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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 2.10.2017 klo 16.00 – 20.02 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Matti Kärkkäinen 

Tiina Puranen 

Raija Haukka 

Hannu Korhonen 

Sinikka Korhonen 

Kari Laitinen 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Juho Pahajoki 

Jarmo Hänninen 

Merja Koivula-Laukka 

Riikka Karjalainen 

Kari Katajisto 

Antti Tuppura 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapj. poistui 18.20 

vs. kunnanjohtaja 

projektipäällikkö klo 16.00-16.32 

pakolaiskoordinaattori klo 16.00-16.22 

tekninen johtaja klo 16.10-16.46 

 

 Puheenjohtaja  

 

Tiina Puranen §340 

Matti Kärkkäinen 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  326 – 349 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 2.10.2017 klo 20.10     kunnanvirasto 

 

 

Tiina Puranen 

Sinikka Korhonen §340 

Hannu Korhonen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 4.10.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ennen kokouksen alkua projektipäällikkö Riikka Karjalainen selosti Konnekosken pienvenekanava-

asiaa, Kari Katajisto maahanmuuttoprojektia ja Antti Tuppura rakennusjärjestystä ym. 

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

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kh 326 §  

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 327 §  

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. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tiina Puranen ja Hannu 

Korhonen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kh 328 § 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että asia 348§ käsitellään viimeisenä. Lisälistalta 

otettiin käsittelyyn yksi asia, 349 §. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Täyttöluvan antaminen tekniselle osastolle toimen täyttämiseen 

 

Kh 329 § 

Tekninen osasto/siivouskeskus pyytää lupaa täyttää siivoustoimessa 21.11. 

2017 lomalle jäävän ja sen myötä eläkkeelle siirtyvän henkilön toimen uu-

della henkilöllä. Toimi on Matti Lohen koululla/ala-aste/uimahalli. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle osastolle luvan täyttää siivoustoi-

messa vapautuvaan toimeen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sotea koskeva neuvottelu 

 

Kh 330 § 

Liite 1 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on lähettänyt kutsun, jossa 

hän pyytää kuntaa tulemaan keskustelemaan maakunta- ja sote-uudistuksen 

aikataulusta, lainsäädännön valmistelun etenemisestä ja toimeenpanon esi-

valmisteluvaiheen jatkumisesta Pohjois-Savossa. Keskustelutilaisuus jär-

jestetään Kuopion kaupunginteatterissa maanantaina 23.10.2017 klo 10.30- 

12.00. Kutsu on tarkoitettu kuntajohdolle. Kutsu on liitteenä 1. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä osanottajat keskustelutilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti osanottajiksi kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja Matti Kärkkäinen, perusturvajohtaja Kirsi Solmari  ( varahen-

kilönä vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka). 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Nuorisovaltuusto 2020 –hanke 

 

Sivltk 83 § 

Mansikka ry on hakemassa CIMO:lta hankerahoitusta nuorisovaltuustojen 

toimintojen yhtenäistämiseksi sekä nuorten aktivoimiseksi osallisuuteen ja 

vaikuttamiseen. Hanke koskettaa kaikkia Sisä-Savon kuntia, Leppävirtaa ja 

Varkautta. Hankkeelle haettava avustus on korkeintaan 50.000 euroa. 

Hankkeen omarahoitusosuus toteutetaan siten, että kaikki toimialueen kun-

nat/kaupungit sitoutuvat hankkeeseen budjetoimalla nuoriso-ohjaajan työ-

ajasta käytettäväksi hankkeelle noin 30 h eli arviolta 1.000 euroa vuodessa. 

Hanketta hallinnoi Mansikka ry ja se toteutetaan vuoden 2019 aikana. 

 

Hanke järjestää koulukiertueen helmi-maaliskuussa (kaikki yläkoulu - lu-

kioikäiset, ammattikoulut), jossa esitellään nuorisovaltuustojen toimintaa. 

Kiertueen aikana kerätään nuorten kehittämisideoita, joista äänestetään 

sähköisesti keskeisimmät kehittämiskohteet. Kehittämiskohteiden organi-

sointi ja resursointi jää nuorisovaltuustojen vastuulle. Kiertueelle osallistu-

vat myös kuntapäättäjät. Koulukiertueen lisäksi nuorisovaltuustoille järjes-

tetään ideointityöpajoja ostopalveluna, Future jam-leiri (1 kpl Vesanto/ 

Tervo, 1 kpl Rautalampi/Suonenjoki ja 1 kpl Leppävirta/Varkaus). Lopuksi 

organisoidaan seminaari/paneelikeskustelu nuorten ja päättäjien välillä, mi-

ten nuorisovaltuustojen toiminta tuottaisi parhaimman hyödyn kaikille osa-

puolille. Toiminnasta kerätään osallistuneille nuorille Youthpass. 

 

Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että Rautalammin kunta sitoutuu varaamaan 

vapaa-aikasihteerin työajasta noin 30 tuntia käytettäväksi Mansikka ry:n 

nuorisovaltuusto 2020 –hankkeeseen. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikasihteerin ehdotuksen ja vie 

asian edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

________________________________ 

 

Kh 331 § 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanviraston aukioloajat 

 

Kh 332 § 

Kunnanhallitus päätti 13.2.2017, että maanantaisin kunnanviraston ovet 

ovat auki klo 9.00-17.00. Toimialat organisoivat toimintansa siten, että 

palvelu toimii em. aikana. Kuitenkin tulee huolehtia siitä, että päivittäisen 

työajan määrä ei ylitä 9 tuntia. Yhteispalvelupisteen osalta vaaditaan osas-

tojen välistä yhteistyötä erityisesti maanantaisin. 

 

Edellä oleva asia johtui kilpailukykysopimuksesta, joka tuli voimaan 1.2. 

2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Tämän jälkeen sopimuksen voi-

massaolo jatkuu vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota vii-

meistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kikyn mukai-

nen viikoittainen työajan pidennys on 30 minuuttia ja tämä on sijoitettu 

kunnanvirastolla maanantaihin. 

 

Osastoilta tulleiden ilmoitusten mukaan maanantaisin jatketulla ajalla ei 

ole käynyt asiakkaita eikä puhelimet ole soineet. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että toistaiseksi kunnanviraston ovet ovat maanan-

taisin avoinna klo 9.00-16.30 ja muina päivinä klo 9.00-15.00. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen vuodelle 2017 

 

Kh 333 § 

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 27.2.2017 vuoden 2017 kutsuntalau-

takunnan jäseneksi etsivä nuorisotyöntekijä Pia Kuuselan ja varajäseneksi 

nuoriso-vapaa-ajanohjaaja Minna Laitisen. 

 

Pia Kuusela on irtisanoutunut toimestaan jo aiemmin ja Minna Laitinen on 

jäämässä pois toimestaan toistaiseksi lokakuun alkupäivinä, minkä vuoksi 

kutsuntalautakuntaan tulee valita uusi jäsen ja varajäsen. 

 

Rautalammin kutsunnat ovat torstaina 9.11.2017 klo 9.00 Vesannon seura-

kuntakodilla samanaikaisesti Vesannon kunnan kanssa. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2017 kutsuntalautakunnan uuden jä-

senen ja varajäsenen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus valitsi uudeksi jäseneksi etsivä nuorisotyöntekijä Noora 

Tauren. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kunnanvaltuuston kokouksen 26.9.2017 päätösten täytäntöönpano 

 

Kh 334 § 

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokouksesta 26.9.2017 

laadittu pöytäkirja. 

 

Vs. 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 pannaan 

täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 

 

1. § 88 Kauppakirja Sami Vaskiharjun kanssa allekirjoitetaan. 

 

2. § 89 Vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahojen käy- 

tön muutoksista ilmoitetaan osastoille. 

   

3. § 90 Elinvoimalautakunnan perustamisesta ja valinnoista ilmoite- 

 taan uudelle lautakunnalle ja valituille. 

 

4. § 91 Kaavoituskatsaus saatetaan nähtäville. 

 

5. § 92 Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035 saatetaan nähtä- 

ville sekä toimitetaan viranomaisille, jotka ovat antaneet lau-

suntonsa kaavaehdotuksesta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin kuntastrategia 2030 

 

Kh 335 § 

Liite 2 Rautalammin kuntastrategiaa 2030 on valmisteltu jo toista vuotta sekä 

vanhan että uuden valtuuston voimin ja viimeksi strategiaseminaarissa 1.9. 

2017 ja strategiapalaverissa 21.9.2017. Näiden pohjalta konsultti on laati-

nut alustavan kuntastrategian 2030, liite 2. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitukselle jaetaan alustava Rautalammin kuntastrategia 2030 tu-

tustumista varten. Lopullinen kunnanvaltuustolle menevä strategiaesitys 

tehdään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kiinteistöhuoltotraktorin hankinta 

 

Tltk 73 § 

Teknisellä osastolla on usean vuoden ajan ollut tarvetta pienikokoiselle 

kiinteistöhuoltotraktorille. Traktorilla olisi tarkoitus tehdä kunnan omista-

mien kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapitotöitä. Yksityinen urakoitsija 

pitää kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueet lumesta vapaana, hoitaa 

hiekoituksen yms. työt. Kunnan omien työntekijöiden vastuulla on ollut 

tehdä ovien edustojen yms. ahtaiden paikkojen lumityöt kolalla ja hiekoitus 

on hoidettu käsin. Tämä sitoo paljon kiinteistönhoitajien työaikaa ja vähen-

tää muuhun kiinteistöhuoltoon tarvittavaa aikaa. Pienellä kiinteistöhuol-

totraktorilla edellä mainitut miestyönä tehtävät työt olisi mahdollista tehdä 

nopeammin ja tehokkaammin. 

 

Kiinteistöhuollon traktorin käytössä olisi mahdollista hyödyntää teknisen 

osaston työllistämiä velvoitetyöllistettäviä. Tällöin osan velvoitetyöllistet-

tävän palkkakustannuksista maksaisi Kela. Yhden velvoitetyöllistettävän 

sakkomaksut (jo kunta ei kykene järjestämään velvoitetyöllistettävälle työ-

paikkaa) vuodessa ovat noin 20.000 euroa. Kiinteistötraktorin avulla kunta 

voisi työllistää kaksi velvoitetyöllistettyä vuodessa. 

 

Kiinteistöhuollon traktorin hankintakustannukset ovat noin 19.500 euroa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-

tolle hyväksyttäväksi, että tekninen osasto hankkisi 19.500 euron arvoisen 

kiinteistöhuoltotraktorin vuonna 2017. Investointikustannukset katettaisiin 

vuoden 2017 investointisuunnitelman valokuituverkon laajentamiseen va-

ratusta 450.000 euron määrärahasta. 

 

Päätös: Jouko Korhonen esitti, että hankintaan yhdistetään myös harjakoneen, truk-

kipiikkien, auran ja hiekoituslaitteen hankinta. Hankinnan kokonaiskustan-

nus olisi tällöin enintään 25.000 euroa. Joni-Matti Kuikka kannatti esitystä. 

Jouko Korhosen esitys voitti äänin 7-0. 

 

_________________________________ 

 

Kh 336 § 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.9.2017 § 89 vuoden 2017 talousarvion in-

vestointiosan määrärahojen käyttöön tulevat muutokset. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistönhuoltotraktorin hankinnan lisä-

tarvikkeineen 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 337 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 20.9.2017. 

 

2. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 15.9.2017. 

 

3. Pohjois-Savon liiton tiedote 21.9.2017: Ennakkotieto kuntien valtion-

osuuksista 2018. 

 

4. Pohjois-Savon liiton tiedote 21.9.2017: Väestömuutosten ennakkotie-

dot tammi-elokuulta 2017. 

 

5. Sisä-Savon kansalaisopiston Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähettämä 

kansalaisopiston ylläpitolupahakemus. 

 

6. Pohjois-Savon liiton tiedote 25.9.2017: Pohjois-Savo hakee valinnan-

vapauden pilottimaakunnaksi. 

 

7. Kuntaliiton yleiskirje 20.9.2017: Musiikin esityskorvaukset Teostolle 

vuonna 2018. 

 

8. Kuntaliiton yleiskirje 26.9.2017: Musiikin esityskorvaukset Gramexille 

vuonna 2018. 

 

9. Savon koulutusky:n valtuuston kokouskutsu 10.10.2017. 

 

10. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 26.9.2017: Luonnonsuojelu-

alueen rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 

 

Kh 338 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 18.9.2017. 

 

2. Kotouttamisjaoston pöytäkirja 18.9.2017. 

 

3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.9.2017. 

 

4. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.9.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2018-2020 

taloussuunnitelmasta 

 

Kh 339 § 

Liite 3 Pohjois-Savon liitto pyytää kuntien lausuntoa 18.10.2017 mennessä liiton 

vuoden 2018 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2018-2020, liite 3. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 

asian johdosta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Konnekosken ohittavan pienvenekanavan sijainti 

Kh 340 § 

Liite 4  Valmistelija: projektipäällikkö Riikka Karjalainen 

 

Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen 

-hanke on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä kehittämishanke. Hank-

keen tavoitteena on kansallispuiston luontomatkailun ja sisävesiväylästön 

kehittäminen. Hanke tähtää Konnekosken kunnostamiseen ja pienvene-

kanavan rakentamiseen. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, 

Etelä-Savon ELY-keskus ja Rautalammin kunta.  

 

Konnekosken kunnostamisen tavoitteena on kosken palauttaminen mahdol-

lisimman luonnonmukaiseksi koko uoman matkalla. Lisäksi halutaan luoda 

järvitaimenelle ja siialle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Konnekos-

ken ohittava pienvenekanava mahdollistaa kosken kunnostaminen ja se 

muodostaa turvallisen venereitin Etelä-Konneveden ja Hankeveden välille. 

 

Ramboll Oy on tehnyt vuonna 2015 vaihtoehtotarkastelun pienvenekana-

van sijoituspaikasta. Raportissa tarkasteltiin neljää vaihtoehtoista sijaintia, 

niiden teknistä soveltuvuutta pienvenekanavaksi sekä vertailtiin rakennus-

kustannuksia. Kanavavaihtoehdot on esitelty kunnanhallituksessa 30.11. 

2016. Tällöin päätettiin hyödyntää suunnitelmia jatkovalmistelu- ja suun-

nittelutyössä sekä hakea rahoitusta valmisteluhankkeelle. Kunnanhallitus 

päätti 29.3.2016 jatkaa hankevalmistelua ja -suunnittelua Konnekosken 

kunnostamisen ja pienvenekanavan rakentamisen eteen sekä varasti talous-

suunnitelmaan vuosille 2016-2020 1.750.000 euroa suunnitteluun ja raken-

tamiseen. 

  

Kanavavaihtoehtojen tiedot on esitetty liitteessä 4. Jatkosuunnittelua varten 

esitetään valittavaksi pienvenekanavavaihtoehto VE3. Se on vaihtoehdoista 

lyhyin, kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan luonnonympäristöön kohtuulli-

nen. Lisäksi vaihtoehdon 3 liittyminen vesistöön ja laivaväylään on toimi-

va ja kanava on toimiva myös veneilijän kannalta.   

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita jatkosuunnittelua varten pienvenekanava-

vaihtoehto VE3:n, koska se on lyhyin, kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan 

luonnonympäristöön kohtuullinen ja toimivin myös veneilijöiden kannalta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Matti Kärkkäinen jää-

väsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta. Tiina Puranen toimi puheenjohta-

jana tässä pykälässä ja Sinikka Korhonen tarkasti tämän pykälän. 

    

   

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   2.10.2017  398 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Vuoden 2018 presidentinvaalit 

 

Kh 341 § 

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys 

toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2018. Maakuntavaaleja ei toimiteta presi-

dentinvaalin yhteydessä. 

 

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään 

puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdok-

kaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 ja ennakkoäänestys koti-

maassa silloin on 31.1.-6.2.2018. 

 

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää: 

- kunnassa toimivan yleisen ennakkoäänestyspaikan sijainnista ja sen 

aukioloajoista; 

- ne sosiaalihuollon toimintayksiköt/laitokset, mitkä toimivat ennakko-

äänestyspaikkoina (laitosäänestys); 

- vaalipäivän äänestyspaikoista; 

- vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisesta; 

- kunnan pystyttämistä ulkomainontapaikoista. 

 

Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä 

täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016), 

jota jo sovellettiin vuoden 2017 kuntavaaleissa. 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet tulee mahdollisuuksien mu-

kaan valita edellisissä eduskuntavaaleissa (2015) ko. vaalipiirissä ehdok-

kaita asettaneista puoluerekisteriin merkityistä puolueista. 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman py-

syviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat 

sen, missä äänestyspaikka on. Niiden muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeu-

tetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan voi käyttää. 

 

Oikeusministeriö muistuttaa, että vaalikampanjointi ja vaalimainonta eivät 

saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle/sisään-

käyntiin äänestysaikana. 

 

Aikaisemmista vaaleista poiketen Kerkonjoen koulu ei ole käytettävissä 

näissä vaaleissa remontin vuoksi ja vaalitilat on varattu Seuralasta (Ker-

kontie 15). 
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Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää, että: 

 

1. Rautalammin kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kun-

nanvirasto; 

 

2. em. yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan 

seuraavasti: 

I vaali   Mahd. II vaali 

ke-pe 17.19.1.2018  klo   9-18 ke-pe 31.1.-2.2.2018 klo 9-18 

la-su  20.-21.1.2018 klo 10-14 la-su  3.-4.2.2018  klo 10-17 

ma-ti 22.23.1.2018 klo   9-18 ma-ti 5.-6.2.2018  klo 9-18 

 

3. ennakkoäänestyspaikkoina (laitosäänestys) Rautalammilla toimivat 

seuraavat laitokset: Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelu-

koti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar 

Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy; 

 

4. vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat Rautalammilla Kerkonjoen ää-

nestysalueen osalta Kerkonjoen seurantalo Seurala ja Kirkonkylän ää-

nestysalueen osalta kunnanvirasto; 

 

5. kunnan pystyttämiä ulkomainontapaikkoja on kirkonkylässä yksi Mäki-

tie 6:n tontilla ja Kerkonkoskella Kerkontie 6:n tontilla sekä niihin va-

rataan korvauksetta kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle kaksi vä-

likköä ehdokaslistan mukaiseen järjestykseen. Mainokset saa asettaa 

aikaisintaan keskiviikkona 10.1.2018 ja ne on poistettava viimeistään 

maanantaina 29.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin osalta mainokset saa 

laittaa paikoilleen maanantaina 29.1.2018 ja poistaa ne tulee poistaa 

keskiviikkona 14.2.2018. Ulkomainonnan vastuuhenkilönä toimii kes-

kusvaalilautakunnan sihteeri. 

 

6. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunta vali-

taan myöhemmin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   2.10.2017  400 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Rakennusjärjestys 

 

Kh 342 § 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.4.2017 Rautalammin kunnan 

rakennusjärjestyksen. Päätöksestä on kuulutettu MRL 98§ mukaisesti ja 

kunta on lähettänyt hyväksymistä koskevan päätöksen tiedoksi ELY-

keskukselle. 

  

 Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan rakennusjärjestys tulee 

voimaa, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset il-

moitukset kunnassa julkaistaan. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön Rauta-

lammin kunnassa 1.11.2017 alkaen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.1.2018 alkaen 

 

Perustltk 60 § 

Sosiaalityöntekijän virka vapautuu täytettäväksi 1.1.2018 alkaen. Kyseisen 

viran hoitoon kuuluvat lastensuojelun, lapsiperheiden palveluiden, mielen-

terveys- ja päihdetyön sekä psykososiaalisen kuntoutuksen sosiaalityön. 

Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa vammaispalveluiden työparina 

ja virka-aikaisena sosiaalipäivystäjänä. 

 

Viran täyttämättä jättäminen vaarantaa edellä mainitut lakisääteiset tehtä-

vät. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa sosiaalityönte-

kijän viran täyttämiseen 1.1.2018 alkaen. Palkkakustannukset esitetään si-

sällytettäväksi myös vuoden 2018 talousarvioon. 

 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________ 

 

Kh 343 § 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rakentaminen Tuulivoimapuistoalueelle 

 

Kaavjsto 13  §  

Liitteet 5-6 Kiinteistö Huuhtmäki 1:30 sijaitsee Huuhtlammen rannassa, maakunta-

kaavassa merkityn tuulivoimapuiston vaikutuspiirissä. Kiinteistö on hake-

nut poikkeamislupaa 20.11.2014 ja 1.8.2016. Ympäristölautakunnan 16.2. 

2015 antamassa päätöksessä todetaan, että vaikka kiinteistöllä olisi 2 ranta-

rakennuspaikkaa, tulisi kyseiselle alueelle tapahtuva rakentaminen tapah-

tua yleiskaavan valmistuttua. Koska uusimmassa tuulivoimapuistosuunni-

telmassa on kyseessä oleva rakennuspaikka otettu huomioon, NWE Sales 

Oy ei vastusta kyseistä rakentamista.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kiinteistölle 

Huuhtmäki 1:30 tapahtuvan yhden rantarakennuspaikan rakentamisen. 

Toisen rantarakennuspaikan rakentaminen tulisi tapahtua yleiskaavoituk-

sen kautta.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

________________________________ 

 

Kh 344 § 

Liite 5 Maakuntakaavassa on varaus Tervalamminvuoren tuulivoimapuistolle. 

Alueelle on ollut suunnitteilla tuulivoimapuisto, jossa olisi 6 kpl 3-5 MW 

voimaloita.  Hankkeesta on tehty alustavia selvityksiä : ympäristöselvitys, 

melu- ja välkemallinnus, tuulisuunta-analyysi ym. Tavoitteena on ollut, et-

tä alueelle tehdään osayleiskaava, jolla suunnitellaan tarkempi maankäyttö. 

Suunnittelu ei ole kuitenkaan käynnistynyt. Tällä hetkellä on epäselvää, 

mikä on realistinen aikataulu kaavoituksen ja mahdollisen tuulivoimapuis-

ton rakentamisen suhteen. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valmistelussa olevasta sote-ulkoistuksesta informointi 
 
Kh 345 § 
Liite 6 STM on lähettänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle kirjeen, jossa se on pyytänyt 

AVI:a informoimaan toimialueensa kuntia ns. rajoituslain voimassaolon jatkami-
sesta. Lain tarkoituksena on turvata hallituksen päättämän sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen myötä syntyvien maakuntien toimintamahdollisuudet 
järjestää yhdenvertaiset palvelut mahdollisimman kustannusvaikuttavasti koko 
alueella. Laki on  valmistelussa, se tulee olemaan määräaikainen ja  on voimassa 
vuoden 2020 loppuun. Kirje on liitteenä 6. 

 
 Rajoituslain säännöksillä ei ole tarkoitus estää kuntien ja kuntayhtymien mahdol-

lisuutta tehdä sopimuksia yksityisten palvelutuottajien kanssa sinä aikana, jolloin 
niillä on järjestämisvastuu. 

  
 Aluehallintoviraston kirjeen mukaan, jos kunnissa suunnitellaan tai valmistellaan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen laajamittaista ulkoistamista, tulee kuntien olla yh-
teydessä tulevan maakunnan toiminnan käynnistämisestä valmistelevaan organi-
saatioon ulkoistussopimusten tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Lisäksi on 
varmistettava, että mahdollisesti tehtäviin sopimuksiin sisällytetään irtisanomis-
lauseke, jonka perusteella maakunta voi irtisanoa sopimuksen rajoituslain mu-
kaisesti sen jälkeen, kun sote-palvelujärjestämisvastuu on siirtynyt maakunnalle. 

 
 Itä-Suomen aluehallintovirastoa tulee myös informoida ko. suunnitelmista. 
 
 Pohjois-Savon maakunnan toiminnan käynnistämistä valmisteleva organisaatio 

on pyytänyt  kuntia olemaan yhteydessä kaavailtujen ulkoistussopimusten tar-
koituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Lisäksi he ovat muistuttaneet, että sopi-
muksiin tulee sisällyttää irtisanomislauseke. Valmisteleva organisaatio pyytää 
ennakkotietoa valmisteltavista sote-ulkoistuksista. 

 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että valmistelevaa organisaatiota informoidaan Rauta-

lammin kunnan mahdollisen sote-osaulkoistuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja 
aikataulusta. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Hankkeiden ohjausryhmät 

 

Kh 346 § 

Rautalammin kunnassa on vireillä useita hankkeita, joille on nimetty oh-

jaus- tai seurantaryhmä. Pääsääntöisesti ohjaus-/seurantaryhmä nimetään 

hankkeen tai projektin koko kestoajaksi. Kuitenkin voi olla tarpeen henki-

löstövaihdoksien, paikkakunnalta muuton tms. syyn takia tehdä uudelleen 

valintoja. 

 

Kunnanjohtaja Risto Niemelä on ollut monessa hankkeessa ohjausryh-

män/seurantaryhmän jäsen. Tarkoituksenmukaista on, että hänen tehtävän-

sä hoitaa henkilökohtainen varahenkilö tai tarvittaessa vs. kunnanjohtaja. 

 

Viekku-hankkeen ohjausryhmää on tarve kunnan edustajien osalta tarkis-

taa/ täydentää. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa/täydentää Viekku-hankkeen ohjausryhmää 

kunnan edustajien osalta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus nimesi Viekku-hankkeen ohjausryhmään Jorma Kukkosen 

tilalle Ipec Turuckin ja Jouko Pispalan tilalle Pekka Annalan, joka jatkossa 

toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi Viekku-hankkeen 

ohjausryhmään pyydetään syyrialaisia nimeämään   oman edustajansa. 
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Tontin ostotarjous 

 

Kh 347 § 

Liite 7 Rautalammin kunnalle on tehty ostotarjous (liite 7) Saikarin Västinniemes-

sä sijaitsevasta rantatontista. Tontin pinta-ala on 4300  m2, ja se sijaitsee 

Niiniveden rannalla. Tontista on tarjottu 15.000 € perusteina se, että tontil-

le ei ole tietä ja sähköliittymäkin puuttuu. Kunta  pyytää tontista 20.000 €. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hylätä ostotarjouksen. Perusteluina se, että tontin 

hinnoittelussa tien ja sähköliittymän puuttuminen on huomioitu. Lisäksi 

tontti sijaitsee upean Niiniveden rannalla. 

 

Päätös:  Asia jätettiin pöydälle yksimielisesti lisäselvityksiä varten. 
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Kunnanjohtajan viran täyttämisprosessi 

 

Kh 300 § 

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 29.8.2017 § 83 kunnanjohtaja 

Risto Niemelälle eron kunnanjohtajan virasta 1.2.2018 lukien. 

 

Kunnanhallituksen tulee käynnistää kunnanjohtajan viran täyttäminen. 

Kelpoisuusehtona tulisi olla ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran me-

nestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta johtamisesta, kunnallishal-

linnosta ja –taloudesta. Viran täyttämiseen liittyy myös 6 kuukauden koe-

aika. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää käynnistää kunnanjohtajan viran täyttämisprosessin 

pikaisesti ja julistaa viran avoimeksi Kuntarekryssä, Kuntalehdessä, Hel-

singin Sanomissa ja Savon Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella sekä 

kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. 

_________________________________ 

 

Kh 349 § 

Kunnanhallitus päätti käynnistää 4.9.2017 kunnanjohtajan viran täyttämis-

prosessin. Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päät-

tää valtuusto. Kunnanjohtajan virka julistettiin haettavaksi 29.9.2017 klo 

12.00 mennessä. 

 

 Virkaan haettavalta edellytettiin mm. kunnallisen hallinnon ja talouden 

osaamista sekä korkeakoulututkintoa. Viran täyttämiseen liittyy 6 kuukau-

den koeaika. 

 

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 24 henkilöä ja yksi antoi suostumuk-

sensa. 

 

Vs. kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus valitsee kunnanjohtajan virkaa hakeneista haasteltavat hen-

kilöt sekä nimeää haastatteluryhmän. Haastattelut pyritään suorittamaan 

lokakuun puolessa välissä. 
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Päätös: 

Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan kehittämispäällikkö Ou-

ti Teittinen, kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen, asiakkuuspäällikkö Anu 

Sepponen, hallintopäällikkö Harri Korhonen, myynti- , markkinointi- ja 

viestintäjohtaja Päivi Leppänen, talousjohtaja Tuomo Tissari, agronomi 

Jarmo Hänninen ja sivistysjohtaja Eija Liikamaa. 

 

Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus. Ryhmää täydennetään yhdellä 

henkilöstön edustajalla. 

 

Jarmo Hänninen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn 

ajaksi. 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 

 

Kh 349 § 

Liite 8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous pidetään torstaina 19.10. 

2017 klo 9.00-11.00 KYS:n auditoriossa. Kahvitarjoilu kello 8.30 alkaen 

auditorion ylälämpiössä. 

 

 Kokouksessa esitellään sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsaus ja päivitetään 

10.5.2017 kuntakokouksessa esitettyjä taloussuunnittelun 2018-2019 läh-

tökohtia. Kunnilla on kokouksessa tilaisuus tulla kuulluksi keskustelun yh-

teydessä alustusten jälkeen. 

  

 Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin 

virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto. Kutsu on liitteenä 8. 

 

 Ilmoittautumiset tulee tehdä 16.10.2017 mennessä karitta.peiponen@ 

kuh.fi. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita osallistujat kuntakokoukseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti osallistujiksi valtuuston puheenjohtaja 

Jorma Kukkonen, vs. kunnanjohtajan Merja Koivula-Laukka ja perusturva-

johtaja Kirsi Solmari.  
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