Tämän mukaan Rautalammilla 

on kolme paikkaa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi Savogrow Oy:n neuvotte-

lukuntaan kolme jäsentä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi Savogrow Oy:n 

neuvottelukuntaan jäseniksi Tiina Purasen, Jarmo Hännisen ja Hannu Kor-

hosen.   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallituksen 

jäsenet 

 

Kh 242 § Rautalammin kunta omistaa Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan ja Rauta-

lammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöt pitävät 

yhtiökokoukset kesällä 2017. Kuntakonsernin tytäryhtiöiden omistajaoh-

jauksesta vastaa kunnanhallitus.  Kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen 

esityksestä linjannut edellä mainittujen yhtiöiden toimintatavoitteet tuleville 

vuosille, joita yhtiöiden hallitusten tulisi viedä eteenpäin. Myös ko. yhtiöi-

den fuusiointihanke on tarkoitus aloittaa pikapuoliin. Hakan hallitukseen 

kuuluu viisi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä (yksi asukkaiden edus-

taja) ja Asunnonhankinnan hallitukseen kolme jäsentä ja henkilökohtaista 

varajäsentä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus tekee esitykset valtuustokaudeksi Kiinteistö Oy Rautalam-

min Hakan ja Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokouksille halli-

tuksen jäsenistä ja varajäsenistä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää em. yhtiöiden yhtiökokouksille, 

että yhtiöiden hallituksiin valtuustokaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen  Henk.koht.varajäsen 

 

 Kiinteistö Oy Rautalammin Haka  

 

Jarmo Karjalainen  Juho Pahajoki 

Joni-Matti Kuikka  Sami Räsänen 

Kaija Satuli   Raija Haukka 

Anu Hotti   Annikki Kaipainen 

Asukkaiden edustaja 

 

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy 

 

Kirsi Mannila  Päivi Heikkinen 

Ari Weide   Juho Pahajoki 

Sari Hintikka-Varis  Maiju Markkanen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokousedustaja ja hallituksen jäsenet 

 

Kh 243 § 

 Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokousedustajana on 

toiminut koko kunnanhallitus. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi 

varajäsen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää  

 

1. valita valtuustokaudeksi Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yh-

tiön yhtiökokousedustajan; 

 

2. esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kolme jäsentä 

ja yksi varajäsen valtuustokaudeksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi yhtiön yhtiökokous-

edustajaksi kh:n ja esitti yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen 

valitaan seuraavat henkilöt: 

 

 Varsinainen jäsen   

 Kirsi Mannila 

 Ari Weide    

 Timo Satuli 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sääntötyöryhmän nimeäminen 

 

Kh 244 § 

Rautalammin kunnan hallintosääntöä ja kunnanhallituksen johtosääntöä 

tarkistettiin viimeksi vuonna 2008. Aiemmin tarkistettiin mm. teknisen 

toimen ja sivistystoimen vastuualueen johtosäännöt sekä vuonna 2015 pe-

rusturvan vastuualueen johtosääntö. Johtosäännöt on kirjoitettu eri aikoina. 

Niissä on jonkin verran keskinäisiä päällekkäisyyksiä, jotka pitäisi tarkis-

tuksen yhteydessä poistaa. 

 

Kaikki säännöt tulee ajantasaistaa ja sopeuttaa keskenään toisiinsa sekä 

tehdä tarvittavat muutokset sääntöihin. 

 

Aiempi sääntötyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja sääntöjä on 

valmisteltu, mutta mm. valtakunnalliset muutokset ovat viivästyttäneet 

sääntöjen tarkistamista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä sääntötyöryhmään valtuustokaudeksi enin-

tään 4 luottamushenkilöä sekä hallintojohtajan ja kunnanjohtajan. Tavoite 

on, että vuoden 2017 aikana tehdään esitykset kaikista säännöistä kunnan-

hallitukselle. Kunnanhallitus nimeää työryhmän puheenjohtajan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi valtuustokau-

deksi sääntötyöryhmään seuraavat luottamushenkilöt: Pekka Annala (pj), 

Jarmo Hänninen, Tauno Herranen ja Emma Ilomäki. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin LAPE-ryhmä 

 

Kh 245 § 

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 

kutsuu kuntia mukaan kehittämistyöhön. Kunnan LAPE-ryhmässä tulisi ol-

la edustus mm. kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten jär-

jestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus. Ryhmän tavoitteena 

on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- 

ja perhepalveluiden muutostyötä.  

 

Rautalammille on jo aiemmin nimetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-

tämiseen oma työryhmä. Ohjeistuksen mukaan kunnassa jo toiminnassa 

kokoonpanolta sopiva ryhmä voidaan valtuuttaa toimimaan LAPE-ryhmä-

nä. 

 

Hallintojohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin LAPE-ryhmäksi nimetään val-

tuustokaudeksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi valittiin Ari-

Pekka Mustonen ja Sinikka Korhonen. 

   

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Jäsenen ja varajäsenen valinta Savo-Pielisen jätelautakuntaan 

 

Kh 246 § 

 Savo-Pielisen jätelautakunnassa on seuduittainen edustus toimialueen kun-

nista. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen 

varajäsen.  

 

Uudistetun jätelautakuntasopimuksen mukaan kunnat valitsevat yhteiseen 

lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti: 

o Kuopio   5 jäsentä 

o Pielisen Karjalan seutu (Lieksa, Nurmes, 

Juuka ja Valtimo)   2 jäsentä 

o Siilinjärvi   1 jäsen 

o Pieksämäki   1 jäsen 

o Koillis-Savon seutu (Kaavi, Rautavaara, 

Tuusniemi ja Outokumpu)  1 jäsen 

o Sisä-Savon seutu (Suonenjoki, Rautalampi, 

Vesanto, Tervo ja Konnevesi)  1 jäsen 

 

Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki siis valitsevat omat edustajansa, kun taas 

muissa kunnissa lautakuntapaikat vuorottelevat kuntien kesken. Varsinai-

nen jäsen ja varajäsen nimetään jätelautakuntasopimuksen mukaan eri 

kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen. Kuopion kaupungin-

valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja mui-

den kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi. 

Lautakunnan kokoonpanon on täytettävä tasa-arvolain 4a §:n vaatimukset. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää valita mahdollisen jäsenensä tai varajäsenensä val-

  tuustokaudeksi Savo-Pielisen jätelautakuntaan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi jätelautakuntaan 

mahdolliseksi jäseneksi teknisen johtaja Antti Tuppuran ja varajäseneksi 

rakennustarkastaja Juha Karhu. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.9.2017 alkaen 

 

Perustltk 37 § 

Sosiaalityöntekijän 60% virka vapautuu täytettäväksi 1.9.2017 alkaen. Ky-

seisen viran hoitoon kuuluvat vammaispalvelun, kehitysvammahuollon, ai-

kuissosiaalityön ja ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sosiaalityön 

tehtävät. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa lastensuojelun työpa-

rina ja päätösten toisena valmistelijana sekä virka-aikaisena sosiaalipäivys-

täjänä. 

 

Viran osa-aikaisuus on aiheuttanut toisen sosiaalityöntekijän loma-aikana 

vajeen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen, mikä on hoidettu varalla olo-

na, ts. osa-aikainen sosiaalityöntekijä on vastannut vapaapäivinään puhe-

limeen. Työnantaja ei voi kuitenkaan sosiaalityön riittämättömän resurssin 

johdosta velvoittaa jatkuvasti työntekijää varallaoloon. 

 

Osa-aikainen sosiaalityöntekijä ei ole myöskään ehtinyt hoitaa asiakastyötä 

siten kuin hyvä hallintotapa ja sosiaalityön laatusuositukset edellyttävät. 

Esimerkiksi kirjauksia ja suunnitelmia ei ole ehditty tehdä asianmukaisesti. 

Puutteet asiakastyössä ovat johtaneet kiireessä tehtyihin erityisen kalliisiin 

ratkaisuihin palveluiden järjestämisessä. 

 

Sosiaalityö viranomaistyönä on siirtymässä maakuntahallinnon alaisuuteen 

ns. sotelain voimaan tullessa 1.9.2017. Rautalammin kunta ei voi olettaa, 

että resurssin lisäys asianmukaiselle tasolle toteutuu maakuntahallinnon 

toimesta, vaan on todennäköistä, että resurssit pysyvät korkeintaan sillä ta-

solla mitä ne muutoshetkellä ovat. Rautalammin kunnan etu onkin, että 

kunnassa on riittävä resurssi muutoshetkellä. 

 

Perusturvalautakunta on esittänyt vuoden 2017 talousarvioon kokonaisen 

sosiaalityöntekijän viran palkkaukseen määrärahaa ja esitys on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa. Esityksen perusteena on ollut sosiaalityön riittämätön 

resurssi Rautalammin kunnassa. Tehtäväkohtainen palkka huomioiden kus-

tannusvaikutus kokoaikaistamisesta on noin 14.000 euroa vuodessa. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa sosiaalityönte-

kijän viran täyttämiseen 1.9.2017 alkaen 100% työajalla toistaiseksi. Palk-

kakustannukset sisältyvät talousarvioon. 

 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_______________________________ 
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 Lautakunta 
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Kh 247 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalau-

takunnan ehdotuksen ja antaa sosiaalityöntekijän  tehtävän täyttöluvan. Ti-

lanne arvioidaan vuoden vaihteen jälkeen uudelleen. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Kh 248 § 

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätök-

set alkuvuodesta 2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat synty-

neet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommak-

si eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset on pantu 

täytäntöön lukuun ottamatta  kohdassa 14 olevaa Etelä-Konneveden kaa-

vaa. Kaava-asia tulee käsitellä uudelleen, jolloin joko rajausta muutetaan 

tai asia tutkitaan uudelleen. Muutoin  täytäntöönpanosta on annettu seuraa-

vat määräykset: 

 

1. § 5  Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallituk- 

       selle: Asia on hoidossa hallinto-osastolla. 

2. § 6  Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta: Hyväksytty 

       lisäyksellä, että asia siirretään perusturvalautakunnan ja sivistys- 

       lautakunnan yhteisvalmisteluun toimenpide-ehdotuksia varten. 

3. § 7  Lausunto jätepolittisen ohjelman luonnoksesta: Luonnos esitetty  

       hyväksyttäväksi. 

4. § 13 Teknisen johtaja vaali: Vaali suoritettu ja tekniseksi johtajaksi 

        valittu Antti Tuppura ja varalle Maija Lehtonen. 

5. § 19 Nykyisen sote-palvelutason ja palveluiden säilyttäminen lähipal- 

        veluina Rautalammilla ja sote-henkilöstön työpaikkojen säilyt- 

        täminen kunnassa:  Asia hyväksyttiin pienin tarkistuksin. 

6. § 20 Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhti- 

        ölle: Avustus on maksettu yhtiölle. 

7. § 21 Valtuustoaloitteet 2016: Hyväksytty ponsiehdotuksen kera. 

8. § 22 Kunnan lausunto maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä va- 

        linnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta: Hyväksytty lausun- 

        to muutamilla tarkennuksilla. 

9. § 23 Äänestysaluejako 15.10.2017 lukien. Säilyy entisellään. 

10. § 28 Rakennusjärjestyksen uusiminen: Hyväksytty pienin ympäristö- 

        lautakunnan tekemin tarkistuksin. 

11. § 29 Kuntavaalien tulos: Merkittiin tietoon. 

12. § 35 Palkkiosäännön tarkistaminen: Sääntö voimaan 1.8.2017 lukien. 

13. § 36 Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa:   

        Työterveyspalvelut ostetaan 15.11.2017 saakka Työterveyspalve- 

        lu Verso Oy:ltä. 

14. § 37 Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035: Kaava hyväksyttiin 

        siten muutettuna, että Pajaviita RN:o 1:132 ja Lehmiranta RN:o 

        1:158 tilojen kaavamerkintä RM-4 poistettiin. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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15. § 38 Sisäisen valvonnan ohjeet 2017: Hyväksyttiin ja ohjeet annettu 

        osastoille. 

16. § 40 Tilintarkastajan raportointi: Merkittiin tiedoksi. 

17. § 41 Arviointikertomuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen: Mer- 

        kittiin tiedoksi ja pyydetään kunnanhallitukselta ja hallintokun- 

        nilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin. 

18. § 42 Kunnan tilinpäätös 2016: Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin  

        vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 

19. § 43 Tilintarkastusyhteisön valinta: Valittiin KPMG Oy. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnanvaltuuston kokouksen 12.6.2017 päätösten täytäntöönpano 

 

Kh 249 § 

Liite 1  Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokouksesta 12.6.2017 

  laadittu pöytäkirja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat synty-

neet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommak-

si eivätkä muutoinkaan ole lainavastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan 

täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 

 

1. § 49  Valtuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen:  

                Päätös saatetaan tiedoksi eri osastoille. 

2. § 50-69 Eri valinnat: Valinnat suoritettiin (liite 1) ja valinnoista ilmoi- 

 tetaan eri lautakunnille, kuntayhtymille ja yhteisöille. 

3. § 70 Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusurakoitsijan valin- 

ta: Valittiin Rakennusliike Kuoma Oy. Päätös saatetaan tar- 

jouksen jättäneille. 

4. § 71 Kerkonjoen koulun peruskorjaus/LV-urakoitsijan valinta: Va- 

littiin Castmet Oy. Päätös saatetaan tarjouksen jättäneille. 

5. § 72 Kerkonjoen koulun peruskorjaus/IV-urakoitsijan valinta: Va- 

littiin Ilmasiili Oy. Päätös saatetaan tarjouksen jättäneille. 

6. § 73 Kerkonjoen koulun peruskorjaus/sähkötyöurakoitsijan valin- 

ta: Valittiin TS-Sähkötekniikka Oy. Päätös saatetaan tarjouk- 

sen jättäneille. 

7. § 74 Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusautomaatiourakoit- 

sijan valinta. Valittiin Hitcon Oy. Päätös saatetaan tarjouksen 

jättäneille. 

8. § 75 Ilmoitusasiat: Asiat merkittiin tiedoksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi RN:o 5:79 osalta 

 

Kaavjsto 7 § 

Liitteet 1-3  Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin 

  kylässä sijaitsevaa tilaa Kallioniemi 686-408-5-79. Kaava-alue sijaitsee 

  Pohjois-Konnevesi järven itärannalla.  

 

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomista-

jan aloitteesta. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa  ra-

kennuspaikan käyttötarkoitus AM-alueeksi. Muutosalueen pohjoispuolen 

kaksi olevaa rakennuspaikkaa (686-408-5-89 ja 5-94) on otettu muutosalu-

eeseen, jotta kaavamerkintä voidaan päivittää oikeaksi. 

  

Kaavamuutoksesta on pidetty viranomaisneuvottelu Ely-keskuksen  kanssa 

16.2.2017. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rantaosa-

  yleiskaavamuutoksen aloittamisen tilalle Kallioniemi 5:79 ja kaavoit-

  tajaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi  

  kaavoitusjaosto esittää, että kunnanhallitus asettaa kaavamuutoksesta 

  tehdyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaselostuksen ja  

  kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 1-3). 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

______________________________ 

 

Kh 250 § 

Liitteet 2-4 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018- 2021 laadintaohjeet 

 

Kh 251 § 

Liite 5 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 5.6. tarkastuslautakunnan antamaa 

lausuntoa tilinpäätöksestä. Tässä yhteydessä tehtiin päätös, että ko. tarkas-

tuskertomuksessa esitetyt huomiot sitovuustasoista yms. otetaan huomioon 

seuraavassa tilinpäätöksessä ja tulevan talousarvion rakenteessa. Hallinto-

osastolla on valmisteltu luonnos vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunni-

telman 2018-2011 laadintaohjeiksi.  

 

Kuntaliitto on julkaisut huhtikuussa 2011 suosituksen ”Kunnan ja kuntayh-

tymän talousarvio ja – suunnitelma”, jota sovelletaan talousarvion 2018 

laadinnassa. 

 

Eläkemaksut täsmennetään heti, kun Kuntien Eläkevakuutuksen yleiskirje 

julkaistaan ja se saapuu kuntaa.  

 

Ohjeiden tavoitteena on selkeyttää ja tukea talousarvion laadinnan proses-

sia. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että hallintokunnat entisestään ke-

hittävät tavoitteiden asettelua, siten, että ne ovat selkeitä, olennaisia ja mi-

tattavia. 

 

Investointien osalta edellytetään, että niille asetetaan tavoitteet. Hallinto-

kuntien tulee selvittää, tavoitellaanko investoinneilla palvelutuotannon 

määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. 

 

Talousarvion teknisen tekemisen lisäksi ohjeissa on esitys/ malli siitä, mi-

ten hallintokunnat raportoivat kolmannesvuosittain. 

 

Laadintaohjeet on liitteenä 5. 

 

Kunnanjohtaja ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja taloussuun- 

nitelman 2018-2021 laadintaohjeet.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 252  §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 30.5.2017: Luonnonsuojelualu-

een perustaminen Rastunsuon lintujärvelle. 

 

2. Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouskutsu 14.6.2017. 

 

3. Muistio neuvottelusta maatilojen taloudellisista haasteista 4.5.2017. 

 

4. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 5.6.2017. 

 

5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös 1.6.2017: Ennakkomaksu 

sotasiirtolaisten hoitokustannuksiin tammi-joulukuulta 2017. 

 

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös 1.6.2017: Korvaus sotasiir-

tolaisten huollosta aiheutuneisiin kustannuksiin 2016. 

 

7. Itä-Suomen AVIn esityspyyntö 6.6.2017: Varautumiskoulutus vuonna 

2018 ja harjoitussuunnitelma 2019-2020. 

 

8. Itä-Suomen AVIn työsuojelun tarkastuskertomus 22.5.2017 Rauta-

lammin lukiolta. 

 

9. Itä-Suomen AVIn työsuojelun tarkastuskertomus 22.5.2017 Matti Lo-

hen koululta. 

 

10. Kuntatyönantajien tiedote 6.6.2017: Kikyn mukaisista lomarahaleik-

kauksista ei voi paikallisesti sopia toisin. 

 

11. Kuopion kaupungin irtisanomisilmoitus 7.6.2017 sosiaalipäivystyksen 

järjestämisestä. 

 

12. Savon Kuituverkko Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 

31.5.2017. 

 

13. Pohjois-Savon ELY:n lähete 7.6.2017: Henkilökuljetusten yhteistyöso-

pimuksen rahoitussuunnitelma vuosille 2017-2018. 
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14. Savon koulutusky:n valtuuston seminaari ja kokous 13.6.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 253 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 31.5.2017. 

 

2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 9.6.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-30.4.2017 

 

Kh 254 § 

Liitteet 6-8 Kunnanhallitus antoi hallintokunnille 9.1.2017/6§ ohjeet talousrvion toteu-

tumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle. Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden toteutumisen li-

säksi määrärahataulukot sitovalla tasolla. Mikäli hallintokunta on esittänyt 

talousarviossa tunnuslukuja ja mittareita, tulee ne myös raportoida kol-

mannesvuosittain. Toteutumassa voidaan esittää myös perusteluita. 

 

 Hallintokunnat ovat esittäneet raportit jaksolta 1.1.-30.4.2017. 

- hallinto, liite 6 

- perusturva, liite 7 

- sivistys, liite 8 

- tekninen toimi (käsittely seuraavassa teknltk:n kokouksessa). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokuntien raportit ajalta 1.1.-30.4. 

2017 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Office 365 ohjelmiston hankinta ja käyttöönottoprojekti 

 

Kh 255 § 

 Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu Rautalammin kunnan tietoko-

neohjelmistojen päivitykseen Office-365:n. Tavoitteena on työasemien oh-

jelmistoverisoiden ajantasaistaminen, jaetut sähköpostikalenterit, sähköi-

nen tilanvaraus, ajanmukaisten etäneuvotteluohjelmistojen käyttöönotto ja 

sähköpostiohjelmistojen käytön sujuvuus. 

 

 Hallinto on pyytänyt tarjoukset Office 365 lisensseistä, käyttöönotosta ja 

henkilöstön koulutuksesta. Tarjouksen ovat jättäneet Atea Finlnd Oy, In-

mics ja Netsor. Kaikkien kanssa on käyty tarjoukset ja projektisuunnitel-

mat lävitse neuvotteluissa, joihin on osallistuneet kunnanjohtaja Risto 

Niemelä ( Netsor, Inmics), ICT-asiantuntija Panu Nyyssönen, hallintojoh-

taja Merja Koivula-Laukka ja elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen ( Netsor). 

 

 Koska kunnan palvelutoiminnan tulee sujua ohjelmistovaihdoksessa häiri-

öttömästi, on päädytty hankkimaan lisenssit ja käyttöönottoprojekti koulu-

tuksineen samalta toimijalta. Eri lisenssityyppien tarve on kartoitettu kun-

nan toimesta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että Office 365 lisenssit, käyttöönottoprojekti ja 

henkilöstön koulutus hankitaan Inmics Oy:ltä hintaan: lisenssit 581,78 /kk, 

koulutus 890€/pv (alv 0%) (ALV 0%) ja käyttöönottoprojekti 5.940 € 

(ALV 0%) 

 

Päätös:   Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksiin liittyvä valmistelu ja aikataulu 

 

Kh  § 256 Kunnanvaltuusto asetti parlamentaarisen työryhmän selvittämään ja val-

mistelemaan kunnan näkökulmasta, mitä maakunta-, sote- ja valinnanva-

pausuudistus merkitsee kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta. Puolueet ni-

mesivät edustajat parlamentaariseen työryhmään. Kunnanhallitus vahvisti 

työryhmän ja valitsi työvaliokunnan jäsenet. Parlamentaarinen työryhmä 

on pitänyt kolme kokousta ja työvaliokunta on parlamentaarisen työryh-

män alaisuudessa ja toiminut kunnanvaltuuston asettaman tehtävän mukai-

sesti neuvotellen eri kuntien kanssa tilanteesta, toimintatavasta ja yhteis-

työn mahdollisuudesta. Parlamentaarinen työryhmä järjesti 15.6.2017 

markkinavuoropuhelutilaisuuden mahdollisille eri sote-palvelujen tuottajil-

le. Esille on noussut lisää uusia mahdollisuuksia toimia siten, että Rauta-

lammilla voitaisiin säilyttää ja turvata sote-keskus ja jopa parantaa sote-

lähipalveluiden saavutettavuutta. Kunnalle sote-uudistuksessa ovat tärkeitä 

erityisesti myös julkiset ja yksityiset sote-työpaikat ja tietenkin palvelujen 

taso ja laatu.  

 

Parlamentaarinen työryhmä ei ole tehnyt lopullista esitystä kunnanhallituk-

selle selvitystyöstään ja mahdollisesta sote-palveluiden kilpailuttamisesta. 

 

Markkinavuoropuhelutilaisuudessa usean eri toimijan toimesta viestitettiin, 

että mikäli kunta haluaa toimia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti, tulisi em. 

asiakokonaisuutta koskevat päätökset ja sopimukset tehdä syksyn 2017 ai-

kana. Aikataulullisesti tämä merkitsee sitä, että parlamentaarisen työryh-

män asettamaa aikataulua jouduttaisiin tarkistamaan siten, että parlamen-

taarisen työryhmän, hallituksen ja valtuuston kesän ja syksyn kokousaikoja 

ja tehtäväksi antoa tulee tarkistaa, jotta valmistelu voi jatkua joustavasti. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ne toimenpiteet, miten val-

mistelua on viety eteenpäin. Kunnanhallitus evästää parlamentaarista työ-

ryhmää siitä, mitä, miten ja missä aikataulussa selvitys- ja valmistelutyötä 

maakunta-, sote- ja valinnanvapauteen liittyvien asioiden osalta jatketaan 

mahdollista kilpailuttamista varten. 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että parlamentaarinen työryhmä tekee kunnanhalli-

tukselle esityksen sote-palveluiden kilpailutuksesta, sen sisällöstä ja aika-

taulusta siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä lopullisen päätöksen 

26.9.2017.  
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