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PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVILLÄPITO 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 
torstaina 1.11.2018 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa. 
 

PUHEENJOHTAJA 
 

 
 
Jorma Kukkonen 

JULKIPANOTODISTUS 
 
 
 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.10.2018. 
 
Todistaa:     Tarja Hämäläinen 
                    ilmoitustaulunhoitaja 
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Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu 
OSALLISTUJAT 
Päätöksentekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut osallistujat 
 

Kukkonen Jorma 
Pahajoki Juho 
Hänninen Jarmo 
Annala Pekka 
Haukka Raija 
Heikkinen Päivi 
Ilomäki Emma 
Karjalainen Jarmo 
Korhonen Hannu 
Korhonen Sinikka 
Koukkari Mika 
Kuikka Joni-Matti 
Kärkkäinen Matti 
Laitinen Kari 
Mård Tytti 
Puranen Tiina 
Räsänen Sami 
Satuli Timo 
Hotti Anu 
Jalkanen Sirpa 
Piltonen Mikko 
 
 

puheenjohtaja 
I varapuheenjohtaja 
II varapuheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
varajäsen 
varajäsen 
varajäsen 
 

Sepponen Anu  
Koivula-Laukka Merja 
Solmari Kirsi 
Tuppura Antti   
Lipponen Olli   
Nyyssönen Panu                          

vt. kunnanjohtaja 
hallintojohtaja 
perusturvajohtaja 
tekninen johtaja 
sivistysjohtaja 
ICT-asiantuntija 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  
 
Jorma Kukkonen 

Sihteeri 
 
Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 54-71 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
                            Aika ja paikka  
 
 
Allekirjoitukset 

Torstai 1.11.2018 klo 9.00 kunnanvirasto 

Tiina Puranen Tytti Mård 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja 
paikka  
 

Torstai 1.11. klo 10-15 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kv 54 § Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheen-

johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.  
 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen 
valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokoukses-
sa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
kunnan verkkosivuilla. 
 
Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä-
siteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään ko-
kouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 
 
Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka 
toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut pu-
heenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varaval-
tuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. 

  
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. 

 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 18 varsinaista 

ja 3 varavaltuutettua. 
 
 Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Sari Hintikka-Varis, Jouko Kor-

honen ja Markus Sjöberg. Varavaltuutettuina toimivat Sirpa Jalkanen, 
Anu Hotti ja Mikko Piltonen. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Kv 55 §  

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. Kunnanvaltuusto päättää valita kaksi valtuutettua 
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 
 Tarkastus suoritetaan torstaina 1. marraskuuta 2018 klo 9.00. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Puranen ja Tytti Mård.  
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kv 56 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 
 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 
 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 
huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 
 

Päätös: Valtuusto päätti, että esitysjärjestystä muutetaan siten, että pykälä 64 
käsiteltiin kohtana 60, pykälä 60 kohtana 61, pykälä 61 kohtana 62, py-
kälä 62 kohtana 63, pykälä 63 kohtana 64. 

 
 
 Valtuutettu Timo Satuli ilmoitti, että muissa asioissa haluaa käyttää pu-

heenvuoron. 
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Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, elinvoimalautakunta 
 
Eltk 39 § 
Liitteet 3-4 Elinkeinotoimistossa on laadittu välitilinpäätös talousarvion toteumasta ajalta 

1-8/2018. Liitteenä 3 on talousarvion tavoitteiden toteuma ja liitteenä 4 ta-
lousarvion toteumaraportti ajalta 1-8/2018. 
 
 
Toimintakate  

TA 2018 
TOT 

1-8/2018 
TOT-% 

1600 Elinvoima hallinto 50 664 7 805 15,4 % 
1609 Elinkeinojaosto    
1610 Neuvonta    
1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus 3 000 450 15,0 % 
1615 Kampanjat/markkin. ja avus-
tuks. 

22 647 3 372 14,9 % 

1617 Elinkeino toimenpiteet 15 000 6 520 51,3 % 
1618 Luontomatkailun koor-
din.hanke 

12 148 64 207 528,5 % 

1619 Työtä osuuskunnasta -hanke 5 059 (-) 2 603 (-) 51,5 % 
1620 Ruokaelämyksiä-hanke 60 000 16 764 27,9 % 
1621 Kiehtova maisema -hanke 6 266 56 486 901,5 % 
1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 140 000 89 522 63,9 % 
1623 Elinkeino-osasto    
1624 Yhteishankeosuudet 17 000 1 947 11,5 % 
1630 Tapahtumat 32 500 3 504 10,8 % 
1640 Matkailu 15 000 16 664 111,1 % 
1650 Maatilojen yritystuet 10 000  0 % 
YHTEENSÄ 389 284 264 638 68,0 % 

 
 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy välitilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kun-

nanhallituksen ja -valtuuston tietoon saatettavaksi. 
 
(Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Ehdotuksen mukainen. Lautakunta käsitteli asian ennen pykälää 38. 
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Kh 199 §  Liitteenä 7 on talousarvion toteuma ja liitteenä 8 talousarvion toteuma
  raportti ajalta 1-8/2018. 
Liite 8-9 
 
vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
  Kunnanhallitus hyväksyy välitilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kun-
  nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________________ 
 
Kv 57 §  Liitteenä 1 on elinkeinotoimen raportti 1.1.-31.8.2018 ja liitteenä 2 elin-
  voiman tuloslaskelma 1.-8.2018. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Asiantuntija kuultiin vt. kunnanjohtaja Anu Sepposta.  
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Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, tekninen toimi, ympäristönsuojelu ja raken-
nusvalvonta sekä hallinto 
 
Kh 215 § 
Liitteet 6-10 Kunnanhallitus antoi hallintokunnille 8.1.2018 ohjeet talousarvion to-

teutumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle. Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden to-
teutumisen lisäksi määrärahataulukot sitovalla tasolla. Mikäli hallinto-
kunta on esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja mittareita, tulee ne 
myös raportoida kolmannesvuosittain. Toteutumassa voidaan esittää 
myös perusteluita. 

 
 Hallintokunnat ovat esittäneet raportit jaksolta 1.1.-31.8.2017. 

- tekninen toimi liite 5 
- ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta liite 6 
- hallinto liite 7 

   
  Sivistystoimen ja perusturvan osalta raportit tuodaan kunnanhallituksen 
  kokoukseen 29.10.2018. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokuntien raportit ajalta 1.1.-
31.8. 2018 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
 
_______________________ 
 
Kv 58 §  Liitteenä 3 teknisen toimen raportti 1.1.-31.8.2018  
  Liitteenä 4 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan raportti 1.1.- 
  31.8.2018 
  Liitteenä 5yleishallinnon raportti 1.1.-31.8.2018. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa ja yleishallin-

non osalta hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa. 
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Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, perusturva ja sivistystoimi 
 
 
Kh 224 § Kunnanhallitus antoi hallintokunnille 8.1.2018 ohjeet talousarvion to-

teutumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle. Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden to-
teutumisen lisäksi määrärahataulukot sitovalla tasolla. Mikäli hallinto-
kunta on esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja mittareita, tulee ne 
myös raportoida kolmannesvuosittain. Toteutumassa voidaan esittää 
myös perusteluita. 

 
  
Vs. kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokuntien raportit ajalta 1.1.-
31.8. 2018 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 
____________________ 
 
 
Kv 59 §  
 
  Hallintokuntien raportit jaksolta 1.1.-31.8.2018. 

- sivistystoimi liite 6 
- perusturva liite 7 

   
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Asiantuntijoina kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta ja perusturvajohta-
ja Kirsi Solmaria.  
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Sivistyslautakunnan toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen v. 2017 

 
Kh 225 §  Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta on tarkastuskertomuksessaan esittä-
  nyt Rautalammin kunnan sivistystoimea koskevat huomionsa sivuilla 15-17. 
  (Liite 1). Yleisesti tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet ovat pääosin hyvin 
  yleisellä tasolla, eikä niiden toteutumista voida siitä johtuen arvioida tarkkaan. 
  Tarkastuslautakunta toteaa myös, että toimintojen ulkoinen kate toteutui pää-
  osin talousarvion mukaisesti.  
 
  Jatkossa sivistyslautakunta tulee huolehtimaan siitä, että osaston tavoitteet 
  tullaan talousarviossa liittämään konkreettisempiin tunnuslukuihin ja mittarei-
  hin. Tulemme lisäksi kiinnittämään huomiota siihen, että sivistysosaston ta-
  voitteet määrittyvät paremmin kuntastrategian pohjalta. Sivistysosasto varmis-
  taa jatkossa sen, että kaikkia asetettuja tavoitteita arvioidaan toimintakerto-
  muksen laatimisen ja tilinpäätöksenteon yhteydessä.  

Tarkastuslautakunta on tehnyt hyvän huomion esimerkiksi perusopetuksen 
kohdalla, jossa tavoitteiden toteumaa ei ole esitetty ollenkaan. Kuten tarkastus-
lautakunta raportissaan toteaa, ovat lapset ja nuoret kunnan tuleva voimavara 
ja siksi heihin kohdistuviin toimiin tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä ta-
lousarvion valmistelutyössä että tilinpäätöksen teon ja toiminnan arvioinnin 
kohdalla.  

  Tarkastuslautakunta on esittänyt huolensa laskevasta lapsiluvusta Rautalam-
  min kunnassa. Sivistysosastolla tämä asia on huomioitu, ja pidämmekin erit-
  täin tärkeänä sitä, että lapsiin ja nuoriin kohdistuviin palveluihin kohdennetaan 
  jatkossakin riittävästi resurssia, jotta toiminnan laatu pysyy korkeana ja kehi-
  tystyö mahdollistuu. Sivistystoimi haluaa muistuttaa tarkastuslautakuntaa siitä, 
  että ennusteista huolimatta kunnan lapsimäärä ei ole laskenut odotetulla taval-
  la. Tälläkin hetkellä päivähoidon hoitopaikat ovat täynnä ja tulevaisuudessa 
  investointeja tulee pohtia niin, että pystymme tarjoamaan laadukasta päivähoi-
  toa riittävällä tila- ja henkilöstöresurssilla. Hyvät palvelut edesauttavat kunnan 
  positiivista muuttoliikettä ja lapsiperheiden asettumista kunnan asukkaaksi.  

  Kuntalaisten tyytyväisyyttä tarjottuihin palveluihin mitattiin syksyllä 2018 
  kuntalaiskyselyn avulla. Kuntalaiset ovat pääosin hyvin tyytyväisiä sivistys
  osaston palveluihin. Erityiskiitosta tuli kirjaston, liikuntapalveluiden ja koulu-
  palveluiden toimivuudesta. Kehityskohteita koko kuntaorganisaatiossa ovat 
  asioista ja päätöksenteon valmistelusta ja valmiista päätöksistä viestinnässä 
  sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista.  

  Tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaan sivistystoimi tulee jatkossa kiinnit-
  tämään huomiota siihen, että talousarviopoikkeamat raportoidaan asianmukai-
  sesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.  
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vt. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä sivistystoimen tekemän selvityksen 
ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös: 
_______________________ 
 
Kv 60 §  Sivistystoimen osalta kunnanhallituksen esitys tuodaan  
  kokoukseen. 
Liite 12 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta. 
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Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, yleis- ja 
taloushallinto 
 
Kh 186 § 
Liite 8 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan selvityk-
set arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin toimialoilta siten, 
että ne voidaan käsitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanval-
tuuston kokouksessa. 
 
Yleis- ja taloushallinnon osalta on tehty liitteen 8 mukainen selvitys. 

 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä hallinto-osaston tekemän sel-
vityksen ja esittää sitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------ 
 
Kv 61 § 
Liite 8 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Asiantuntijana kuultiin hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa. 
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Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, elinvoima- 
lautakunta 
 
Eltk 34 § 
Liite 1   Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpi-

 teistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään arviointikertomuksessa esitetty-
 jen epäkohtien korjaamiseksi. 
 
 (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus:  Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

 tuustolle liitteen 1 mukaisen selvityksen vastauksena tarkastuslautakun-
 nan arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin. 
 
 (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös:  Ehdotuksen mukainen. 
_____________________ 
 
Kh 198 §                Liitteenä 6 selvitys. 
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
              

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä elinkeinotoimen tekemän sel-
vityksen ja esittää sitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

 
Päätös:              Ehdotus hyväksyttiin. 
________________________ 
 
Kv 62 § 
Liite 9 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Asiantuntijana kuultiin vt. kunnanjohtaja Anu Sepposta. 
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Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, perusturva- 
lautakunta 
 
Perustltk 59§ 
Liite 3   Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta on tarkastuskertomuksessaan  
  esittänyt Rautalammin kunnan perusturvalautakuntaa koskevat huomi-
  onsa sivuilla 12-15 (Liite 3). Yleisenä toteamuksena on, että perustur-
  van tavoitteet ovat esitetty hyvin yleisellä tasolla, eikä niiden toteutta-
  mista voida tarkkaan arvioida. 
 
  Kunnan tilinpäätökseen on perinteisesti valittu vain osa perusturvalauta-
  kunnan hyväksymästä talousarviosta ja tilinpäätöksestä, mikä osaltaan 
  selittää yleistä tasoa talousarviossa. Jatkossa perusturvaosasto huolehtii 
  siitä, että koko perusturvan talousarvio ja tilinpäätös siirtyy kunnan vas-
  taaviin asiakirjoihin. 
  
  Talousarviossa pyritään jatkossa konkreettisempiin tunnuslukuihin ja 
  mittareihin, mikäli mahdollista. Sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
  sitovat tavoitteet on perussopimuksen mukaisesti asetettu kyseisten kun-
  tayhtymien toimesta, eikä perusturvalautakunnalla ole toimivaltaa nii-
  hin. Omistajaohjausta voidaan tehdä virkamieskeskusteluiden avulla ja 
  merkittävämmin kuntayhtymien päätöselimissä, joissa jokaisella kun-
  nalla on edustuksensa. Tämä kirjataan jatkossa talousarvioihin ja suun-
  nitelmiin. 

  Kunta pystyi tuottamaan lakisääteiset palvelunsa tavoitteen mukaisesti. 
  Tämän raportoiminen toimintakertomuksesta on vuoden 2017 jäänyt 
  pois. Kyseinen asia on raportoitu säännöllisesti aiempina vuosina ja näin 
  toimitaan jatkossakin. 

  Lastensuojelun sijoitukset eivät johdu ehkäisevien palveluiden tai avo-
  huollon tukitoimien riittämättömyydestä, vaan niihin joudutaan näistä 
  huolimatta. Muu tilanne olisi lain vastainen. Kunta on ostanut ja tuotta-
  nut itse kaikki tarvittavat ja asianmukaiset palvelut, kuten lastensuojelu
  laki edellyttää. Vammaispalveluissa asiakkaiden palvelun tarve on jois-
  sakin tapauksissa edellyttänyt ympärivuorokautista ammatillista hoitoa. 
  Vanhusten laitoshoitoa ei Rautalammilla ole lainkaan. Lähtökohtaisesti 
  sosiaalilainsäädäntö edellyttää aina sitä, että asiakas asuu ensisijaisesti 
  kotonaan ja palvelut tarjotaan kotiin. Rautalammin kunnan perusturva
  osaston henkilöstö on osaavaa ja kelpoisuusehdot täyttävää sekä alansa 
  lainsäädännön tuntevaa. Näin ollen erityisiin toimenpiteisiin tai toimin-
  nan korjaukseen ei ole tarvetta.  
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  Kotihoidon ja vanhuspalveluiden talous on ollut melko hyvin ennustet-
  tavissa. Kotihoidon asiakasmaksujen kertymä oli ennakoimattoman suu-
  ri. 

  Em. syistä tulot ylittivät talousarvion. Tämänkaltaista vaihtelua on pie-
  nen väestömäärän kunnassa mahdotonta ennakoida. Kunnan tekemän 
  kilpailuttamisen seurauksena asiakasmaksujen laskutus siirtyi yksityisil-
  tä palvelun tuottajilta kunnalle, mikä osaltaan lisäsi tuottoja. Muutoksel-
  la saatiin yhtenäistettyä asiakasmaksuja riippumatta palvelun tuottajasta. 
  Kotihoidon ja vanhuspalvelun talousarvio alittui säästötoimenpiteiden 
  johdosta. Säästöihin ryhdyttiin, koska asiakastilanne sen loppuvuodesta 
  salli ja, koska lastensuojelun ja vammaispalveluiden kustannukset nou-
  sivat arvioitua suuremmiksi. Näin voitiin tasata sosiaalitoimen talousar-
  vion ylitystä. Tämänkaltaiset toimet on syytä todeta toimintakertomuk-
  sessa ja niin jatkossa tehdäänkin. 

  Kuntayhtymien, kuten sairaanhoidon talousarvioylitykset johtuvat pää-
  sääntöisesti ostojen (annettujen hoitovuorokausien) kustannuksista. Näi-
  tä tapahtumia on kuntayhtymien erittäin vaikea/mahdotonta ennakoida. 
  Ylibudjetointia varmuuden vuoksi ennakoimattomiin menoihin ei voida 
  kuitenkaan suositella, vaikka sitä on joitakin vuosia sitten tehtykin. 

 
Perusturvajohtajan ehdotus: 
  
  Perusturvalautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta ja 
  hyviä huomioita sisältävästä arviointikertomuksesta ja esittää edelleen 
  kunnanhallitukselle esittelytekstin mukaiset toimenpiteet  
  hyväksyttäviksi. 
 
 
Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
____________________ 
 
Kh 209 §  
Liite 1 
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä perusturvalautakunnan teke-
  män selvityksen ja esittää sitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston 
  hyväksyttäväksi. 
  Tarkastuslautakunnan toimenpide-esitykset liitteenä 1. 
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Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
_______________ 
 
Kv 63 § 
Liite 10 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. 
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Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, tekninen 
toimi 
 
Kh 218 § 
Liite 8 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan selvityk-
set arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin toimialoilta siten, 
että ne voidaan käsitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanval-
tuuston kokouksessa. 
 
Teknisen toimen osalta on tehty liitteen 8 mukainen selvitys. 

 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä teknisen toimen tekemän sel-
vityksen ja esittää sitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

 
 
Päätös:       Ehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________________ 
 
Kv 64 § 
Liite 11 
 
Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.  
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Elinvoimaohjelma 2018-2025 
 
Eltk 9 § (Aiempi otsikko: Elinvoimaohjelman valmistelutilanne) 
Liite 2  

Elinvoimaohjelman valmistelu vuosille 2018-2025 on käynnistynyt kunta-
strategian 2030 tultua hyväksytyksi kunnanvaltuustossa 31.10.2017. Elin-
keinotoimistossa on valmisteltu ohjelman luvut 1-2, jotka käsittelevät elin-
voiman nykytilaa ja edellisen strategian tavoitteita ja niiden toteutumista.  
 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta keskustelee ohjelman visio- ja toimenpideosista sekä 

vahvistaa valitut kärkialat, jotka ovat maa- ja metsätalous, metalliteollisuus, 
matkailu ja sote-ala. Läpileikkaavina teemoina on työpaikat ja asukkaat. Oh-
jelman työstämistä jatketaan elinvoimalautakunnan evästysten pohjalta.  
 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös:  Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
__________________________ 
 
Eltk 35 § 
Liite 2  Ohjelman valmistelua on jatkettu elinvoimalautakunnan evästysten mukai-

sesti. Ohjelma on liitteenä 2. 
 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimaohjelman vuosille 2018-2025 ja 

esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
 
(Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Ehdotuksen mukainen. 
 
_________________________ 
 
Kh 214 § 
Liite 4 Rautalammin kunnan elinvoimaohjelma 2018-2025 on valmistunut. Strate-

gia jalkautuu neljään kärkitoimialaan, joiden menestyminen on kunnan me-
nestyksen kannalta ensisijaista. Lisäksi läpileikkaavina teemoina ovat asu-
minen, yhteisöllisyys ja kokeileva toimintakulttuuri. Elinkeino-ohjelman 
toimenpideosa antaa suuntaviivat kehittämiselle. 
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  Elinvoimaohjelma on liitteenä 4.  
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimaohjelman vuosille 2018-2025 ja 
  esittää sitä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________ 
 
Kv 65 § 
Liite 13 
 
Päätös:  Vilkkaan keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  Asiantuntijan kuultiin vt. kunnanjohtaja Anu Sepposta. 
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Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2019 
 
Kh 219 § 
Liite 9 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-

teistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa 
kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. 
päivänä. Verohallitus voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. 
Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit 
vuosittain seuraavissa rajoissa: 

 
1. Yleinen veroprosentti 0,93-1,80 % 
2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41-0,90 % 
3. Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-1,80 % 
4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto 

voi määrätä 2,00-6,00 % 
5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosent-

ti enintään 3,10 % 
6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 

edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi. 
 
Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto 
vahvisti seuraavat prosentit: 
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 
2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 % 
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 
4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 % 
5. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 
kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit: 
 
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 
2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 
4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 % 
5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %. 

 
Liitteenä 9 Suomen kuntien kiinteistöveroprosentit 2018. 

  
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   
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_________________ 
 
Kv 66 § 
Liite 14 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 
 
Kh 220 § 

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talous-
arvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistö-
veroprosentista sekä muiden verojen perusteista. 

 
 Kunnanvaltuusto korotti neljä vuotta sitten tuloveroprosenttia 21,50 

%:sta 22,00 %:iin. 
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 

tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 %. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_________________ 
 
Kv 67 § 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Tarjous Västinniemen tontista 
 
Kh 187 § 
Liite 9 
 
 Henri Oksanen on tehnyt ostotarjouksen Saikarin Västinniemessä sijait-

sevasta rantatontista. Tontin pinta-ala on 4300 m2, ja se sijaitsee Nii-
niveden rannalla. Kunta on aiemmin määritellyt tontin myyntihinnaksi 
20.000 €. Tarjous tontista on 19.000 €. 

 
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteen 9 mukaisen tarjouksen 

ja esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan 
kauppakirjan sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on kaupan hyväksynyt. 

 
 
 
Päätös:   Timo Satuli esitti, että tontti myydään 20.000 eurolla. Ehdotusta ei kan-

natettu. Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
  

 
  Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa. 
 
 
_________________ 
 
Kv 68 § 
Liite 15 
 
Päätös: Valtuutettu Timo Satuli esitti, että Västinniemen rantatontti myydään 

20.000 eurolla. Jarmo Hänninen kannatti esitystä. 
 
 Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, pu-

heenjohtaja päätti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Kunnanhalli-
tuksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, Timo Satulin ehdotusta 
kannattavat ei. 

 
 Äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä, 2 ei-ääntä ja yksi tyhjä. 
 
 Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 18-2. 
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Määräalan osto tilasta Myllypelto RN:o 1:29 
 
Kh 185 § 
liite 7 

Rautalammin kunta on neuvotellut Pekka Saarikon, Vuokko Poimalan 
ja Tuula Poimala-Ylösen kanssa n. 0.0200 ha määräalan ostamisesta ti-
lasta Myllypelto RN:o 1:29 Rautalampi. 
 
Kyseessä on Myllypelto tilaan kuuluva tonttimaa, jolle on rakennettu 
kunnan kaavatie. Turkkilantie ei ole täysin asemakaavan osoittamassa 
paikassa, mutta tilan omistajien kanssa on todettu, että tämän hetkinen 
tien linjaus soveltuu parhaiten maastoon. Tämä vuoksi ei ole tarkoituk-
senmukaista siirtää tietä kaavan osoittamaan paikkaan. 
 
Määräalan kaupasta on tehty liitteen 7 mukainen kauppakirja. 
 
 

 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kauppakirjan Myllypelto 
RN:o 1:29 määräalan (0.0200 ha) ostosta hintaan 900 € ja esittää sitä 
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
_________________ 
 
Kv 69 § 
Liite 16 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Sidonnaisuusilmoitukset 

Tarkltk 51 §             Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 / § 42 merkinnyt tiedoksi 
             saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.  

             Tarkastuslautakunta on saanut tämän jälkeen sidonnaisuusilmoituksia henki-
             löiltä, jotka eivät olleet jättäneet ilmoitusta 24.10.2017 mennessä.  
Puheenjohtajan päätösehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi 23.10.2017 jälkeen saadut 
sidonnaisuusilmoitukset. Edellä selostetut sidonnaisuusilmoitukset 
julkaistaan päätöksen jälkeen kunnan yleisessä tietoverkossa ja saa-
tetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi valtuuston tilinpäätöksen 2017 
käsittelykokouksessa keväällä 2018. 

Päätös:                Päätösehdotuksen mukaisesti. 

______________________ 

Tarkltk 27 § 
Puheenjohtajan päätösehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle tul-
leet uudet sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset aikaisempiin ilmoi-
tuksiin sekä saattaa nämä tiedoksi valtuustolle. 

Päätös:  
                                   Päätösehdotuksen mukaisesti.  
___________________ 
 
Kh 192 § 
Liite 12 
 
vt. kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle tulleet uudet si-

donnaisuusilmoitukset ja muutokset aiempiin ilmoituksiin ja saattaa nämä 
tiedoksi valtuustolle.  

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_________________ 
 
Kv 70 § 
Liite 17 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Muut mahdolliset asiat 
 
Kv 71 § 

Valtuutettu Timo Satuli esitti, että Rautalammin Rakennuksen velkakir-
ja asia tuodaan lista-asiana kunnanvaltuustoon, liittäen mukaan asiaan 
liittyvät asiakirjat ja selvitykset. 
 
Vt. kunnanjohtaja kertoi velkakirja hyväksymisen historian, todeten, et-
tä kuntaliiton lakimiesten mukaan kunnanhallitus on toiminut kuntalain 
mukaisesti peruuttaessaan vuonna 2017 tehdyn tarpeettoman päätöksen. 
Asia on informoitu valtuustolle syyskuussa 2018. 
 
Valtuuston puheenjohtaja esitti, että asia tuodaan vielä kerran valtuus-
toon lista-asiana.  
 
Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 
  
 



RAUTALAMMIN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO    Kokouspäivämäärä 30.10.2018 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.11.2018. Päätöstä koskevia pöytäkirjan 
otteita ja liitteitä voi pyytää kunnanvirastosta. 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 54,55,56,71 
 
HLL 5 §:n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamatta. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, §:t 
57,58,59,60,61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 
Viranomainen, osoite ja postiosoite 
 

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 
PL 1744  (Minna Canthin katu 64) 
70101 KUOPIO 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Kunnallisvalitus, pykälät      57-70                     Valitusaika 
        30 päivää 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  
 
 
      Valitusaika 
        
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 8.11.2018 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 

Valitusasiakir-
jojen toimit-
taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus-
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
(muulle kuin valitusviranomaiselle) 
 
 



 



































































































































RAUTALAMMIN KUNTA 
Elinvoimalautakunta 26.09.2018 

Asia: Selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. 

Tarkastuskertomuksen havainnot 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että [elinkeinotoiminnan] tavoit-
teet ovat hyvin yleisellä tasolla asetettuja, eikä niiden toteutumista voida siitä 
johtuen tarkkaan arvioida. Tarkastuslautakunta toivoo, että tavoitteet asetetaan 
jatkossa konkreettisemmaksi ja niiden toteutumisen mittaamista varten pyri-
tään luomaan mittaristo.  

Tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnan tavoitteiden toteutumista seuraa-
vasti: 

Tavoite Toteuma Arvio 
26 Elinkeinotoiminta 
Yritysten nettomäärä +5 ja 
työpaikkojen määrän 
kasvu 5-10:llä 

Yritysten nettomäärä -1 

Yritysten toimintaedelly-
tysten turvaaminen 

Yritysten kehittämishankkeisiin ja toi-
mintaympäristön kehittämishankkei-
siin liittyviä neuvontatapahtumia oli 
56. 

Sukupolven- ja omistajan-
vaihdosten edistäminen 

Vuoden aikana ei tapahtunut [elin-
keinotoimen tietoon tulleita] omista-
janvaihdoksia. Jatkajaa etsiviä yrityk-
siä on 5-10 kappaletta. 

Yritysten työvoimatarpeen 
täyttäminen 

Työttömyysaste oli keskimäärin 10 %. 
Avointein työpaikkojen määrä oli kes-
kimäärin 10. Tietyillä aloilla työvoiman 
saatavuus oli haasteellista. 

Yritysten kehittämis- ja in-
vestointihankkeiden edis-
täminen 

Kunnassa toteutui 2 teollista laajen-
nusinvestointia ja 1 uusi teollisuusra-
kennusinvestointi. Joitakin yrityskoh-
taisia hankkeita on ollut käynnissä. 
Tekes-rahoitusta tai muuta avustusta 
maksettin 5 yritykselle. 

Uuden yritys- ja elinkei-
nostrategian käyttöönotto. 

Ohjelman valmistelu käynnistyi lop-
puvuodesta. 

Matkailutoiminnan koko-
naisvaltainen kehittäminen 

Tavoitteen toteuman osalta on vii-
tattu erillisiin raportteihin. 

 Pvm Liite nro

ELtk 26.09.2018 1
K.hall. 1.10.2018 
K.valt   30.10.2018
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RAUTALAMMIN KUNTA 
Elinvoimalautakunta 
 

 
26.09.2018 

 

 
Uuden yrityksen kannus-
tintuki 

Kannustintukia myönnettiin 7 yrityk-
selle. 

 

Kuntamarkkinoinnin koko-
naisvaltaisen suunnitel-
man tekeminen 2017 

Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltai-
sen suunnitelman tekeminen siirtyi 
vuodelle 2018. 

 

270 Maaseututoimi 
Maaseutuviranomais- ja 
kehittämispalveluiden saa-
vutettavuus sekä henkilös-
tön ammattitaidon hyö-
dyntäminen. 

Maaseutuhallinnon viranomaistehtä-
viin käytetty n. 80 % työajasta ja yksi-
tyistieasioihin, kehittämistehtäviin 
sekä valmiussuunnitteluun on käy-
tetty n. 20 % työajasta. 

 

 

 Elinkeinotoiminnan tavoitteet toteutuivat tilikaudella kohtalaisesti. Vain muuta-
man tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen täysin. Tarkastuslautakunnan arvi-
ointia heikentää kuitenkin se, että tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla eikä 
niille ole asetettu mittareita. 
 
Kunnan tavoitteena on elinvoimainen toimintaympäristö. Kunnan itsenäisyyden 
kannalta on tärkeää, että kunta tarjoamaan yrityksille näiden tarvitsemia tuki-
palveluita ja työvoimaa. Tarkastuslautakunnan mielestä kunta on panostanut 
kunnan vetovoimaisuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Pienenä kuntana 
sen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että yritykset ja työnan-
tajat säilyvät paikkakunnalla ja kuntaan löydetään myös uusia yrityksiä, joiden 
kasvutarinassa kunta saa olla mukana. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat esi-
merkiksi talousarviossakin tavoitteena olevan elinkeinostrategian tekeminen. 
Tarkastuslautakunta pitää positiivisena sitä, että kunnassa on ollut elinkeino-
asiamies, joka on ollut hyvin saavutettavissa ja siten tukenut kunnan elin-
keinotoimintaa ja elinvoimaisuutta. 
 
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että talousarviossa ei ole ase-
tettu mittareita kuntaan kohdistuvan matkailun osalta muutoin kuin tavoitteella 
’matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen’. Tarkastuslautakunta pitää 
tärkeänä, että kunta miettii konkreettisia toimia, joilla matkailua kehitetään. 
 
Elinkeinotoiminnan alaisten toimintojen toimintakate on toteutunut talousar-
vion mukaisesti. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikan tulot alittivat talousar-
vion 0,1 milj. eurolla, mutta vastaavasti myös toimintakulut alittivat budjetin 0,1 
milj. eurolla. Toimintakertomuksesta ei käy ilmi, mistä nämä alitukset johtuvat. 
Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa syyt merkittäviin euromääräisiin ta-
lousarviopoikkeamiin esitetään tilinpäätöksessä, jotta talousarvion toteutu-
mista voidaan arvioida. 

  



 

RAUTALAMMIN KUNTA 
Elinvoimalautakunta 
 

 
26.09.2018 

 

 
Elinvoimalautakunnan vastaus tarkastuslautakunnan esittämiin havaintoihin 

 Elinvoimalautakunta esittää tarkastuslautakunnalle kiitoksen analyyttisesta ja 
tarkasta arviointikertomuksesta. 
 
Tavoitteiden toteutuminen vain osittain johtuu pitkälti juuri tavoitteiden yleis-
luontoisuudesta ja/tai siitä, että tavoitteiden toteutumisessa käytetyt mittarit 
eivät sovellu talousarvion toteutumisen arviointiin esimerkiksi myöhäisten jul-
kistamisajankohdan vuoksi (esim. Tilastokeskuksen tiedot työpaikkamääristä). 
 
Elinvoimalautakunta kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden konkreetti-
suuteen sekä niiden toteutumisen seurantaan käytettävään mittaristoon 
valmistellessaan talousarviota vuodelle 2019. 
 
Elinvoimaohjelma ja kunnan kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma siirtyi-
vät talousarviosta poiketen vuodelle 2018. Tähän keskeisenä syynä ovat olleet 
muutokset henkilöstössä, ja ratkaisut on tehty tietoisesti. Tarkastuslautakun-
nan havainto tavoitteen toteutumattomuudesta on kuitenkin oikea. 

























ELINVOIMAOHJELMA
2018-2025

 Pvm Liite nro

K.hall. 15.09.2018 4_
K.valt. 30.10.2018 13

Eltk. 26.09.2018 2



SISÄLTÖ

1
JOHDANTO | 3

2
NYKYTILA-ANALYYSI | 4
AIKAISEMPI STRATEGIA | 6
ELINVOIMAN TEKIJÄT | 7 

3
VISIO JA KEHITTÄMINEN | 8

4
TOIMENPITEET | 10

LIITTEET
 
TILASTOT | 12
TIIVISTELMÄ | TAKAKANSI

RAUTALAMMIN KUNTA
Elinkeinotoimisto

Kuopiontie 11
77700 RAUTALAMPI

vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen
040 840 5088

elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen
020 7464 650

Elinvoimaohjelma 2018-2025
Elinvoimalautakunta 10.01.2018, 9 §
Elinvoimalautakunta 26.09.2018, 35 §
Kunnanhallitus 15.10.2018, 214 §
Kunnanvaltuusto 30.10.2018, 65 §

ELINVOIMAOHJELMA 2025 | 2



1
Tulevaisuuden kunta rakentuu elin-
voimasta, sivistyksestä ja hyvinvoin-
nista. Rautalammin kunnan elinvoi-
maohjelma on suunnitelma, jonka 
tarkoituksena on turvata Rautalam-
min elinvoimaisuus ja vireys tulevai-
suudessa.

Ohjelman taustalla on Rautalam-
min kunnanvaltuuston hyväksymä 
kuntastrategia, joka ulottuu vuo-
teen 2030. Strategian mukaisesti 
Rautalammin kunnan visiona on olla 
entistä elinvoimaisempi paikkakun-
ta, joka toimii maaseudun suunnan-

näyttäjänä. Luontoon, kulttuurihis-
toriaan ja yhteisöllisyyteen pohjaava 
rautalampilaisuus on elämäntapa ja 
identiteeetti, joka tunnetaan myös 
kuntarajojen ulkopuolella.

Kuntastrategiassa on linjattu ta-
voitteista sekä toimenpiteistä stra-
tegisella tasolla. Elinvoimaohjelma 
konkretisoi kuntastrategian tavoit-
teita konkreettisiksi toimiksi ja pri-
orisoi tehtäviä.

Kuntastrategian mukaisina strate-
gisina päämäärinä on elinvoimainen 

toimintaympäristö, asiakaslähtöiset 
lähipalvelut, paikallisen identitee-
tin, yhteisöllisyyden ja demokrati-
an edistäminen, elinikäinen oppi-
minen, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sekä luonnonvarojen 
monimuotoisuuden hyödyntämi-
nen. Elinvoimaohjelma pureutuu 
erityisesti elinvoimaiseen toimin-
taympäristöön sekä luonnonvarojen 
monimuotoisuuden hyödyntämi-
seen.

JOHDANTO
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2
NYKYTILA-ANALYYSI

Rautalampi on 3.255 asukkaan kunta Poh-
jois-Savon ja Keski-Suomen rajalla. Kunta 
tunnetaan vireydestään sekä yritysmyön-
teisyydestään.

Kunnassa on noin 260 yritystä ja työpaik-
kojen määrä on noin 950. Työpaikoista 
merkittävin osa, yli 60 % on palvelualan 
työpaikkoja. Alkutuotannon osuus työpai-
koista on reilu viidennes ja jalostuksen noin 
18 %.

Merkittävin haaste elinvoimaisuuden kan-
nalta on laskeva väestön määrä syntyvyy-
den ollessa alle puolet kuolleisuudesta. 
Kunta on vuodesta 2015 lähtien ottanut 
kuntaan kiintiöpakolaisia, mikä osaltaan on 
hidastanut väestön vähenemistä. Vuonna 
2016 maahanmuutto kompensoi synty-
vyyden ja kuolleisuuden välisen erotuksen 
ja väestötappio muodostui ainoastaan maan 
sisäisestä muuttotappiosta. Vuonna 2017 
tilanne kuitenkin heikentyi.

Väestön väheneminen muodostaa erityi-
sen haasteen palveluiden säilymiselle sekä 
yritysten työvoimatarpeen täyttämiselle. 
Kuntakeskuksen palvelut ovat viime vuosina 
vähentyneet. Väestön vähenemisen hidas-
taminen on ensisijaista kunnan elinvoiman 
turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Rautalammin vahvuutena on vireä yritys-
toiminta ja vahvat, kasvavat yritykset. Esi-
merkiksi Toholahden teollisuusalueen yri-
tysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12 
miljoonaa euroa ja työpaikkoja alueella on 
noin 100. Rautalammin teollisten yritysten 
liikevaihto on yhteensä noin 19 miljoonaa 
euroa ja teollisten työpaikkojen määrä noin 
130. 

Merkittävä työllistäjä paikkakunnalla ovat 
myös yksityiset sote-alan yritykset, joiden 
liikevaihto Rautalammilla on noin neljä mil-
joonaa euroa ja työpaikkoja noin 70-80.

Viime vuosina yritysten erityisenä haas-
teena on ollut ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus erityisesti teknologia-, metalli- ja 
kalusteteollisuuteen. Kunta ei ole näyttäy-
tynyt haluttavana asuinpaikkana muualta 
muuttaville työntekijöille.

Vuonna 2014 perustettu Etelä-Konneve-
den kansallispuisto on tuonut uutta virtaa 
matkailun kehittämiseen. Se on myös sy-
ventänyt yhteistyötä Konneveden kunnan 
kanssa. Kansallispuiston kävijämäärän ke-
hitys on ollut erittäin voimakasta; Vuonna 
2017 puistossa oli 30.000 kävijää ja kasvun 
odotetaan jatkuvan. Matkailun kehittämi-
seen kunta on yhdessä Konneveden kanssa 
panostanut huomattavasti kehittämishank-
keiden muodossa, minkä lisäksi molemmat 
kunnat ovat toteuttaneet matkailuinfraan 
liittyviä investointihankkeita. Rautalammil-
la käynnissä on myös Konnekosken ennal-
listamista ja pienvenekanavan rakentamista 
valmisteleva hanke. Toteutuessaan kanava 
avaisi vesiyhteyden Päijänteen vesistöstä 
Rautalammin kuntakeskukseen.

Matkailutoimialan yrityksille on tyypillistä 
se, että matkailuun liittyvä yritystoiminta 
on yrittäjille sivutoimista. Yritysten tuo-
tevalikoima ja markkinointi eivät vielä ny-
kyisellään vastaa kansainvälisen matkailun 
tarpeisiin. Matkailuyritysten verkoston ke-
hittämiseen on panostettu, mutta se vaatii 
panostuksia myös tulevaisuudessa.

Alkutuotannon osuus Rautalammin työpai-

koista on merkittävä (21 %). Erityisesti in-
vestointeja tehneiden maatilojen tilanne on 
viime vuosina ollut äärimmäisen haasteel-
linen. Alan trendi on tilakoon kasvaminen 
ja tilojen määrän väheneminen. Maatilojen 
taloudelliset haasteet ovat kansallisen tason 
ongelmia. Kuitenkin investointien edistämi-
nen ja maatilayrittäjien jaksamisesta huo-
lehtiminen ovat keskeisiä asioita alkutuo-
tannon työpaikkojen säilymisen kannalta.

Yksi merkittävä osa elinvoimaisuutta on se, 
mikä on ulkopuolisen ihmisen vaikutelma 
paikkakunnan elinvoimaisuudesta. Raitin 
varren huonokuntoiset ja tyhjinä tai va-
jaakäytöllä olevat kiinteistöt huonontavat 
paikkakunnasta syntyvää mielikuvaa.

Vielä on syytä nostaa esiin yrittäjien ikära-
kenne. Omistajanvaihdoksia tulisi tapahtua 
useita vuosittain, että palvelutaso säilyisi 
nykyisenä. Osalla palveluyrityksistä ei ole 
suunnitelmia omistajanvaihdoksen varal-
le, milloin riskinä on palvelun loppuminen 
yrittäjän lopulta jäädessä eläkkeelle. Omis-
tajanvaihdosten edistäminen on keskeistä 
elinvoiman kehittymiseksi.

Oma lukunsa on toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset. Tuleva maakunta-
uudistus tulee muokkaamaan kuntaorga-
nisaatiota ennennäkemättömällä tavalla, 
kun sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 
järjestäminen siirtyy maakunnan vastuulle. 
Tämä tarkoittaa, että elinvoima tulee entis-
tä keskeisemmäksi kunnan tehtäväksi. 
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RAUTALAMPI
3.255 asukasta (31.12.2017)

-33 asukasta (2017)

-42
Väestönmuutoksen korjaus: -2

+127 -127

-61

+19

-4

+15

0 +11 = -33

Väestömuutos
2017

Lähde: Tilastokeskus

RAUTALAMPI
3.288 asukasta (31.12.2016)

- 15 asukasta (2016)

-32

+127 -141

-55

+23

-5

+37

-14 +32 = -15

Väestömuutos
2016

Lähde: Tilastokeskus
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Rautalammin
elinkeinostrategia
2012 - 2015

”Yhteisöllisyys on voimavara”

EDELLINEN STRATEGIA

Elinvoimaohjelmaa edeltävä elinkeinostra-
tegia oli vahvistettu vuosille 2012-2015. 
Käytännössä strategiaa on toteutettu myös 
strategiakauden jälkeen, sillä henkilöstön-
vaihdokset elinkeinotoimessa viivästyttivät 
uuden elinvoimaohjelman valmistumista.

Elinkeinostrategian visiona oli kuntastrate-
gian 2020 mukainen visio ”Rautalampi on 
vuonna 2020 asukkaiden ja yrittäjien yh-
teistyöllä rakennettu ekologinen, vetovoi-
mainen ja viihtyisä asuinkunta.”

Strategian kokonaisvaltaisena tavoitteena 

oli, että Rautalampi on vuonna 2015 Poh-
jois-Savon innovatiivisin eri alojen yrittäjien 
suosima maaseutukunta, jossa nuorten yrit-
täjien osuus on kasvava ja jossa etätyömah-
dollisuudet ovat valtakunnallisesti arvioitu-
na huippuluokkaa.

Strategiassa asetetut tavoitteet ovat täyt-
tyneet osittain. Esimerkiksi työttömyys-
prosentti oli vuonna 2015 noin 14 %, mut-
ta nyttemmin on päästy huomattavasti 
lähemmäs tavoitetta (7,5 % 10/2017). Kan-
sallispuiston perustamisen oli myönteinen 
sysäys matkailupitäjänä kehittymiselle.

TAVOITE
Kunnan työttömyyspro-
sentti on vuonna 2015 
alle 5 %.

TOTEUMA

TAVOITE
Rautalampi profiloituu 
luomu- ja lähiruokakun-
naksi.

TOTEUMA

TAVOITE
Kaivannaisteollisuus 
käynnistyy, kilpailu (kai-
vostoimintaan johtava 
löydös palkitaan)

TOTEUMA

TAVOITE
Uusia yrityksiä peruste-
taan 10-15 vuodessa ja 
uusien yritysten net-
tolukumäärän kasvu on 
vähintään 5.

TOTEUMA

TAVOITE
Yritysten liiketoimin-
taosaaminen kehittyy 
suunnitelmallisesti.

TOTEUMA

TAVOITE
Nuorten (alle 40-vuoti-
aiden) yrittäjien luku-
määrä on 25% yrityksistä

TOTEUMA

TAVOITE
Yritysten investointi- ja 
kehittämistukihakemuk-
sia tehdään vuosittain 
vähintään 15, joista vä-
hintään 80% saa myön-
teisen päätöksen.

TOTEUMA

TAVOITE
Rautalampi kehittyy 
matkailupitäjänä (kansal-
lispuisto/vesistömatkailu/ 
hiljaisuus yms.) ja yöpy-
misten määrä kasvaa.

TOTEUMA

TAVOITE
Suomen Yrittäjien kerran 
kahdessa vuodessa suo-
ritettavassa elinkeinoil-
masto -kyselyssä Rauta-
lampi on Pohjois-Savon 
yrittäjöystövöllisin kunta.

TOTEUMA

Edistynyt

(osittain)

Ei tietoa
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ELINVOIMAN TEKIJÄT

Rautalammin kunta
Kunta on elinvoiman avaintekijä, joka vastaa kunnallisesta päätök-
senteosta sekä tuottaa viranomaispalvelut ympäristö- ja rakennus-
valvontaviranomaispalvelut sekä vastaa infran rakentamisesta.

Päätösvaltaa käyttävät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, elinvoi-
malautakunta, ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta. Vi-
ranhaltijatasolla toimijoita ovat kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja 
rakennustarkastaja.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Kuuden kunnan omistama kehitysyhtiö tarjoaa yrityspalveluja kai-
kissa omistajakunnissaan. Kunnassa on nimetty elinkeinoasiamies, 
joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitte-
leville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaa kehittäville yri-
tyksille.

Lisäksi yhtiö tuottaa kehittämispalveluita marjanviljelyyn, elintar-
viketeollisuuteen, teknologiateollisuuteen, matkailuun ja puutuo-
teteollisuuteen liittyen. Kehittämispalveluina yhtiö tuottaa myös 
koulutuspalveluita sekä digitaalisuutta edistäviä palveluita.

Sydän-Savon maaseutupalvelu
Yhdentoista kunnan muodostama maaseutuhallinnon yhteistoi-
minta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Siilinjärven kunta. Maaseu-
tupalvelu palvelee maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimin-
taympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi viljelijätuki-, 
peto- ja tulvavahinkoasiat sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät 
asiat ovat maaseutupalvelun perustoimintaa.

Rautalammin Kehitys Oy
Rautalammin kunta omistaa 81,7 % Rautalammin Kehitys Oy:n 
osakekannasta. Yhtiö edistää elinvoimaa myöntämällä omavelkai-
sia takauksia mikroyrityksille. Yhtiö voi myöntää takauksia 50.000 
euron arvosta yritystä kohti. Muut omistajat ovat Rautalammin 
Osuuspankki ja LähiTapiola Savo.

Kiinteistö Oy Oikarilan 
Teollisuushallit
Rautalammin kunta omistaa yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. 
Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia Toholahden teollisuusalueella. Yh-
tiön omistamia halleja käytetään vastaanottohalleina uusille yrityksille.

Rautalammin kunnan 
Asunnonhankinta Oy
Rautalammin kunnan omistama Rautalammin kunnan Asunnonhan-
kinta Oy tarjoavaa vuokra-asuntoja kuntaan muuttaville ihmisille ja 
vastaavat yksilötasolla tärkeästä lenkistä asukashankinnassa. Yhtiön 
vuokra-asuntokannan kokonaiskartoitus on käynnissä.

Kumppanit
Rautalammin Yrittäjät, Savon Yrittäjät, MTK Rautalampi, MTK Poh-
jois-Savo sekä Etelä-Konneveden matkailualueen yrittäjät toimivat tu-
kena yhteisissä asioissa, tekevät elinvoimaisuuteen liittyviä aloitteita ja 
toimivat strategisina kumppaneina edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa.
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3
VISIO JA KEHITTÄMINEN

Strategia jalkautuu neljään kärkitoimialaan, 
joiden menestyminen on kunnan menes-
tyksen kannalta ensisijaista. Lisäksi läpileik-
kaavina teemoina on asuminen, yhteisölli-
syys ja kokeileva toimintakulttuuri.

Kunnan on toiminnallaan tuettava eri-
tyisesti Toholahden alueen teknologiate-
ollisuuden yritysten kasvua. Kunnan on 
kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaamalla 
mahdollistettava alueella toimivien yritys-
ten kasvu. Kunnan on aktiivisella edunval-
vonnalla turvattava työvoiman saanti. Tämä 
nivoutuu toiseen strategian läpileikkaavaan 
teemaan: asumiseen. Tarjolla on oltava hou-
kuttelevaa vuokra-asuntotarjontaa, joka so-
pii työntekijöiden erilaisiin perhetilanteisiin. 
Houkuttelevalla tonttitarjonnalla ja raken-
tamisen helpoksi tekemisellä mahdolliste-
taan ankkuroituminen paikkakunnalle.

Paikkakunnalla toimivat maatalousyritykset 
panostavat kannattavuuteen. Esimerkiksi 
Luomu-viljelyyn siirtyminen parantaa mah-
dollisuuksia kannattavaan alkutuotantoon. 
Alkutuotannossa toimivia yrityksiä kannus-
tetaan tuotteiden jalostamiseen. Kehitys-
yhtiö SavoGrow on maakunnan kärkiosaajia 
elintarvikekehityksessä ja rautalampilaisten 

yrittäjien tulee hyödyntää tämä resurs-
si täysimääräisesti. Tämä nivoutuu myös 
strategian kolmanteen läpileikkaavaan tee-
maan: kokeilevaan toimintakulttuuriin. On-
nistumisen edellytys on, että on hyväksyt-
tyä tehdä myös epäonnistuneita kokeiluja ja 
todeta, että pieleen meni.

Uskomme vahvasti, että paikkakunnan 
metsien hyödyntäminen ei ole vielä opti-
maalisella tasolla. Metsien tuotto-odotusta 
ja sitä kautta paikkakunnalle tulevaa kan-
torahatuloa on mahdollista nostaa panos-
tamalla metsänhoidon uusiin menetelmiin. 
Metsäomistuksen siirtyessä yhä nuorem-
mille sukupolville ja samalla mahdollisesti 
pois paikkakunnalta, mahdollistaa esimer-
kiksi yhteismetsä tehokkaamman metsän-
hoidon ja edullisemmat myyntisopimukset.

Rautalampi on ollut pioneeri luodessaan 
toimintaedellytyksiä yksityiselle hoiva-alan 
yrittäjyydelle. Sote- ja maakuntauudis-
tuksen toteuttaminen muuttaa yritys-
ten toimintakentän täysin. On uskottava 
muutoksen olevan mahdollisuus. Yritysten 
menestymisen edellytys on pitkäjänteinen 
varautuminen uudistukseen ja oman eak-
tioherkkyyden pitäminen korkealla.

Etelä-Konneveden kansallispuiston pe-
rustaminen vuonna 2014 loi pohjan mat-
kailutoimialan kasvulle lähiseudulla. Meillä 
haasteena on matkailuyritysten pieni koko 
ja tasokkaan majoituskapasiteetin puute. 
Tie kehitykseen kulkee matkailuyrittäjien 
yhteistyössä paikkakunnalla ja lähialueilla. 
Oikea yhteistön malli löytyy kokeilemalla. 
Markkinointikokeiluja matkailualalla teh-
dään aktiivisesti eri kohdemarkkinoille ja 
suuntaa ollaan valmiita muuttamaan, jos 
trendit muuttuvat. Nämä nivoutuvat sta-
tegian teemoihin yhteisöllisyys ja kokeileva 
toimintakulttuuri.

Edelllä mainittujen kärkitoimialojen lisäksi 
kunnan itse on kyettävä uudistumaan. Ul-
koinen toimintaympäristö muuttuu ennen-
näkemätöntä vauhtia. Muutoksiin kunta ei 
voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, mutta 
menestyksen kannalta ratkaisevaa on näh-
dä muutokset mahdollisuutena ja pyrkiä 
hyödyntämään toimintaympäristössä ta-
pahtuvat muutokset. Myös kuntalaisten ja 
erityisesti nuorten odotukset kuntaa koh-
taan ovat muuttuneet. Kunnalta odotetaan 
esimerkiksi avoimuutta ja lisäksi epämuo-
dollisesti organisoitunut kansalaisaktivismi 
haastaa perinteisen, edustuksellisen demo-
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”Tulevaisuuden Rautalampi on entistä 
elinvoimaisempi paikkakunta, joka toimii 

maaseudun suunnannäyttäjänä. Luontoon, 
kulttuurihistoriaan ja yhteisöllisyyteen pohjautuva 
rautalampilaisuus on elämäntapa ja identiteetti, 
joka tunnetaan myös kuntarajojen ulkopuolella.”

RAUTALAMMIN KUNTASTRATEGIA 2030

KÄRKITOIMIALAT

MATKAILU

ASUMINEN

YHTEISÖLLISYYS

KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI

HOIVA-ALATEKNOLOGIA-
TEOLLISUUS

MAA- JA
METSÄ-
TALOUS

kratian.

Rautalampi on vahva kulttuurikunta, jossa on 
erinomaiset harrastusmahdollisuudet. Tämä 
on kyettävä kääntämään elinvoimaksi ja veto-

voimatekijäksi. Sen vuoksi asuminen ja yhtei-
söllisyyden rakentaminen on kunnan yksi tär-
keimpiä tehtäviä tulevaisuudessa. Tälle vahva 
rautalampilainen kulttuuri antaa hyvän kehit-
tämislähtökohdan.
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Elinvoimaohjelman toimenpideosa ei ole 
kattava listaus toimenpiteistä ohjelmakau-
den aikana, vaan suuntaviivat kehittämiselle 
antava osio.

Toimenpiteet on esitetty myös elinvoima-
ohjelman tiivistelmässä (takakansi). Toi-
menpiteet liittyvät elinvoimaohjelman kär-
kitoimialoihin tai ohjelman läpileikkaaviin 
teemoihin. Toimenpiteiden järjestys ei ole 
prioriteettijärjestys.

DIGITAALISESTI LÄSNÄOLEVA 
KUNTA
KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI
Digitaalisuus on mahdollistanut epämuo-
dollisesti organisoituneen kansalaisakti-
vismin, joka haastaa perinteistä, edustuk-
sellista demokratiaa . Lisäksi teknologinen 
kehitys luo mahdollisuuden edistää toimin-
tatapojen ja palveluiden tulevaisuussuun-
tautunutta kehittämistä, tässä tapauksessa 
digitaalisia kuntapalveluja. Tämä ei tarkoita 
koko palvelutuotannon täysimääräistä di-

gitalisointia, vaan mahdollisuutta palvella 
kuntalaisia hyvin myös niukkenevilla resurs-
seilla. Kunnan on oltava digitaalisesti läsnä 
siellä, missä kuntalaisetkin. Kuntalaisvies-
tinnässä internet on yksittäisistä viestintä-
kanavista tärkein, mutta ei ainoa.

ELÄVÄ KUNTAKESKUS
YHTEISÖLLISYYS, ASUMINEN, MATKAILU
Rautalammin kuntakeskuksen infrastruk-
tuuri on rakennettu aikana, jolloin Rauta-
lampi oli asukasmäärältään merkittävästi 
nykyistä suurempi kunta. Tämä tarkoittaa, 
että esimerkiksi kiinteistökanta pääraitin 
varrella on tehty palvelemaan suurempaa 
määrää ihmisiä. Useat kiinteistöt ovat elin-
kaarensa päässä ja vaatisivat joko perusteel-
lista korjaamista tai purkamisen. Käytös-
tä poistuneet kiinteistöt antavat huonon 
viestin kunnan elinvoimaisuudesta. On 
hyväksyttävä, että osasta kiinteistöistä on 
luovuttava ja se vaatii rahaa. Jäljelle jäävien 
kiinteistöjen käyttöasteen parantamisessa 
tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja.

HYÖTY KEHITTÄMISHANKKEISTA
KAIKKI TOIMIALAT
Kunta on aktiivinen toimija kehittämis-
hankkeissa. Elinvoiman kannalta erityisesti 
yritysten investointi- ja kehittämishank-
keisiin kannustetaan. Yritysten toimin-
taympäristön kehittämiseen liittyvät ke-
hittämishankkeet organisoidaan pääasiassa 
kehitysyhtiön kautta. Punaisena lankana 
kaikessa kehittämisessä on hyöty: jokaisen 
kehittämishankkeen tuloksena on saavutet-
tava konkreettista hyötyä.

KANNATTAVAN KASVUN 
TAVOITTELU
KAIKKI TOIMIALAT
Kasvu ei ole itseisarvo, mutta muuttu-
va maailma mahdollistaa useille yrityksille 
kannattavan kasvun. Yrityksiä kannustetaan 
kehittämään liiketoiminnallista osaamistaan 
sekä strategista suunnitelmallisuutta. Työ-
kaluina kehittämisessä toimii kehitysyhtiö 
sekä Ely-keskuksen yritysten kehittämis-
palvelut.

4
TOIMENPITEET
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KANSALLISPUISTO YHTEISTYÖN 
ALUSTANA
MATKAILU
Vuonna 2014 perustettu Etelä-Konneve-
den kansallispuisto on luonut suuria odo-
tuksia matkailun kehittämiselle alueella. 
Etelä-Konneveden kansallispuiston on 
mahdollista olla laajan, maakuntarajan 
ylittävän alueen matkailullisen yhteistyön 
alusta. Kansallispuiston ympärillä toimiva 
verkosto on kunnan kannalta keskeinen yh-
teistyöalusta.

LÄHIRUOKA
MAA- JA METSÄTALOUS
Lähiruoka on eettinen valinta. Läheltä tule-
vat raaka-aineet ovat paikallisille ruoka-alan 
toimijoille mahdollisuus erottumiseen. Pai-
kallisia tuottajia kannustetaan kehittämään 
omia tuotteita ruoka-alan toimijoille.

MARKKINOINTI
KAIKKI TOIMIALAT, ASUMINEN
Markkinointiosaamisen ja -asenteen kehit-
täminen on yksi koko elinvoimaohjelman 
merkittävimmistä tavoitteista, joka kattaa 
sekä kuntaorganisaation itsensä että kun-
nassa toimivat yritykset. Kunnassa toimi-
vien yritysten osalta tavoitteena on, että 
jokaisella yrityksellä on jonkinlainen säh-
köinen näkyvyys ohjelmakauden lopussa. 
Lisäksi kunta itse luo strategisen mark-
kinointisuunnitelman, jonka tavoitteena 
on sisäisen poismuuton hillitseminen sekä 
asukkaiden hankkiminen.

MATKAILUPALVELUJEN 
TUOTTEISTAMINEN
MATKAILU
Kansallispuiston ympärille muodostuvalla 
matkailualueella toimivat yrittäjät panosta-
vat matkailupalveluiden tuotekehitykseen 
ja palvelukokonaisuuksien paketoimiseen . 
Tavoitteena on myyntikuntoiset tuotteet, 
joita voidaan myydä ristiin alueen sisällä tai 
markkinoida alueen ulkopuolella.   

METSÄVARALLISUUDEN 
HYÖDYNTÄMINEN
MAA- JA METSÄTALOUS
Rautalammilla on merkittävä julkinen ja yk-
sityinen metsävarallisuus. Metsänomista-
jia halutaan kannustaa ottamaan käyttöön 
parhaita tiedossa olevia metsänhoitome-
netelmiä metsien tuoton parantamiseksi. 
Metsänomistuksen siirtyessä nuoremmille 
sukupolville voi esimerkiksi yhteismetsän 
perustaminen olla kokonaistaloudellisesti 
edullinen ratkaisu.

PAIKKARIIPPUMATON TYÖ
KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI
Työelämän muutos kiihtyy tulevaisuudessa. 
Työmarkkinat eriytyvät globaalisti kilpail-

tuun työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edel-
lyttävään työhön. Viihtyisä ja puhdas luonto 
ja -asuinympäristö luovat mahdollisuuden 
hyödyntää työmarkkinoiden muutos. Paik-
kariippumattoman työn tekeminen edel-
lyttää ensiluokkaisia tietoliikenneyhteyksiä, 
jotka voivat olla toteutettu valokuitu- tai 
langattomalla teknologialla. 

PALVELURAKENTEEN 
TURVAAMINEN
KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI
Väestön väheneminen aiheuttaa haasteen 
paikkakunnan palvelurakenteen säilymi-
selle. Kauhuskenaariossa vähenevä väestö 
yhdistettynä ikääntyviin yrittäjiin aiheuttaa 
pitkällä tähtäimellä palvelurakenteen erit-
täin dramaattisen heikkenemisen. Palvelu-
rakenteen turvaamisessa tarvitaan ennak-
koluulottomia ratkaisuja sekä innovatiivista 
monialayrittäjyyttä.

PARAS YRITYSILMAPIIRI
YHTEISÖLLISYYS, KAIKKI TOIMIALAT
Yrittäjien ja kunnan välillä vallitseva luotta-
mus luo pohjan niin kunnan kuin yritysten-
kin menestymiselle. Kunnan päätöksenteko 
yrittäjien suuntaan on avointa ja siinä nou-
datetaan yritysvaikutusten arviointia. Kunta 
tiedostaa, että tärkein elinvoiman lähde on 
kunnassa toimivat yritykset.

RAUTALAMPILAISEN HEIMON 
HYÖDYNTÄMINEN
YHTEISÖLLISYYS
Rautalampilaisuus on enemmän kuin kun-
nan jäsenyys. Rautalampilaisiksi tunnustau-
tuvat lukuisat paikkakunnalla syntyneet tai 
jossain elämänsä vaiheessa Rautalammilla 
asuneet henkilöt. Rautalampi-heimo on 
vahva ja se mahdollistaa merkittävät elin-
voimaa edistävät tempaukset. Rautalam-
pi-heimo on kunnan tärkeä henkinen voi-
mavara elinvoiman parantamisessa ja siihen 
tähtäävissä hankkeissa.

SOTE-ALAN YRITYSTEN 
ERIKOISTUMINEN
HOIVA-ALA
Sote-uudistuksen toteutuminen muuttaa 
toimialan yritysten toimintaympäristöä 
erittäin merkittävästi. Yritysten uudistu-
miskyky on keskeinen voimavara uudistu-
misessa. Yritykset, jotka kykenevät uudis-
tamaan palvelutarjontaansa käyttäen omia 
lähtökohtiaan vahvuutena, voivat menestyä 
alalla myös tulevaisuudessa. Keskeisenä 
voimavarana on yhteistyö eri toimijoiden ja 
oman kumppaniverkoston kanssa.

TAVOITETTAVUUTTA PARANTAVAT 
KOKEILUT
KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI, MATKAILU
Julkinen liikenne on supistunut paikkakun-

nalla käytännössä olemattomaksi. Suuri osa 
liikennetarjonnasta keskittyy kunnan osta-
miin koulu- ja asiointikuljetuksiin. Esimer-
kiksi koulukuljetukset kuitenkin toimivat 
vain koulujen lukuvuoden aikana, kun taas 
kansallispuistomatkailijat liikkuvat valtaosin 
kesäaikaan. Liikennekaaren myötä esimer-
kiksi taksiliikenteen vapautuminen ja mark-
kinoille tulevat uudet henkilökuljetusmark-
kinoiden alustat kuitnekin mahdollistavat 
tavoitettavuutta parantavat kokeilut, jotka 
voivat myöhemmin laajentua vakiintuneiksi 
toimintamalleiksi.

TOHOLAHDEN YRITYSPUISTON 
KEHITTÄMINEN
TEKNOLOGIATEOLLISUUS
Toholahden yrityspuistossa toimivien yri-
tysten kokonaisliikevaihto on arviolta noin 
12 miljoonaa euroa ja työpaikkojen määrä 
noin 100. Kunnalla tulisi olla alueella muu-
tama valmis teollisuustontti, jotka yrittäjien 
tarpeiden ilmaantuessa olisivat nopeasti 
rakennettavissa. Maankäytön suunnittelun 
alueella tulee mahdollistaa toimivien yri-
tysten kasvu. Alueella on niin kunnan kuin 
yksityistenkin omistamia teollisuuskiinteis-
töjä, joiden omistajanvaihdokset ovat ajan-
kohtaisia ohjelmakauden aikana.

VERKOSTOMAINEN YHTEISTYÖ 
YRITYSTEN VÄLILLÄ
HOIVA-ALA, TEKNOLOGIATEOLLISUUS, 
MATKAILU
Yhdessä olemme enemmän. Yritykset kai-
killa toimialoilla hyötyvät keskinäisestä yh-
teistyöstä. Kannustamme yrityksiä muo-
dostamaan omia yhteistyöverkostoja, jotka 
mahdollistavat esimerkiksi ruuhkahuippu-
jen tasaamista, yhteistä markkinointia sekä 
erikoisosaamista vaativien työvaiheiden 
keskittämistä tiettyyn osaan verkostossa.

VUOKRA-ASUNTO- JA 
RANTATONTTITARJONTA
ASUMINEN
Kunnan omistamien vuokra-asuntoyhtiöi-
den fuusio toteutuu ohjelmakauden alussa. 
Vuokra-asuntokannasta tehdään katta-
va tarkastelu, jossa kartoitetaan olemassa 
olevan asuntokannan laatu ja kunto. Vuok-
ra-asuntoyhtiöille laaditaan kokonaisval-
tainen kehittämissuunnitelma ja -ohjelma, 
joka tähtää asuntokannan parempaan koh-
taamiseen markkinoilla olevaan kysyntään. 
Kaavoituksen saattaminen ajan tasalle on 
yksi kiireellisimmistä elinvoimaohjelman 
tavoitteista. Lisäksi kunta käynnistää aktii-
visen vuoropuhelun maanomistajien kans-
sa ja hankkii aktiivisesti maa-alueita hyvän 
tonttitarjonnan aikaansaamiseksi. Erityise-
nä painopistealueena on omakotiasumiseen 
soveltuvat ranta-alueet.
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”Tulevaisuuden Rautalampi on entistä 
elinvoimaisempi paikkakunta, joka 

toimii maaseudun suunnannäyttäjänä. 
Luontoon, kulttuurihistoriaan ja 

yhteisöllisyyteen pohjautuva 
rautalampilaisuus on elämäntapa ja 
identiteetti, joka tunnetaan myös 

kuntarajojen ulkopuolella.”
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