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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Pekka Annala, 1. varapuheenjohtaja
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Päivi Heikkinen
Jouko Korhonen, saapui 16:45, poistui 16:50
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Jorma Kukkonen, kunnanvaltuuston pj., saapui 16:07
Juho P. Pahajoki, valtuuston 1.vpj
Antti Tuppura, tekninen johtaja, saapui 16:07, poistui 16:39
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä
Hyvönen Tarja, saapui 16:07, poistui 16:19
Allekirjoitukset

Matti Kärkkäinen
Puheenjohtaja

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.11.2019

18.11.2019

Päivi Heikkinen

Raija Haukka

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
18.11.2019 - 18.11.2021
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§ 272
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n
nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-
125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai
toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §).
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 273
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 274
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
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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 tarkastajiksi valittiin Päivi Heikkinen ja Raija Haukka.
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§ 275
Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasoesityksestä
RauDno-2019-693
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö - Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös.pdf
2 Ote- Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotus 2020-2023 .docx
3 Palvelutasopäätös 2020-2023.pdf
4 Päätös Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 17.10.pdf
Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien
hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen,
jossa päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja
tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen
palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksessa
on valmisteltu uusi palvelutasopäätösehdotus ajalle 1.1.2020-31.12.2023.
Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit,
määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen
perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia.
Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja
nykytilaan. Poikkeusolojen järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen
valmiussuunnitelmassa.
Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä
onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurauksien vähentäminen. Pelastustoimen
palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on
suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ja tulipalojen
ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat
toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain
hyväksyttävän talousarvion puitteissa. Kuntien lausunnot pelastuslaitoksen
talousarvioon ovat viime vuosina sisältäneet toiminnan ja talouden
sopeuttamistoiveita. Maakunnallisen paloasemaverkon ylläpitäminen edellyttäisi
lähivuosina kahdeksan uuden paloaseman rakentamista, joka lisää huomattavasti
pelastuslaitoksen maksamien pääomavuokrien määrää ja näkyy siten kuntien
maksuosuuksissa.Tällä hetkellä pelastuslaitoksella on käytössä 29 paloasemaa ja
sopimuspalokunnilla kuusi. Aiemmin on uusittu tai korjattu yksitoista paloasemaa.
Palvelutasopäätösehdotus vuosille 2020-2023 sisältää talouspaineiden johdosta jo
ilman pääomavuokrien nousuakin muutamia muutosehdotuksia aiempaan
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päätökseen verrattuna. Ehdotuksessa mm. varauduttaisiin siihen, ettei 24/7-
paloasemien henkilövahvuuksia pysyttäisi aina pitämään nykymallin mukaisesti
vähintään 1+3 vahvuisina (esimies ja kolme palomiestä). Myös ns. päiväpaloasemien
henkilömäärät alittaisivat tavoitevahvuudet nykyistä useammin. Vahvuuden
pienentäminen tarkoittaisi tietyissä tehtävissä palvelutason laskua ja toiminnan
hidastumista. Esimerkisi savusukellus voitaisiin joutua korvaamaan vaihtoehtoisilla
sammutusmenetelmillä henkilövahvuuden täydentymiseen saakka. Pelastustoiminta
voidaan aloittaa pienemmälläkin (kuin 1+3) vahvuudella ja osa pelastustehtävistä
voidaa suorittaan kokonaan pienellä henkilöstömäärällä. Hätäkeskuksen Erica-
järjestelmä hälyttää tehtävälle kykyjä vaativia resursseja niin monelta paloasemalta,
kun ennakkoriskiarvion perusteella on tarvetta.
Ehdotus sisältää 1-tason välittömän vesisukellusvalmiuden ylläpitämisen 1.1.2020
alkaen vain Kuopin Neulamäen paloasemalla. Pintapelastusvalmius pidetään yllä
kaikilla 24/7 paloasemilla ja muilla asemilla pyritään ylläpitämään III-tason
pintapelastusvalmiutta.
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 esittää lausuntonaan Pohjois-Savon pelastustoimen
palvelutasopäätöksestä seuraavaa:
Palvelutasopäätös on huolella laadittu ja sisältää hyviä painopisteitä kuten
onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän ja tiukan taloudenpidon.
Rautalammin kunta katsoo kuitenkin, että se ei voi antaa lupaa pelastustoiminnan
heikentämiselle, toiminnan tehostaminen pitää tehdä muulla tavoin. Tähän pitää
löytää muut keinot esim. vaikka hidastamalla investointeja paloasemiin
tms. Rautalammin pelastustoimen henkilöstön toimintavalmiutta ei saa heikentää. Nyt
kun paloasemalla on vihdoinkin kaksi vakituista palomiestä, tulee tästä pitää
ehdottomasti kiinni. PItkään jatkuneen henkilöstöpulan vuoksi on mahdollista, että
tärkeitä, mutta vähemmän kiireellisiä tehtäviä on jäänyt rästiin. Edellytämme, että
myös henkilöstön lomien/virkavapauksien aikana toimintavalmiutta ei heikennetä.
Tilanne, että paloasemalla päiväsaikaa ei olisi henkilöstöä, on kestämätön. Päiväaikaa
on ollut vaikea saada sivutoimisia palokuntalaisia hälytyksiin, koska henkilöstö on
kiinni omissa työtehtävissään. Näin ollen vakituinen henkilöstö on se ydinjoukko, joka
apuun rientää hädän hetkellä. Pelastuslaitoksen ensivastetehtävien vaativuus on
kasvanut sitä mukaa, kun sairaankuljetusyksiköiden määrä on vähentynyt. Palopuolen
muiden tehtävien määrä ei ole laskenut. Lisäksi onnettomuusriskit ovat kasvaneet
muun muassa lisääntyneen raskaan liikenteen määrän vuoksi VT 69 tiellä ja
kansallispuiston kävijämäärän kasvaessa edelleen.
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§ 276
Ympäristölautakunnan talousarvion 2019 toteutuminen 1.1.- 31.8.2019
RauDno-2019-624
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Toteuma_tammi_elo_2019_ympltk.pdf
Tekninen osasto on laatinut raportit rakennusvalvonnan ja -ohjauksen sekä
ympäristönsuojelun osalta 1.1. - 31.8.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksy rakennusvalvonnan- ja ohjauksen sekä
ympäristönsuojelun raportit tammi-elokuulta 2019 ja esittää niitä edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

9 (22)

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

20/2019

10 (22)

Kunnanhallitus, § 169,12.08.2019
Kunnanhallitus, § 277, 18.11.2019
§ 277
Määräalan myyminen lisämaaksi omakotitalotonttiin
RauDno-2019-481
Kunnanhallitus, 12.08.2019, § 169
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Tarjous lisämaasta asuntotonttiin.pdf
Omakotikiinteistön (686-408-26-105) omistaja on tehnyt tarjouksen määräalan
osamisesta omakotitonttinsa ja rannan väliseltä kaistaleelta lähellä Kuutinrantaan
suunniteltua asuinaluetta. Määräalan koko on noin 1190 m2-1240m2. Hän tarjoaa
alasta 2 euron neliöhintaa.
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
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämä pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus, 18.11.2019, § 277
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet
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1 Karttaliite, lisämaan myyminen omakotitonttiin (686-408-26-105).pdf
2 Tarjous lisämaasta asuntotonttiin.pdf
Omakotikiinteistön (686-408-26-105) omistaja on tehnyt tarjouksen määräalan
osamisesta omakotitonttinsa ja rannan väliseltä kaistaleelta lähellä Kuutinrantaan
suunniteltua asuinaluetta. Määräalan koko on noin 1190 m2-1240m2. Hän tarjoaa
alasta 4500 euron kauppahintaa.
Ostaja on kertonut perusteluissaan seuraavaa:
Ostaja on ostanut alkuperäisen maa-alueen yksityishenkilöltä noin 10 vuotta sitten ja
rakentanut omakotitalon tontille. Samaan aikaan hän on käynyt Vaalijalan
kuntayhtymän kanssa neuvotteluja mahdollisuudesta ostaa lisää maata rantaan
saakka. Vaalijalan kuntayhtymällä ei kuitenkaan ollut silloin myyntihalukkuutta ja
sittemmin alue on siirtynyt Rautalammin kunnan omistukseen. Nyt kun alueen kaavan
päivitys on tehty ja alueelle on tulossa omarantaisia tontteja on ostaja esittänyt
toiveensa voida ostaa loppu määräala noin 1190 -1240 m2 (liitteenä kartta).
Perusteluina hän esittää, että alue olisi yhtenäinen rantatontteineen. Lisäksi tontin
arvo nousisi, joka olisi ostajan, mutta myös kunnan etu mahdollisessa
myyntitilanteessa. Myyjällä ei kuitenkaan ole myyntiaikeita vaan hän maisemoisi
alueen viihtyisäksi nurmialuineen. Alueen yleinen viihtyvyys parantuisi nykyisestä, joka
on kaikkien etu ja se voi houkutella muitakin alueelle rakentamista
suunnittelevia. Ostajan mielestä alueen muuttunut tilanne myös aiheuttaa hänen
asuinympäristöönsä muutoksia, joihin hän joutuu muutenkin rahallisesti
panostamaan, esim. aitauksen tekoa ym. Kustannuksia tulee myös lohkomisesta ja
lainhuudatuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä määräalan hintaan 4 500 euroa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle. Kunnanhallitus tekee alueelle maastokäynnin.
Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
Jouko Korhonen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

20/2019

12 (22)

§ 278
Kirjanpitopalveluiden toimeksiantosopimus
RauDno-2019-701
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Toimeksiantosopimus_Kuntalaskenta_Rautalammin kunta_luonnos 07112019.docx
2 Kuntalaskenta 2020 Vastuujako taloushallinto.doc

Oheismateriaali
1 Kuntalaskenta_Rautalammin kunta_tapaaminen 11062019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Kuntalaskenta vanha sopimus 2009.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Rautalammin kunnan ja Kuntalaskenta Oy:n välinen yhteistyösopimus loppuu
31.12.2019. Sopimus kattaa vielä vuoden 2019 tilinpäätöksen tekemisen.
Taloushallinnon sitovana tavoitteena vuoden 2019 talousarviossa oli
kirjanpitopalveluiden uudelleen organisointi, vaihtoehtoina muun muassa
kirjanpitopalveluiden kotiuttaminen tai sopimuksen päivittäminen nykyisen toimijan
kanssa. Kirjanpidon kotiuttamista valmisteltiin, mutta kunnanvaltuusto näki
tarpeelliseksi lisäajan ottamisen eri vaihtoehtojen lisäselvittämistä varten. Tämän
vuoksi nykyisen toimijan kanssa on neuvoteltu uusi toimeksiantosopimus 1+1 vuotta.
Tämä sopimus täydentää vuonna 2009 solmittua palvelusopimusta. Lisäksi
vastuunjakotaulukko on päivitetty ja siihen tullaan vielä tekemään muutamia
tarkennuksia, kun työ käynnistyy vuoden 2020 alussa. Kuntalaskennan kanssa on
sovittu, että työntekijä jalkautuu säännöllisesti Rautalammille, kunnan tarpeen
mukaan ja yhteisesti sovitaan kolmen kuukauden jälkeen, miten jatko on
tarkoituksenmukaista järjestää. Matkakuluista vastaa aluksi Kuntalaskenta,
mahdollisista muutoksista sovitaan sitten erikseen.
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 hyväksyä Rautalammin kunnan ja Kuntalaskenta Oy:n välisen
toimeksiantosopimuksen ajalle 1+1 vuotta 1.1.2020 alkaen.
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§ 279
Huoneiston osto myyntitarjouksen perusteella Asunto Oy Rautalammin Lassilanpolku,
osakkeet 170-236
RauDno-2019-704
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite, myyntitarjous
Asunto Oy Lassilanpolku 2 A 4 huoneiston omistaja (yksityishenkilö) on tehnyt
myyntitarjouksen kunnalle omistamastaan 3 h+ k+ sauna (67m2) huoneistosta.
Huoneistoon kohdistuu tällä hetkellä taloyhtiölainaa 57.198,04 euroa (30.09.2019).
Myyjä vastaa taloyhtiölainasta kaupantekotilanteessa. Asunto on kiinteistövälittäjän
arvioima ja sen velaton myyntihinta on 130.000 euroa.
Omistaja on tehnyt omalla kustannuksellaan huoneistoon lukuisia parannuksia, joten
huoneiston kunto ja varustetaso on parempi muihin huoneistoihin verrattuna.
Rautalammin kunnalla olisi kysyntää myyntiin tarjotun huoneiston kokoiselle
vuokrahuoneistolle. Tällä hetkellä kunta menettää perheitä, kun sopivan kokoista
vuokra-asuntotarjontaa ei ole.
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 ostaa Asunto Oy Lassilanpolku 2 A 4 huoneiston ja ehdottaa
edelleen kunnanvaltuustolle huoneiston ostoa ja sekä lisämäärärahan 130.000
euroa myöntämistä esitettyyn kauppahintaan.
Päätös
Pekka Annala esitti, että tarjous hylätään. Hannu Korhonen, Päivi Heikkinen, Sinikka
Korhonen ja Raija Haukka kannattivat esitystä.
Pekka Annalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 280
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 29.10.19
RauDno-2019-121
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja
täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
§ 72 Päätös kotouttamisjaoston lakkauttamisesta on lähetetty kotouttamisjaostolle ja
perusturvalautakunnalle.
§ 73 Teknisen ja elinvoimalautakunnan vastineiden hyväksyntä liittyen
tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen on annettu tiedoksi
tarkastuslautakunnalle ja ko. lautakunnille.
§ 74 Lyhytaikaisen lainan lisäotto-oikeuden myöntäminen on annettu tiedoksi
kirjanpitoon ja hallinto-osastolle.
§ 75 Kunnanvaltuuston päätös Savon Voiman ja Kuopion Energian yhdistämiseen
liittyen on annettu tiedoksi Savon Energiaholdingille.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 281
Kunnanviraston aukiolo joulun 2019 aikana
RauDno-2019-691
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanviraston aukiolosta joulun aikana 2019 tulee tehdä päätös. Jouluviikolla
perinteisesti asiakaspalvelun tarve on ollut minimissään. Tarkoituksen mukaista on
keskittää vuosilomia, työntasausvapaita tai palkattomia virka/työvapaita em. aikaan.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna maanantaina 23.12.2019 ja
perjantaina 27.12.2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

20/2019

§ 282
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Pöytäkirja_Keskusvaalilautakunta___31.10.pdf
2 Pöytäkirja_Metsäjaosto___01.11.pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 31.10.2019
2. Metsäjaoston pöytäkirja 1.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 283
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Keskusvaalilautakunnan päätös 31.10.2019 uuden varajäsenen määräämisestä
perussuomalaisten valtuustoryhmään
2. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokous 18.11.2019 klo 10.00
3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston kokouspöytäkirja 21.10.2019 http://publish.psshp.fi/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2019351082
4. Ote Metsäjaoston pöytäkirjasta 1.11.2019: Metsänhoitotöiden suunnitelma vuodelle
2020 ja suunnitelmaan liittyvät kartat
5. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 1.11.2019,
liitteenä hyväksytyt hankkeet ja talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022
6. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n syyskokouskutsu 28.11.2019
7. Vaalijalan kuntakokouksen muistio 16.10.2019 https://www.vaalijala.fi/resources
/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_16.10.2019_muistio.pdf
8. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 13.11.2019
9. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen käsittely koskien
Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien peruspääomavaatimusta. (koneella)
10. Savon Voima Verkko Oy:n päätös sähkökaapeleiden asentamisesta Säynätsalmen
ali 23.10.2019
11. Luottamushenkilökorvaukset: Kuntalain 82 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
luottamushenkilölle maksetaan korvausta mm. kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 284
Otto-oikeuspykälä
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka, Anu Sepponen
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi, anu.sepponen@rautalampi.fi
hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Muut päätökset:
§ 1 Tapaturman vahingonkorvaus, 08.11.2019
§ 2 Saatavan poisto, 08.11.2019
Kunnanjohtaja
§ 15 Roskien ja jätteiden siivoaminen kunnan yleisilmeen parantamiseksi, 14.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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18.11.2019
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Muutoksenhakukielto
§276
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§275, §277, §278, §279, §280, §281
Oikaisuvaatimusohje
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki §
134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston 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 päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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.

