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§ 77
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 15 valtuutettua ja neljä varavaltuutettua.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Sari Hintikka-Varis, Jarmo Hänninen, Joni-Matti
Kuikka, Tiina Puranen, Sami Räsänen ja Markus Sjöberg.
Läsnä olivat varavaltuutetut Senja Hallivuori, Anu Hotti, Hannu Keinänen ja Timo
Puranen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 78
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Mika Koukkari ja Hannu Korhonen.
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§ 79
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon
tulevaa valmistelua varten.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
a. Ympäristölautakunnan välintilinpäätös on käsitelty ympäristölautakunnassa 14,11 ja
kunnanhallituksessa 18.11. Esitys on jaettu pöydille.
b. Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Rautalammin kunnassa § 84, tehdään
tarkennus: sivistyslautakunta nimeää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön.
2. Muissa asiossa käydään lävitse lyhyesti TA 2020 valmistelutilanne ja jaetaan
budjettiyhteenveto.
Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.
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§ 80
Välitilinpäätös tammi-elokuu 2019
RauDno-2019-608
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Perusturva 1.1.-31.8.2019 yhteenveto.pdf
2 Perusturva € välitp ylempi taso.pdf
3 Perusturva € välitp tarkempi taso.pdf
4 Hallinto-osaston talouden seuranta 1-8.pdf
5 Elinkeinotoimen talouden seuranta 1-8.pdf
6 Tekninen_toteuma_1-8_2019 (1).pdf
7 Talouden seuranta 1-8kk_19_sivistysosasto
Kunnanhallitus antoi hallintokunnille 14.1.2019/ §7 ohjeet talousarvion toteutumisen
raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Raporttien piti sisältää sitovien tavoitteiden lisäksi määrärahataulukot sitovalla tasolla.
Mikäli hallintokunta on esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja mittareita, tuli ne
myös raportoida kolmannesvuosittain. Toteutumassa voidaan esittää myös
perusteluita.
Yleis- ja taloushallinto, elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta
ja tekninen toimi ovat esittäneet raportit jaksolta 1.1.- 31.8.2019 lautakunnille ja
kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus on hyväksynyt välitilinpäätösraportit 10.10., 21.10.
ja 4.11. ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ympäristölautakunta käsittelee raportit kokouksessaan 14.11.2019. Kunnanhallitus
käsittelee ympäristölautakunnan raportit 18.11.2019. Kunnanhallituksen päätös
ympäristölautakunnan raporttien hyväksymisestä saadaan kunnanvaltuuston
kokoukseen.

Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä yleis- ja taloushallinnon,
elinvoimalautakunna, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen ja
ympäristölautakuntien raportit 1.1.-31.8.2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, tekninen johtaja Antti Tuppuraa,
perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta, hallintojohtaja Merja
Koivula-Laukkaa ja elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä.
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Kunnanhallitus, § 240,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 81, 18.11.2019
§ 81
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
RauDno-2019-630
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 240
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä
muiden verojen perusteista. Kunnanvaltuusto korotti viisi vuotta sitten
tuloveroprosenttia 21,50 %:sta 22,00 %:iin.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
tuloveroprosentiksi määrätään 22,00%.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 81
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä
muiden verojen perusteista.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 %.
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Kunnanhallitus, § 239,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 82, 18.11.2019
§ 82
Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
RauDno-2019-629
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 239
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kiinteistöverot 2019.xlsx
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien 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.
2.
3.
4.

Yleinen veroprosentti 0,93-2,00 %
Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41-1,00 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto voi
määrätä 2,00-6,00 %
5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti enintään
3,10 %
6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä
säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi.
Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto vahvisti
seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
2.
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Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Veroprosentit_vuodelle_2019_kuntakohtaiset_tiedot.xlsx
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Mikäli rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä, peritään
rakentamattomilta rakennuspaikoilta vero yleisen veroprosentin mukaan.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Viestintätyöryhmä, § 5,28.05.2019
Elinvoimalautakunta, § 22,16.10.2019
Kunnanhallitus, § 258,04.11.2019
Kunnanvaltuusto, § 83, 18.11.2019
§ 83
Viestintäohjelma
RauDno-2019-368
Viestintätyöryhmä, 28.05.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Virta
petri.virta@rautalampi.fi
kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Viestintäkoordinaattori on laatinut viestintäohjelman luonnoksen, joka esitellään
työryhmälle.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Työryhmä keskustelee viestintäohjelman sisällöstä ja päättää jatkotoimista.
Päätös
Viestintäohjelmaluonnos merkittiin työryhmän tietoon saatetuksi. Työryhmä
keskusteli ja antoi ehdotuksia luonnoksen jatkotyöstöä varten.

Elinvoimalautakunta, 16.10.2019, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Virta
petri.virta@rautalampi.fi
kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Liitteet

1 Viestintäohjelma_Rautalamminkunta2019.pdf
Rautalammin kunnalle on laadittu omana työnä viestintäohjelma, jonka tarkoituksena
on luoda yhteinen suunta ja tahtotila sille, kuinka kehitämme Rautalammin kunnan
viestintää tulevaisuudessa.
Ohjelmassa ei määritellä yksittäisiä viestejä tai käytännön ohjeita. Ohjelman
tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, kuinka voimme viestinnän ja markkinoinnin
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keinoin edistää kuntastrategian päämääriä. Ohjelma korvaa aikaisemmat
viestintäohjeistukset.
Rautalammin hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnan viestintää ja tiedottamista
kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan
viestintäohjelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Asia on
valmisteltu elinvoimalautakunnan alaisuudessa, koska hallintosäännön 6 § mukaisesti
elinvoimalautakunnan tehtävänä on kehittää kunnan markkinointia ja viestintää.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi viestintäohjelman
vuosille 2019-2022.
Päätös
Ehdotuksen mukainen.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 258
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Virta
petri.virta@rautalampi.fi
kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Liitteet

1 Viestintäohjelma_Rautalamminkunta2019.pdf
Rautalammin kunnalle on laadittu omana työnä viestintäohjelma, jonka tarkoituksena
on luoda yhteinen suunta ja tahtotila sille, kuinka kehitämme Rautalammin kunnan
viestintää tulevaisuudessa.
Ohjelmassa ei määritellä yksittäisiä viestejä tai käytännön ohjeita. Ohjelman
tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, kuinka voimme viestinnän ja markkinoinnin
keinoin edistää kuntastrategian päämääriä. Ohjelma korvaa aikaisemmat
viestintäohjeistukset.
Rautalammin hallintosäännön 6:nnen §:n mukaisesti kunnan viestintää ja
tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan
viestintäohjelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Asia on
valmisteltu elinvoimalautakunnan alaisuudessa, koska hallintosäännön 6:nnen §:n
mukaisesti elinvoimalautakunnan tehtävänä on kehittää kunnan markkinointia ja
viestintää.
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Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä viestintäohjelman vuosille 2019-2022 ja
esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin viestintäkoordinaattori Petri Virtaa.

Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Virta
petri.virta@rautalampi.fi
kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Liitteet

1 Viestintäohjelma_Rautalamminkunta2019.pdf
Kunnassa on laadittu omana työnä viestintäohjelma, jonka tarkoituksena on luoda
yhteinen suunta ja tahtotila sille, kuinka kehitämme Rautalammin kunnan viestintää
tulevaisuudessa.
Ohjelmassa ei määritellä yksittäisiä viestejä tai käytännön ohjeita. Ohjelman
tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, kuinka voimme viestinnän ja markkinoinnin
keinoin edistää kuntastrategian päämääriä.
Rautalammin hallintosäännön 6:nnen §:n mukaisesti kunnan viestintää ja
tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Ohjelma korvaa
aikaisemmat viestintäohjeistukset.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Rautalammin kunnan viestintäohjelman vuosille
2019-2022.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin viestintäkoordinattori Petri Virtaa.
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Sivistyslautakunta, § 62,09.09.2019
Kunnanhallitus, § 207,23.09.2019
Kunnanhallitus, § 220,07.10.2019
Kunnanhallitus, § 259,04.11.2019
Kunnanvaltuusto, § 84, 18.11.2019
§ 84
Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Rautalammin kunnassa
RauDno-2019-537
Sivistyslautakunta, 09.09.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa kuntia nimeämään
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen, jolla on riittävästi päätäntävaltaa,
vastaamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelusta, resurssoininsta, toteutuksesta ja
arvioinnista. Sosiaali ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti. Varsinaisesta ehkäisevän
päihdeytön kenttätyöstä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava
edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmä tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä
tehtäessä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
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Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän
ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi
sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän
nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus
eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten
kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää
jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.

Ehkäisevän päihdetyön -koordinaattoriksi kunnanhallitus nimittää etsivä
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaista palkkaan lisätään 50€
kuukausittainen lisä ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön
koordinaattorin vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden – vauvasta vaariin
– ehkäisevää päihdetyötä.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 23.09.2019, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus nimíttää Rautalammin kunnan johtoryhmän ehkäisevää päihdetyötä
valvovaksi toimielimeksi.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän nimittämään moniammatillisen
tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta
Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän
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päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla on mahdollista.
Moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää jäseniä.
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattoriksi nimitetään etsivä nuorisotyöntekijä.
Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivän nuorisotyöntekijän
tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 euron kuukausittainen lisä
ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin
vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden ehkäisevää päihdetyötä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 220
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työnkuva
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän
ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi
sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän
nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus
eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten
kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää
jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.
Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivä
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 €
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kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän
nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.
Päätös
Hannu Korhonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Kari Laitinen ja Tiina Puranen
kannattivat esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työnkuva
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus nimittää ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen Rautalammin
kuntaan. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa toimielimen nimittämään
moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteutumisesta Rautalammilla. Ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen tulee
varmistaa, että moniammatillisessa tiimissä on kattava edustus eri toimialoilta, jotta
ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla toteutuu.
Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivän
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 €:
n kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä.
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Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän
nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä
valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä
moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteuttamisesta Rautalammilla.
Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä
valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä
moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteuttamisesta Rautalammilla.
Päätös
Lisäksi puheenjohtaja esitti, että päätöstä tarkennetaan lauseella: sivistyslautakunta
nimeää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
18.11.2019

9/2019

20 (24)

Kunnanhallitus, § 257,04.11.2019
Kunnanvaltuusto, § 85, 18.11.2019
§ 85
Esitys Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttamiseksi
RauDno-2019-657
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 257
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010
perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus
yhtiössä on 100 %. Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 3,15 %, kunnan omistamien
osakkeiden määrä on 46.598 kpl.
Yhtiön hallitus esittää osakkaille, että osakassopimuksen kohtaa 12.2. tarkennetaan
siten, että osakassopimukseen lisätään uusi kohta 12.5., joka kuuluu seuraavasti:
"Tämän kohdan 12 mukaiset osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia
noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.
Yhtiön valmistelema muutossopimus (päivätty 30.9.2019) on liitteenä.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Rautalammin kunta hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.9.2019
päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.
2. se valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:
n 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Esitys_Liite_1_Krogerus_Savon Kuituverkko Oy osakassopimusmuutos 2019 05 13.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
2 Esitys_Liite_2_Osakassopimuksen_muutossopimus_Savon_Kuitu_2019_09_30.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
3 Esitys_Savon Kuituverkko_Oy_Osakassopimuksen_muutos_2019_10_22.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
4 Osakassopimuksen_muutossopimus_Liite_1_ja_2_Osakassopimus 2010.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
5 Osakassopimuksen_muutossopimus_Liite_3_Muutos_Osakassopimukseen_2012.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010
perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus
yhtiössä on 100 %. Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 3,15 %, kunnan omistamien
osakkeiden määrä on 46.598 kpl.
Yhtiön hallitus esittää osakkaille, että osakassopimuksen kohtaa 12.2. tarkennetaan
siten, että osakassopimukseen lisätään uusi kohta 12.5., joka kuuluu seuraavasti:
"Tämän kohdan 12 mukaiset osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia
noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.
Ehdotus
Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Rautalammin kunta hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.9.2019
päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.
2. se valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:
n 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 86
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Uuden varavaltuutetun nimeäminen perussuomalaisten valtuustoryhmään.pdf
Kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat
asiat ja merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitusasiat.
Ehdotus
Kunnanvaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Keskusvaalilautakunnan päätös 31.10.2019 Pentti Purasen määräämisestä
Perussuomalaisten ryhmän kolmanneksi varavaltuutetuksi.
2. Alkuvuoden valtuuston kokouspäivämäärät: ti 21.1.; ti 25.2.; ti 31.3.; ti 28.4.; ti 9.6 tai
16.6. (tilinpäätöskokous).
3. Muistutus kuntien tilannekuvatyötä tukevasta kyselystä, vastausaika 30.11.
mennessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi TA 2020 valmistelutilanne ja
budjettiyhteenveto 15.11.2019.
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Kunnallisvalitus
§80, §81, §82, §83, §84, §85
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
18.11.2019

9/2019

24 (24)

Puhelinnumero:029 56 42500
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta haetaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on littettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.

