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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 23.10.2017 klo 17.00 – 21.25 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Matti Kärkkäinen 

Pekka Annala 

Tiina Puranen 

Hannu Korhonen 

Sinikka Korhonen 

Kari Laitinen 

Ari Mustonen 

 

 

 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Juho Pahajoki 

Jarmo Hänninen 

 

Merja Koivula-Laukka 

Ossi Maukonen 

Kirsi Solmari 

Anssi Wright 

Tuomas Aho 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja, klo  

18.00-21.10 

vs. kunnanjohtaja 

vs. hallintojohtaja 

perusturvajohtaja klo 18.00-19.45 

Inspira Oy, konsultti klo 18.00-19.45 

Roihu Oy, konsultti klo 18.00-19.45 

 

 
 Puheenjohtaja  

 

 

Matti Kärkkäinen Hannu Korhonen 

                              § 364 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen Merja Koivula-Laukka 

                          § 364 

KÄSITELLYT ASIAT 

§:t  350 – 372 

 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 23.10.2017 klo 21.30    kunnanvirasto 

 

 

Ari Mustonen 

 

Sinikka Korhonen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 25.10.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ennen varsinaista kokousta kunnanhallitus haastatteli Outi Teittisen mahdolliseen kunnanjohtajan 

virkaan. 

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

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 350 §  

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 351 §  

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 Ari Mustosen ja Sinikka 

Korhosen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 352 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa 

kaksi asiaa käsiteltäväksi lisälistalta. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   23.10.2017  410 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kannanotot sote-palveluiden kilpailuttamiseen 

 

Kh 353 § 

Liitteet 1-2 Rautalammin Yrittäjät ry on jättänyt 9.10.2017 kunnanhallitukselle kan-

nanottokirjelmän koskien sote-palveluiden kilpailuttamista, liite 1. 

 

 SuPerin Sisä-Savon ammattiosasto 526 ry on jättänyt kunnanvaltuustolle 

kannanottokirjeen sote-palveluiden ulkoistamisesta, liite 2. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää saattaa kannanotot kunnanvaltuuston tietoon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sähköauton hankkiminen Kokkatoimintaan 

 

Tltk 80 § 

Liite 3 Kokkatoiminta tarvitsee pakettiautoa mm. ruuan jakeluun ja pesulatoimin-

nan mahdollistamiseen. Kokkatoiminnan vanhalla pakettiautolla on ajettu 

noin 400.000 kilometriä ja siihen on tulossa kalliita remontteja. 

 

 Kokkatoiminnalla on ollut koeajossa sähkökäyttöinen pakettiauto, Nissan 

e-NV 200 Van. Sähköauto on toiminut hyvin ja sen toimintasäde on ollut 

riittävä Kokkatoiminnan tarpeet huomioiden. 

 

 Väänäsen Auto Oy on tarjonnut Nissan e-NV 200 Van –sähköautoa hin-

taan 33.500,00 €, liite 3. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle, että hankitaan Kokkatoiminnan käyttöön Nissan e-NV 200 

Van –sähkökäyttöinen pakettiauto. 

 

Päätös: Sami Räsänen esitti, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnanvaltuustolle, että hankitaan Kokkatoiminnan käyttöön Nis-

san Van –sähkökäyttöinen pakettiauto hintaan 36.000 €. Järjestettiin äänes-

tys. Sami Räsäsen esitys voitti äänestyksen 6-0. 

 

 Risto Palokangas poistui kokouksesta klo 16.58. 

 

_______________________________ 

 

Kh 354 § 

Liite 3 Pakettiauton hankintaa oli ehdotettu tämän vuoden talousarvioon, mutta se 

siirrettiin vuodelle 2019. Koska nykyinen auto on huonossa kunnossa, olisi 

tarkoituksenmukaista ostaa uusi auto pikaisesti. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle osastolle luvan hankkia Kokkatoi-

mintaa varten Nissan Van –sähkökäyttöisen pakettiauton hintaan 36.000 €. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Teknisen toimen tulee 

varmistaa ennen hankintaa, että soveltuuko ko. malli ruuan jakeluun. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kohti halutuinta maakuntaa –aluetilaisuus 

 

Kh 355 § 

Liite 4 Kuntaliitto yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa järjestää ”Kohti halutuinta 

maakuntaa – kunta ja maakunta hyvinvoinnin edistäjinä” –Pohjois-Savon 

aluetilaisuuden tiistaina 21.11.2017 klo 13.00-16.30 Pohjois-Savon liiton 

maakuntasalissa. Kutsu on liitteenä 4.  

 

 Tilaisuus on tarkoitettu Pohjois-Savon kuntien johtoryhmien ja valtuusto-

ryhmien edustajille, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden esittämisen vastuu-

tahoille, alueen Hyte-työryhmille sekä muuttaa maakuntaa ja sen yhdyspin-

toja suunnitteleville tahoille. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä osanottajat tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Hyte-työryhmä valitsee kaksi edustajaa tilaisuu-

teen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 

 

Kh 356 § 

Liite 5 Vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 

28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Ennakko-

äänestys toimitetaan kotimaassa ensimmäisen vaalin osalta 17.-23.1.2018 

ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018. 

 

  Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen 

  ja Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjoh- 

  taja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vä- 

  hintään kolme) sekä vaalitoimikunta (valitaan puheenjohtaja, varapu- 

  heenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin  

  vähintään kolme).  Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on 

  asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilau- 

  takunnat ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

 

  Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen  

  mukaan kuin vaalilaissa säädetään.  

 

  Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajä- 

senten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaa-

leissa (v. 2015) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puouei-

ta kyseisessä vaalipiirissä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta 

tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. 

Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja mie-

hiä kumpiakin vähintään 40 %. 

 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipiirin ehdokaslistojen 

yhdistelmään oli merkitty seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet: 

Perussuomalaiset r.p., Vihreä liitto r.p., Piraattipuolue r.p., Suomen Sosia-

lidemokraattinen Puolue r.p., Muutos 2011 r.p., Suomen Työväenpuolue 

STP r.p., Suomen Kommunistinen Puolue r.p., Kommunistinen Työväen-

puolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Suomen Kristillisdemokraatit 

(KD) r.p., Suomen Keskusta r.p., Itsenäisyyspuolue r.p., Kansallinen Ko-

koomus r.p. ja Vasemmistoliitto r.p.   

 

  Käytännössä em. toimielinten valinta tulee tehdä mahdollisuuksien mu- 

  kaan siten, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan em. puolueista yksi jäsen/ 

  puolue kuhunkin toimielimeen ja sitten valitaan varajäsenet alkupäähän  

  niistä puolueista, jotka eivät saaneet varsinaisen jäsenen paikkaa. 

 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vuoden 2017 kuntavaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimi-

kunnan kokoonpanot ovat liitteessä 5. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kuntavaaleja varten 

 

  1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat; 

  2. vaalitoimikunnan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Osakehuoneiston myyminen Aoy Rautalammin Lassilanpolusta 

 

Kh 357 § 

Liite 6 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.2.2017 § 63 myydä Kauko ja Or-

vokki Nylanderille osakehuoneiston A1 (3h+k+s, 67 m²) Asunto Oy Rauta-

lammin Lassilanpolusta hintaan 125.000 €. Samalla kunnanhallitus hyväk-

syi kauppakirjan siten ehdollisena, että se on voimassa 30.4.2017 saakka. 

 

 Kaupanteko on viivästynyt ostajien nykyisen asunnon myyntikuvioiden 

vuoksi, mutta nyt asia on saatu järjestykseen. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 6 olevan osakehuoneiston kaup-

pakirjan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Lausunnon antaminen Savon koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta 

 

Kh 358 § 

Liite 7 Savon koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän 

konserniohjeesta, liite 7. 

 

 Koulutusjohtaja on tutustunut ohjeeseen eikä hänellä ole huomautettavaa 

konserniohjeesta. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 

Savon koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vuokrasopimuksen irtisanominen / Rautalammin Seudun Vanhainkotiyhdistys ry. 

 

Kh 359 § 

Rautalammin Seudun Vanhainkotiyhdistys ry ja Rautalammin kunta ovat 

18.12.2003 allekirjoittaneet vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut 

yhdistykseltä n. 232 m²:n suuruiset tilat (B-talo) vanhustenhoidon tiloiksi 

Kirkkotieltä.  

 

Vuokra-aika on sopimuksen mukaan 15 vuotta alkaen 1.12.2003 jatkuen 

30.11.2018 saakka. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu vuoden kerral-

laan, mikäli sitä ei irtisanota jommankumman osapuolen toimesta kirjallis-

ta yhtä (1) vuotta ennen vuokrakauden päättymistä. 

 

Kotihoidon vastaava Anne Haukan mukaan tilat ovat tulleet tarpeettomiksi 

kunnalle ja yhdistys voisi jatkossa tehdä itse vuokrasopimukset asukkaiden 

kanssa. Eli kunnan ei tarvitsisi olla ns. välivuokralaisena ko. tiloissa. Hän 

esittää, että sopimus irtisanotaan marraskuun loppuun mennessä. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää irtisanoa Rautalammin Seudun Vanhainkotiyhdis-

tys ry:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen päättymään 30.11.2018. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kuntastrategia 2030 

 

Kh 360 § 

Liite 8 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 8.  

 Työryhmä käsittelee kuntastrategialuonnosta 23.10.2017. Tämän työn poh-

jalta strategia viimeistellään ja esitellään kunnanhallitukselle. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin 

kunnan kuntastrategia 2030 hyväksytään esitetynlaisena. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lukion rehtorin viran auki julistaminen 

 

Kh 361 § 

 Lukion rehtori Eeva Ruotsalainen on ilmoittanut virkajärjestelyjä varten, 

että hän on jäämässä eläkkeelle 1.6.2018 alkaen. Vuosilomia kertyy siten, 

että rehtori jää vuosilomalle 1.3.2018 alkaen.  

 

 Kunnan hallintosäännön mukaan rehtorin valinnasta päättää kunnanhallitus 

sivistyslautakunnan ehdollepanon jälkeen. Virkaan kuuluvat myös sivis-

tysosaston osastopäällikön tehtävät. Sivistysosastolta on tullut esitys, että 

rehtorin virka täytettäisiin 1.2.2018 alkaen, jolloin olisi mahdollisuus tar-

vittavaan perehdyttämiseen. 

 

 Kelpoisuusvaatimus on asetuksen 14.12.1998/986 mukainen rehtorin kel-

poisuus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamis- ja organi-

sointitaitoa, hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoa, myönteistä kehittämis-

otetta sekä kokemusta johtamisesta ja opettamisesta. Viran täyttämiseen 

liittyy 6 kuukauden koeaika. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää käynnistää lukion rehtorin/sivistysosaston osasto-

päällikön viran täyttämisprosessin ja julistaa viran avoimeksi Kuntarekrys-

sä ja Savon Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella sekä kunnan ilmoitus-

taululla, nettisivuilla ja facebookissa. Haastatteluun tulee valita myös kun-

nanhallituksen edustajat ja valinta viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vanhus- ja vammaisneuvoston täydentäminen  

 

Kh 362 § 

 Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 19.6.2017 toimikaudekseen vanhus- 

ja vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Tytti Mårdin ja va-

raedustajakseen Sinikka Korhosen. Samalla kunnanhallitus pyysi vanhus- 

ja vammaisjärjestöjä nimeämään edustajansa neuvostoon. 

 

 Järjestöt ovat ilmoittaneet kuntaan vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraa-

vat edustajat ja varaedustajat: 

 

 Järjestö   Edustaja       Varaedustaja 

 

Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry Helvi Sulkuvesi  Ulla Ihalainen 

Rautalammin Eläkeläiset ry Helena Ndow      Seija Paananen 

Rautalammin Eläkkeensaajat ry Kaija Lappeteläinen   --- 

Rautalammin Sotaveteraanit ry Uolevi Ruhanen         --- 

Rautalammin Kehitysvammaisten 

Tuki ry   Anne Pärnänen    Anja Ahonen 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää täydentää vanhus- ja vammaisneuvostoa toimikau-

dekseen em. järjestöjen ilmoittamilla edustajilla ja varaedustajilla sekä 

pyytää perusturvan toimialaa nimeämään neuvostolle sihteerin/esittelijän. 

Tarvittaessa neuvosto voi pyytää muiden toimialojen asiantuntijoita ko-

kouksiinsa.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Lautakunta 
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Koritien hallin myynti 

 

Kh 363 § 

 Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiö on 12.10.2017 lähettänyt 

kunnanhallitukselle kirjeen koskien Koritien teollisuushallin myyntiä. 

 

 Yhtiö asetti hallin julkiseen myyntiin, mutta saatu tarjous oli huomattavasti 

alhaisempi mitä yhtiön odotti saavansa hallista. Yhtiön hallitus on päättä-

nyt, ettei saatu tarjous anna edellytyksiä jatkoneuvotteluihin. 

 

 Tämän jälkeen hallista on tullut joitakin kyselyjä. Yhtiön ehdotus on, että 

hallin aktiivinen myynti lopetetaan, mutta myyntineuvotteluja voidaan jat-

kaa, mikäli kiinnostusta hallia kohtaan ilmenee. Myynnistä voidaan tarvit-

taessa neuvotella myös lunastusvuokrasopimuksella.  

 

 Kunnanhallitukselle toimitetaan em. kirje tiedoksi. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhtiön hallituksen suunnittelemat toi-

menpiteet hallin myynnistä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Lautakunta 
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Kirkonkylän osayleiskaava 

 

Kaavjsto 8 § 

Liitteet 1-3 Kirkonkylän osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 16.2.-19.3. 

2015. Kaavoittaja on laatinut ehdotuksesta tulleisiin lausuntoihin ja muis-

tutuksiin vastineet sekä täydentänyt Kirkonkylän osayleiskaavaa niiden pe-

rusteella. Kaavoitusjaoston kokouksessa 2.5.2017 on nähtävillä täydennet-

ty osayleiskaavakartta sekä muut kaava-asiakirjat. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausuntoihin 

ja huomautuksiin laaditut kaavoittajan vastineet sekä sen pohjalta täyden-

netyn osayleiskaavan sekä edelleen esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän 

osayleiskaavan hyväksymistä. 

 

Päätös: Kaija Satuli ja Timo Satuli jääväsivät itsensä asian käsittelystä Saaren kar-

tanon osalta. Tiina Louhikallio jääväsi itsensä asian käsittelystä Volttilan 

tilan osalta. Jarmo Karjalainen jääväsi itsensä asian käsittelystä Laivanie-

men ja Peuran museon tontin osalta. Antti Tuppura jääväsi itsensä asian 

käsittelystä Vihta-Paavon tien 1 osalta. 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_______________________________ 

 

Kh 364 § 

Liitteet 9-11 Keskustan osayleiskaavan 2030 viranomaisneuvottelu käytiin 16.5.2017, 

liite 9. Neuvotteluissa edellytetyt tarkennukset Korholan maisema-aluee-

seen, muinaismuistoihin, kulttuuriympäristöön, luonto-, ym. asioihin on 

tehty viranomaisten edellyttämällä tavalla. 

 

Kaavoittaja on laatinut Etelä-Savon mallin mukaisen vertailevan mitoitus-

taulukon. Kunnanhallitukselle kaavoittaja esitteli sen 22.8.2017. Nyt uu-

delleen nähtäville pantavassa kaavassa on huomioitu MRL muutos, jossa 

ranta-alueiden loma-asutusta koskevia erityisiä yleis- ja asemakaava sisäl-

tövaatimuksia on lievennetty kyläalueiden osalta niin, että riittävän raken-

tamattoman rannan vaatimuksen sijaan on otettava huomioon virkistykseen 

soveltuvien alueiden riittävyys. 
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Päivitetyt kaava-asiakirjat ovat liitteenä 10 ja kaavoitusjaoston kaavan eri 

käsittelyvaiheet liitteenä 11. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen uu-

delleen nähtäville. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Kunnanhallituksen jäsenet Matti Kärkkäinen, Kari Laitinen, Tiina Puranen 

ja Pekka Annala sekä Ossi Maukonen jääväsivät itsensä kukin vuorollaan 

ja poistuivat kokouksesta käsiteltäessä heille esteellisiä alueita. Jorma 

Kukkonen, Juho Pahajoki ja Jarmo Hänninen jääväsivät itsensä tämän asi-

an käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Hannu Kor-

honen ja pöytäkirjan laati Merja Koivula-Laukka. 
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Kunnanjohtajan vaali 

 

Kh 365 § 

 Kunnanhallitus on julistanut kunnanjohtajan viran haettavaksi 29.9.2017 

klo 12.00 mennessä Kuntarekryssä, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä, 

Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Oikotiessä julkaistulla hakuil-

moituksella sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja kunnan 

Facebookissa. 

 

 Virkaan haettavalta edellytettiin mm. kunnallisen hallinnon ja talouden 

osaamista sekä korkeakoulututkintoa. Viran täyttämiseen liittyy 6 kuukau-

den koeaika. Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää 

kunnanjohtajan valinnasta. 

 

 Kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä haki 24 henkilöä ja yksi 

antoi suostumuksensa. 

 

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2017 valita haastateltaviksi kah-

deksan hakijaa ja haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus täydennettynä 

yhdellä henkilöstön edustajalla. Yksi haastatteluun kutsuista sittemmin pe-

rui hakemuksensa. 

 

 Kunnanhallitus täydennettynä kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja 1. va-

rapuheenjohtajalla sekä vs. kunnanjohtajalla ja vs. hallintojohtajalla, joka 

samalla toimi henkilöstön edustajana, suorittivat haastattelut 16.-17.10. ja 

23.10.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää haastatteluryhmän esityksen mukaisesti, että seu-

raaville kunnanjohtajan virkaa hakeneille ja haastatetuille henkilöille teetä-

tetään psykologiset testit tämän viikon aikana heidän suostumustensa no-

jalla: Anu Sepponen, Outi Teittinen ja Jarmo Hänninen. Kunnanhallitus te-

kee esityksensä valtuustolle kunnanjohtajasta kokouksessaan 30.10.2017.

  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 366 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 6.9.2017 

 

2. Siilinjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 25.9.2017: Maaseutulauta-

kunnan asettaminen vaalikaudeksi 2017-2021. Rautalammin kunnasta 

jäsenenä on Raija Haukka (varalla Emma Ilomäki). 

 

3. Kuntaliiton kirje 28.9.2017: Kuntien ja maakuntien EU- ja kv-verkosto. 

 

4. Pohjois-Savon shp:n yhtymävaltuuston esityslista 16.10.2017. 

 

5. Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen pöytäkirjaote 20.9.2017: Talous-

arvioesitys vuodelle 2018. 

 

6. Rautalammin kunnan työllisyydenhoidon tunnuslukuja 5-8/2017. 

 

7. Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakken lähettämä 

kooste Rautalammin järjestöillasta 28.9.2017. 

 

8. Pohjois-Savon liiton tiedote 25.9.2017: Pohjois-Savon hakee valinnan-

vapauden pilottimaakunnaksi. 

 

9. KT Kuntatyönantajan tiedote 9.10.2017: Työtuomioistuimen päätös, et-

tä tehtäväkohtaista palkkaa sai muuttaa ilman irtisanomisaikaa. 

 

10. Maavuokrasopimuksen jatkaminen seurakunnan kanssa Pappilantien 

uimaranta- ja venevalkama-alueesta Äijäveden rannalla. 

 

11. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 4.10.2017. 

 

12. Pohjois-Savon ELY-keskuksen 10.10.2017 lähettämät tiedot: Tilasto-

tietoa työttömyydestä Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon 

osalta. 

 

13. Mansikka ry:n kuntayhdyspalaverin muistio 10.10.2017. 

 

14. Tukesin päätös 12.10.2017: Kaivoslain mukainen varausilmoitus 

VA2017:0059, Geologian tutkimuskeskus, Vaajasalmi 1. 
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15. Pohjois-Savon liiton julkaisu syksy 2017: Pohjois-Savon aluetalouskat-

saus. 

 

16. Kuntaliiton yleiskirje 17.10.2017: Kuntaliitto kannustaa pieniä kuntia 

ja suurten kuntien viranomaisyksiköitä yhteistyöhön rakennusvalvon-

nan ja ympäristönsuojeluviranomaisten tehtävien hoidossa. 

 

17. Savon koulutusky:n valtuuston pöytäkirja 10.10.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 367 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.9.2017. 

 

2. Muistio info- ja keskustelutilaisuudesta paikallisille sote-alan yrittäjille 

25.9.2017. 

 

3. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.10.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunto osallistumisesta palvelusetelikokeiluun 

 

Kh 368 § 

Liite 12, 14 Pohjois-Savon liitto pyytää lausuntoa osallistumisesta palvelusetelikokei-
lun laajennukseen (liite 12).  Hallituksen esitys valinnanvapauslainsäädän-
nöstä keväällä 2017 sisälsi mahdollisuuden pilotoida suoran valinnan pal-
veluita ja henkilökohtaisen budjetin palveluja. Pilottien tarkoituksena oli 
tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen varsinaista voimaatuloa. 

  
Lainsäädännön voimaantulon ja valinnanvapauspilottien siirtyessä ajalli-
sesti eteenpäin, on hallitus linjannut, että osa valinnanvapauspilottien 
määrärahasta käytetään palvelusetelikokeilun laajentamiseen vuosina 
2017-2018. Laajennettuihin palvelusetelikokeiluihin on käynnissä valtion-
avustushaku, jossa nykyiset kokeilualueet voivat hakea kokeilujensa laajen-
tamista. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan. 

  
Palvelusetelikokeilu on käynnistetty Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän alueel-
la tammikuussa 2017 koskien perusterveydenhuollon avovastaanottopal-
veluita. Koko alueen väestö on mukana kokeilussa. Ylä-Savon kokeilua on 
nyt mahdollisuus haettavan lisärahoituksen turvin mahdollista laajentaa 
maakunnan sisällä alueellisesti uusiin kuntiin. 

 
Valtion osuus kokeilun kustannuksista on 80 % valtioavustuksella. Pilottiin 
osallistuvalta kunnalta odotetaan 20 %:n omavastuuosuutta. Henkilökoh-
taisen budjetin omavastuu voi olla suurempi. 

 
Palvelusetelikokeilun laajennuksen aloitus ajoittuu aikavälille joulukuu 
2017-helmikuu 2018. Kokeilua voidaan jatkaa vuoden 2018 loppuun saak-
ka ja sen jälkeen on tarkoitus käynnistää maakunnallinen valinvapauspilot-
ti. Maakunnat voivat jatkaa pilotteja vuoden 2022 loppuun saakka. 

 
Parlamentaarinen työryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 20.10.2017 ja 

päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelusetelikokeiluun ei lähdetä. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää, ettei palvelusetelikokeiluun lähdetä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Neuvottelut sote-palveluntarjoajien kanssa 

 

Parltr 4§ 

Palveluntarjoajien kanssa on käyty neuvottelut 12-13.10 ja 16.10. 2017. 

Mukana neuvotteluissa olivat Attendo Terveyspalvelut Oy, Suomen Ter-

veystalo Oy, Pihlajalinna Terveys Oy, Coronaria ryhmittymä ja Mehiläinen 

Oy. Kunnan neuvottelijoina toimivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, val-

tuuston puheenjohtaja (Attendon neuvottelu), vs. kunnanjohtaja, perustur-

vajohtaja, hoivapalveluiden esimies ja kotihoidon esimies sekä asiantunti-

jana Inspira Oy:n apulaisjohtaja Anssi Wright. Kunkin palveluntarjoajan 

kanssa käytiin neuvottelut ennakkoon lähetetyn esityslistan perusteella.  

 

Hankintailmoituksessa neuvottelukohteiksi ilmoitettiin: perus- ja avoter-

veydenhuolto, suun terveydenhuolto, kotihoito (kotisairaanhoito+koti-

palvelu), asumispalvelut ja työterveyshuolto.  

 

Kukin palvelutuottaja esitteli yleisnäkemyksen Rautalammin kunnan ul-

koistushankkeen haasteista ja mahdollisuuksista, oman ehdotuksena kilpai-

lutukseen mukaan otettavista palvelukokonaisuuksista ja oman konseptinsa 

Rautalammilla olevista palveluista. Lisäksi keskusteltiin tuotantotiloista, 

sopimuskaudesta, hinnoittelusta, henkilöstön asemasta, viranomaistehtävis-

tä, sopimuksen muuttamisesta, poikkeamista ja tarjousten vertailukritee-

reistä. 

 

Neuvotteluista tehdään tiivistelmä ja se esitellään parlamentaariselle työ-

ryhmälle. 

 

Esitys: 

Parlamentaarinen työryhmä merkitsee tietoonsa saatetuksi yhteenvedon 

neuvotteluista ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

_________________________ 

 

Kh  369 § 

Liitteet 13-15 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä neuvottelumuistion.  
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Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sote-palveluiden kilpailutus, tarjouspyyntö 

 

Parltr 6§ 

 Tarjouspyyntöluonnosta valmistellaan ja sen pääpiirteet esitellään kokouk-

sessa. 

 Neuvotteluiden ja muiden selvitysten pohjalta asia on saanut lisävalaistusta 

ja tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että palveluasuminen ja kotihoito 

on järkevää jättää tarjouspyynnön ulkopuolelle. Kilpailutettavien palvelu-

jen hahmottaminen on olennaisinta, muu on tekniikkaa, toki tärkeää sekin. 

 

 Inspira Oy:n ja Roihu Oy:n asiantuntijat esittelevät tarjouspyynnön rungon: 

1. Hankinnan laajuus 

2. Kiinteistöt 

3. Henkilöstön asema 

4. hinta-laatusuhde 

5. Vähimmäisvaatimukset 

6. EHS-kannustin, kapitaatio-klausuuli 

 

Esitys: Parlamentaarinen työryhmä tekee ehdotuksen kunnanhallitukselle tarjous-

pyynnön sisällöstä. 

 

Päätös:  Parlamentaarinen työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että 

 

1. Asumispalvelut ja kotihoito jätetään kilpailutuksen ulkopuolelle, muilta 

osin sisältö on sama kuin hankintailmoituksessa. 

2. Tilat vuokrataan, ei myyntiä tai käyttöoikeussopimusta. 

3. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein. 

4. Kattohinta, hinta-laatusuhde huomioidaan 65%/35% tai 50%/50%. 

5. ESH-kannustin, joka lasketaan keskimääräisistä (3-5 v) erikoissairaan-

hoidon kustannuksista tai verrokkikuntiin verraten tms. 

 

Lisäksi käytiin läpi ns. yhteisyritysmallia. Asiantuntijat totesivat, että kos-

ka malli ei ollut mukana hankintailmoituksessa, ei sitä voi tässä vaiheessa 

ottaa mukaan kilpailutukseen. Minimissäänkin se edellyttäisi kaikkien pal-

velutarjoajien hyväksynnän. Jos yhteisyritysmallia haluttaisiin tutkia, tulisi 

tämä kilpailutus keskeyttää ja aloittaa uusi prosessi. Ongelmana voi olla 

nyt vireillä oleva rajoituslain valmistelu, joka tullenee laskemaan kilpailu-

tusmahdollisuuksia olennaisesti. 

 

Timo Satuli esitti aikataulun muuttamista siten, että tarjouspyyntö ehditään 

valmistella huolella. Ehdotusta ei kannatettu. Raija Haukka jätti kirjallisen 

eriävän mielipiteen (liite 1). Hänen mukaansa paikallista kilpailutusta ei 

tarvita. 
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Kh 370 § 

Liite 14 Parlamentaarinen työryhmä on käsitellyt tarjouspyyntöluonnosta kokouk-

sessaan 20.10.2017.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä parlamentaarisen työryhmän esityksen 1-

5 kohdat. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kohdan 1. Kohtaan 2 lisätään optio 

etuosto-oikeudesta. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 4 hyväksyt-

tiin siten, että hinta on 35% ja laatu 65%. Kohta 5 hyväksyttiin yksimieli-

sesti siten tarkennettuna, että lopulliset luvut täsmennetään lopulliseen tar-

jouspyyntöön.  

 

 Lopullinen tarjouspyyntö tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 30.10. 

2017. 

 

 

 Tuomas Aho Roihu Oy:stä ja Anssi Wright Inspira Oy:stä olivat selosta-

massa asiaa kokouksessa. Myös perusturvajohtaja Kirsi Solmari oli läsnä 

asiantuntijana paikalla. 
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Soveltuvuusarviointi 

 

Kh 371 § 

Kunnanjohtajan valintaprosessiin liittyen on pyydetty tarjoukset soveltu-

vuusarvioinneista PD Personel Development Oy Ltd:tä ja Oy MU-

Consultans Ab Mercuri Urval:lta. 

 

Soveltuvuusarvioinnit perustuvat työtehtävä analyysiin ja sen jälkeen haki-

jan työpäivän mittaiseen arviointipäivään. Näistä laaditaan soveltuvuusar-

viointiraportit, jotka esitellään kunnanhallitukselle. Palaute annetaan myös 

arviointipäivään osallistuneille hakijoille arviointiprosessin päätyttyä. 

 

Tarjoukset esitellään kokouksessa. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että soveltuvuusarvioinnit tilataan PD Personel 

Development Oy Ltd:tä hintaan 1.100 €/ henk. (alv 0%).  

  

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnan resurssit pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamistyössä 

 

Kotjsto 27 1 

Kotouttamisjaosto päätti kokouksessaan 21.8., että pyydetään resurssitieto-

ja kunnan eri toimijoilta, jotka tekevät työtään pakolaisten kanssa. Pako-

laiskoordinaattori on pyytänyt resurssitietoja viikolla 36 terveydenhuollos-

ta, varhaiskasvatuksesta, koulusta, sosiaalitoimesta sekä asuntotoimesta. 

 

Kiireellisen aikataulun vuoksi raportti jaetaan kotouttamisjaoston jäsenille 

vasta kokouksessa. 

 

Esittelijän ehdotus: 

Päätetään, ettei oteta vuoden 2017 aikana pakolaisia vastaan. Vuoden 2018 

osalta kotouttamisjaosto linjaa pakolaisten vastaanottamisesta viimeistään 

joulukuussa 2017. 

 

Päätös: Kotouttamisjaosto esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2017 ei oteta 

uusia pakolaisia vastaan. Vuoden 2018 osalta kotouttamisjaosto linjaa pa-

kolaisten vastaanottamisesta viimeistään joulukuussa 2017. Resurssiraport-

ti esitellään kunnanhallitukselle seuraavassa kunnanhallituksen kokoukses-

sa. 

 

_____________________________ 

 

Kh 372 § 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kotouttamisjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 


