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§1
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 17 valtuutettua ja neljä varavaltuutettua.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Matti Kärkkäinen ja Kari Laitinen.
Läsnä olivat varavaltuutetut Senja Hallivuori, Anu Hotti, Sirpa Jalkanen ja Hannu
Keinänen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§2
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 tarkastajiksi valittiin Päivi Heikkinen ja Raija Haukka.
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§3
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 järjestyksessää
2. muissa asioissa käydään lyhyesti lävitse TP 2019 ennuste ja tuloslaskelma.
2a. valtuutettu Markus Sjöberg jättää valtuustustoaloitteen.
2b. Jarmo Hänninen ilmoitti, että ottaa esille 17.12.2019 talousarvion käsittelyn ja
siihen liittyvän menettelytapa-asian.
2c. Puheenjohtaja totesi, että lopuksi on muuta infoa.
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Tekninen lautakunta, § 70,09.12.2019
Kunnanhallitus, § 5,20.01.2020
Kunnanvaltuusto, § 4, 04.02.2020
§4
Anna-Reetan luontopäiväkodin rakentaminen
RauDno-2019-772
Tekninen lautakunta, 09.12.2019, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 VARHAISKASVATUKSEN TILANNE.pdf
2 191127_PALAVERI Anna-Reetan PVK_Luonnos 1_0.pdf
3 Arvio_13_9_18.pdf
4 Rautalampi kiinteistöleasing 9.12.2019.pdf
5 Laskentamalli alustavaan rahoitussuunnitteluun laina leasing investori kopio.pdf
Varhaiskasvatuksen tilanne - muistion (Iina Hänninen, Jaana Jalkanen, Tiina Puranen,
3.12.2019) perusteella varhaiskasvatuksen lisätilan tarve on akuutti (liite 1).
Teknisen lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä
kunnanhallituksen nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut
luonnossuunnitelmat valmiiksi (liite 2).
Inmeco Oy on Päiväkoti Riihikoto - arvio rakennuksen korjattavuudesta ja
vaihtoehtojen kustannuksista - arviossaan (13.9.2018) vertaillut eri vaihtoehtoja, miten
päiväkodin rakennushanke voitaisiin toteuttaa (liite 3).

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: Antti Tuppura, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan
paikallarakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien
mukaisesti siten, että rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
04.02.2020

1/2020

8 (29)

Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 VARHAISKASVATUKSEN TILANNE.pdf
2 191127_PALAVERI Anna-Reetan PVK_Luonnos 1_0.pdf
3 Arvio_13_9_18.pdf
4 Rautalampi kiinteistöleasing 9.12.2019.pdf
5 Laskentamalli alustavaan rahoitussuunnitteluun laina leasing investori kopio.pdf
6 200117_esitys Anna-Reetan PVK_Luonnos 1_0.pdf
Varhaiskasvatuksen tilanne -muistion (Iina Hänninen, Jaana Jalkanen, Tiina Puranen,
3.12.2019) perusteella varhaiskasvatuksen lisätilan tarve on akuutti (liite 1). Asia on
ollut keskustelun alla alkuvuodesta 2017 alkaen.
Inmeco Oy on Päiväkoti Riihikoto - arvio rakennuksen korjattavuudesta ja
vaihtoehtojen kustannuksista - arviossaan (13.9.2018) vertaillut eri vaihtoehtoja, miten
päiväkodin rakennushanke voitaisiin toteuttaa (liite 3).
Riihikodon päiväkodin tilanahtaudesta ja peruskorjaustarpeesta johtuen tarvitaan
lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Hoitopaikkojen tarve tällä hetkellä on
noin 53 paikkaa. Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty mm. Riihikodon
peruskorjausta ja laajennusta, uuden päiväkotirakennuksen rakentamista ja erilaisia
vuokratilaratkaisuja. Vuokratilaratkaisujen huono puoli on niiden kalleus pidemmällä
aikajänteellä. Myös se, että vuokra-ajan loputtua vuokratilat palautuisivat vuokraajalle,
on todettu huonoksi ratkaisuksi. Hyvänä puolena on vuokratilojen joustavuus.
Uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on todettu hankesuunnitteluvaiheessa
mm. tilankäytöllisesti ja laadullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös sisäilmastoltaan
paikalla rakennettu rakennus on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi. Haasteiksi on
arvioitu uudisrakennuksen kalleus ja vuokratiloja huonompi tilankäytöllinen
joustavuus. Luonnossuunnittelussa huomiota on kiinnitetty siihen, että tiloja on
kohtuukustannuksin mahdollista muuntaa toiseen käyttötarkoitukseen.
Riihikodon päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen on arvioitu melko
kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Huonona puolena on kuitenkin huomioitava
tontin ahtaus – laajennus ja leikkipaikat eivät mahdu tontille. Myös peruskorjauksen
epäonnistumisen riski on olemassa.
Teknisen lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä
kunnanhallituksen nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut
luonnossuunnitelmat valmiiksi (liite 2).
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Tekninen lautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan
paikalla rakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien
mukaisesti siten, että rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta. Hankkeen
kustannusarvio tässä vaiheessa on 1 300 000 euroa.
Asiasta on järjestetty infotilaisuus valtuustoseminaarissa syksyllä 2019 sekä info- ja
keskusteluilta kuntalaisille 16.1.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi,
että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikalla rakennettuna rakennuksena
liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten, että rahoituksena
käytettäisiin leasing-rahoitusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiina Puranen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanvaltuusto, 04.02.2020, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 VARHAISKASVATUKSEN TILANNE.pdf
2 191127_PALAVERI Anna-Reetan PVK_Luonnos 1_0.pdf
3 Arvio_13_9_18.pdf
4 Rautalampi kiinteistöleasing 9.12.2019.pdf
5 Laskentamalli alustavaan rahoitussuunnitteluun laina leasing investori kopio.pdf
6 200117_esitys Anna-Reetan PVK_Luonnos 1_0.pdf
Riihikodon päiväkodin tilanahtaudesta ja peruskorjaustarpeesta johtuen tarvitaan
lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty
mm. Riihikodon peruskorjausta ja laajennusta, uuden päiväkotirakennuksen
rakentamista ja erilaisia vuokratilaratkaisuja.
Uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on todettu mm. tilankäytöllisesti ja
laadullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös sisäilmastoltaan paikalla rakennettu
rakennus on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi. Haasteiksi on
arvioitu uudisrakennuksen kalleus ja vuokratiloja huonompi tilankäytöllinen
joustavuus. Luonnossuunnittelussa huomiota on kiinnitetty siihen, että tiloja on
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kohtuukustannuksin mahdollista muuntaa toiseen käyttötarkoitukseen. Teknisen
lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä kunnanhallituksen
nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut luonnossuunnitelmat
valmiiksi.
Hankkeen kustannusarvio tässä vaiheessa on 1 300 000 euroa.

Ehdotus
Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle
päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikalla rakennettuna
rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten, että
rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiina Puranen jääväsi itsensä ja eikä hän osallistunut asian käsittelyyn, vaan poistui
lehteriyleisöön tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja pyysi varavaltuutettu
Anna-Liisa Pulliaisen ottamaan paikkansa valtuustossa tämän asian käsittelyn ajaksi.
Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Antti Tuppuraa, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Jaana Jalkasta.
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Kaavoitusjaosto, § 9,17.06.2019
Kunnanhallitus, § 159,18.06.2019
Kaavoitusjaosto, § 14,12.08.2019
Kunnanhallitus, § 168,12.08.2019
Kunnanhallitus, § 224,07.10.2019
Kunnanhallitus, § 311,17.12.2019
Kunnanhallitus, § 7,20.01.2020
Kunnanvaltuusto, § 5, 04.02.2020
§5
Kuutinranta 6:548 tilan aseman muutos
RauDno-2019-421
Kaavoitusjaosto, 17.06.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 snapshot.jpg
2 snapshot (2).jpg
3 snapshot (4).jpg
4 snapshot (5).jpg
5 snapshot (6).jpg
6 snapshot (7).jpg
7 snapshot (8).jpg
8 snapshot (10).jpg
Tilan Kuutinranta (6:548) asemakaavoitus
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolella sen
läheisyydessä. Asemakaavoitettavaan alueeseen sisältyy tila 6:548, Kuutinranta.
Asemakaavoitettavan alueen pinta- ala on yhteensä noin 4,3 ha.
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kuutinharjun palvelukoti ja omakotiasutusta.
Alueelle on tavoitteena muodostaa omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja. Kunnan
tavoitteena on luoda suunnittelualueesta toimiva, yhtenäinen ja vetovoimainen
asuinympäristö. Kuutinharjun palvelukoti halutaan kaavamuutoksen avulla liittää
entistä tiiviimmäksi osaksi kunnan asumisrakennetta.
Suunnittelualueella on voimassa Rautalammin keskustan yleiskaava 2030, joka on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2019. Yleiskaavassa alue on osoitettu
asuntoalueeksi (A). Lisäksi alueelle on osoitettu vesiliikenteen alue (LV) ja johtoura.
Alueella on voimassa Lassilan alueen rakennuskaava, joka on hyväksytty vuonna 1986.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
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- 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: Antti Tuppura, tekninen johtaja
Kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle tilan Kuutinranta (6:548)
asemakaava luonnoksen laittamista nähtäville.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 18.06.2019, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 snapshot.jpg
2 snapshot (2).jpg
3 snapshot (4).jpg
4 snapshot (5).jpg
5 snapshot (6).jpg
6 snapshot (7).jpg
7 snapshot (8).jpg
8 snapshot (10).jpg
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolella sen
läheisyydessä. Asemakaavoitettavaan alueeseen sisältyy tila 6:548, Kuutinranta.
Asemakaavoitettavan alueen pinta- ala on yhteensä noin 4,3 ha.
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kuutinharjun palvelukoti ja omakotiasutusta.
Alueelle on tavoitteena muodostaa omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja. Kunnan
tavoitteena on luoda suunnittelualueesta toimiva, yhtenäinen ja vetovoimainen
asuinympäristö. Kuutinharjun palvelukoti halutaan kaavamuutoksen avulla liittää
entistä tiiviimmäksi osaksi kunnan asumisrakennetta.
Suunnittelualueella on voimassa Rautalammin keskustan yleiskaava 2030, joka on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2019. Yleiskaavassa alue on osoitettu
asuntoalueeksi (A). Lisäksi alueelle on osoitettu vesiliikenteen alue (LV) ja johtoura.
Alueella on voimassa Lassilan alueen rakennuskaava, joka on hyväksytty vuonna 1986.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää laittaa nähtäville tilan Kuutinranta 6:548
asemakaavaehdotuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kaavoitusjaosto, 12.08.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Asemakaavan_seurantalomake.pdf
2 Rautalampi_Kuutinranta_AK_2_300x600_ehd
3 SEL Kuutinrannan asemakaava ehdotus.pdf
4 Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018_painolaatu.pdf
5 Kuutinharju vastine_luonnos.pdf
6 Hyväksytty Lausunto Lassilan alueen asemakaavan muutoksesta_ely.pdf
Kuutinranta tilan 6:548 asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä 27.6. -
26.7.2019. Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon Ely-keskukselta
ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Asemakaavan muutosluonnoksesta ei
saatu yhtään huomautusta. Alueen kaavoituksesta vastaava FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:n Timo Leskinen on laatinut vastineen annettuihin lausuntoihin. Liitteenä
yhteenveto lausunnoista ja vastineista.

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: Antti Tuppura, tekninen johtaja
Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen
hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.
Päätös
Timo Satuli esitti, että LV - aluetta laajennetaan tontin numero 1 alueelle (rajauksena
pistekatkoviivalla merkitty alue tontin numero 7 rajaan asti). Kaija Satuli ja Hannu
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Korhonen kannattivat esitystä. Timo Satulin esitys voitti äänin 5 - 0. Muuten
kaavaehdotus hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus, 12.08.2019, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Rautalampi_Kuutinranta_AK_2_300x600_ehd
2 Kuutinharju vastine_luonnos.pdf
3 Asemakaavan_seurantalomake.pdf
4 SEL Kuutinrannan asemakaava ehdotus.pdf
5 Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018_painolaatu.pdf
6 Kaavoitusjaoston 12.8.19 esittämä muutos kaavakarttaan.pdf
Lassilan alueen asemakaavan muutos eli Kuutinranta 6:548 tilan asemakaavaluonnos
on ollut nähtävillä 27.6.-26.7.2019. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue
on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle
omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja. Kaavamuutoksella suunnittelualueelle on
osoitettu 10 omarantaista erillispientalojen rakennuspaikkaa, joista yksi on rakennettu
ja 3 ei-omarantaista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
rakennuspaikkaa.Lisäksi kaavalla on osoitettu venevalkama-alue,suojaviheralue sekä
katualueet ja ajoyhteys uusille rakennuspaikoille. Kaavoittaja on tehnyt annettuihin
lausuntoihin vastineet ja ne esitellään kokouksessa. Kaavakartta, kaavaselostus,
kaavamääräykset, OAS ja muut asiakirjat ja selvitykset on nähtävillä kokouksessa.
Kaavoitusjaoston kokouksessa 12.8.2019 Timo Satuli esitti, että LV - aluetta
laajennetaan tontin numero 1 alueelle (rajauksena pistekatkoviivalla merkitty alue
tontin numero 7 rajaan asti). Kaija Satuli ja Hannu Korhonen kannattivat esitystä. Timo
Satulin esitys voitti äänin 5 - 0. Muuten kaavaehdotus hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.
Asiantuntijana kunnanhallituksen kokouksessa kuullaan kaavoittaja Timo Leskistä,
FCG.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanjohtaja esitti, että asemakaava laitetaan nähtäville kaavoittajan esittämällä
tavalla.
Hannu Korhonen esitti, että kaava laitetaan nähtäville kaajaoston esittämällä tavalla.
Raija Haukka kannatti esitystä. Koska kunnanjohtajan pohjaesityksestä oli tehty
poikkeava esitys, puheenjohtaja päätti, että suoritetaan äänestys. Ne, jotka
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kannattavat kunnajohtajan esitystä äänestävät jaa, ne jotka kannattavat Hannu
Korhosen esitystä äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä
kannattivat Tiina Puranen, Pekka Annala, Sinikka Korhonen ja Matti Kärkkäinen.
Hannu Korhosen esitystä kannattivat Raija Haukka ja Hannu Korhonen.
Kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi äänin 4-2.
Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Lassilan alueen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 15.8. - 13.9.2019.
Määräaikaan mennessä kaavasta saatiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto.
Muistutuksia kaavasta ei tehty.
Kaavoittaja on tehnyt vastineen ELY-keskuksen lausuntoon. Kaavamääräyksien
sanamuotoa on muutettu lausunnon mukaisesti. Kaavoittaja toteaa, että ELY-
keskuksen esittämiin mitoitus- ja emätilaselvityksiin ei ole tarvetta, koska alueen
toteutus tapahtuu asemakaavalla. Emätila- ja mitoituslaskelmat ovat rakentamista
ohjaavan rantayleiskaavan selvityksiä, jolla turvataan ranta-alueiden maanomistajien
yhdenvertaisuus. Taajamassa tätä tarvetta ei ole, koska taajamarakenne ja
rakentamisen määrä ei voi muodostua pelkästään maanomistusolojen perusteella.
Luonnosvaihessa palautteen vastineessa selvitysten tarpeettomuus on myös
perusteltu.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kaavaehdotuksen, kaavaselostuksen,
vastineen Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntoon sekä muut Lassilan alueen
asemakaava muutosehdotukseen liittyvät kaava-asiakirjat ja esittää kaavaehdotusta
asiakirjoineen edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanhallitus, 17.12.2019, § 311
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
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antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 SEL Kuutinrannan asemakaava_ehd2.pdf
2 Liite1_OAS Kuutinrannan asemakaava.pdf
3 Liite2_Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018_painolaatu.pdf
4 Liite3_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
5 Liite4_vastine_luonnos.pdf
6 Liite5_vastine_ehdotus.pdf
7 Liite6_Rautalampi_Kuutinranta_AK_3_ehdII_300x600.pdf
Lassilanalueen (Kuutinranta) asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 15.8-
13.9.2019. Tilan Niemi 686-408-26-103 omistaja on esittänyt asemakaavaehdotusta
muutettavaksi siten, että hänen omistamalleen alueelle tulisi kaksi omakotitalotonttia
ja rivitalo. Kaavoittaja on muutokset asemakaavaan tehnyt ja koska kyseessä ei ole
pelkkä tekninen muutos, on kaavaehdotus asiakirjoineen ( kaavaselotus,
luontoselvitys, kaavakartta ym.) laitettava uudelleen nähtäville. Lisäksi
asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Muilta osin toimitaan
maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräysten mukaisesti.
Asemakaavaehdotus asiakirjoineen esitellään kokouksessa. Asiantuntijana kuullaan
tekninen johtaja Antti Tuppuraa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Lassilanalueen( Kuutinranta) asemakaavaehdotus
laitetaan uudelleen nähtäväksi 18.12.2019 -17.1.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 SEL Kuutinrannan asemakaava_hyväksyntään.pdf
2 Liite1_OAS Kuutinrannan asemakaava.pdf
3 Liite2_Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018_painolaatu.pdf
4 Liite3_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
5 Liite4_vastine_luonnos.pdf
6 Liite5_vastine_ehdotus.pdf
7 Liite6_Rautalampi_Kuutinranta_AK.pdf
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Lassilan alueen (Kuutinranta) asemakaavan muutos on ollut uudelleen nähtävillä
18.12.2019 - 17.1.2020 välisenä aikana. Asemakaavasta pyydettiin lausunnot Pohjois-
Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon liitolta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta
museolta. Nähtävillä olosta kuulutettiin ja naapureita informoitiin vielä erikseen.
Määräaikaan mennessä ei saatu lausuntoja tai muistutuksia. Pohjois-Savon Liitto ja
Kuopion kultuurihistoriallinen museo ilmoittivat, että eivät lausu uudelleen nähtävillä
olevasta asemakaava muutoksesta.
Kaavamateriaali lähetetään kunnanhallitukselle 20.1.2020.
Asiantuntijana kuulltaan teknistä johtajaa Antti Tuppuraa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen,
kaavamääräykset, kaavaselosteen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muut
kaavaan liittyvät asiakirjat ja esittää asemakaavaa asiakirjoineen edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.02.2020, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 SEL Kuutinrannan asemakaava_hyväksyntään.pdf
2 Liite1_OAS Kuutinrannan asemakaava.pdf
3 Liite2_Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018_painolaatu.pdf
4 Liite3_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
5 Liite4_vastine_luonnos.pdf
6 Liite5_vastine_ehdotus.pdf
7 Liite6_Rautalampi_Kuutinranta_AK.pdf
Lassilan alueen (Kuutinranta) asemakaavan muutos on ollut uudelleen nähtävillä
18.12.2019 - 17.1.2020 välisenä aikana.
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Määräaikaan mennessä ei saatu lausuntoja tai muistutuksia.

Ehdotus
Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 osaltaan hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen,
kaavamääräykset, kaavaselosteen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muut
kaavaan liittyvät asiakirjat ja esittää asemakaavaa asiakirjoineen edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Timo Satuli esitti, että kaavajaoston alkuperäisen esityksen mukaisesti kaavassa oleva
LV -alue kaavoitetaan lähi- ja virkistysalueeksi.Esitystä kannattivat Jarmo Hänninen ja
Hannu Korhonen.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä
poikkeava esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä äänestävät "jaa", ne jotka kannattavat Timo Satulin
esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen
esitys sai 13 ääntä, Timo Satulin esitys 7 ääntä. Timo Satulin esitystä kannattivat Raija
Haukka, Jarmo Hänninen, Emma Ilomäki, Hannu Korhonen, Jorma Kukkonen, Tytti
Mård ja Timo Satuli.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 13-7.
Sirpa Jalkanen jääväsi itsensä ja poistui lehteriyleisöön tämän asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja pyysi valtuutettu Sari Hintikka-Variksen ottamaan paikkansa
valtuustossa tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sari Hintikka-Varis poistui kesken asian
käsittelyn klo 19.00.
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Kunnanhallitus, § 9,20.01.2020
Kunnanvaltuusto, § 6, 04.02.2020
§6
Luottamushenkilön ero
RauDno-2019-94
Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Sami Räsäsen eronpyyntö luottamustoimista.PDF
Valtuutettu Sami Räsänen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista
henkilökohtaisista syistä. Hän on kunnanvaltuuston varsinainen jäsen,
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan varsinainen jäsen
ja metsäjaoston jäsen.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki 17 §).
Rautalammin kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kunnanvaltuuston jäseniä.
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää varaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Sami
Räsäselle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää
valtuustolle, että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä
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valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi, teknisen
lautakunnan jäseneksi sekä metsäjaoston jäseneksi. Valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien
(KD) valtuustoryhmään.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.02.2020, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Sami Räsäsen eronpyyntö luottamustoimista.PDF
Valtuutettu Sami Räsänen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista
henkilökohtaisista syistä.
Hän on kunnanvaltuuston varsinainen jäsen, tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan varsinainen jäsen ja metsäjaoston jäsen.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki 17 §).
Rautalammin kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kunnanvaltuuston jäseniä.
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää varaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti 20.1. 2020 esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. myöntää Sami Räsäselle eron kaikista luottamustoimista.
2. kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi, teknisen
lautakunnan jäseneksi sekä metsäjaoston jäseneksi.
4. valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmään.
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Päätös
1. Sami Räsäselle myönnettin ero kaikista luottamustoimista.
2. Varavaltuutettu Senja Hallivuori kutsuttiin varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevalle
toimikaudelle.
3. Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Senja Hallivuori, teknisen
lautakunnan jäseneksi valittiin Jouni Lund ja metsäjaoksen jäseneksi valittiin Juhani
Lehmonen.
4. Valtuuston puheenjohtaja päätti pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden
varavaltuutetun Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmään.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
04.02.2020

1/2020

22 (29)

Kunnanhallitus, § 15,20.01.2020
Kunnanvaltuusto, § 7, 04.02.2020
§7
Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
RauDno-2020-11
Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 / 90 § hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020. Talousarvion investointiosan bruttomenot ovat 1.428.000 euroa.
Investointimenot on laskettu ilman alv-osuutta. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on
budjetissa arvioitu otettavaksi 2.500.000 euroa. Lainoja on suunniteltu lyhennettäväksi
1.340.000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2020
aikana enintään 2.500.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 2.500.000 euroa
vuoden 2020 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.02.2020, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
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Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 / 90 § hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020. Talousarvion investointiosan bruttomenot ovat 1.428.000 euroa.
Investointimenot on laskettu ilman alv-osuutta. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on
budjetissa arvioitu otettavaksi 2.500.000 euroa. Lainoja on suunniteltu lyhennettäväksi
1.340.000 euroa.

Ehdotus
Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2020
aikana enintään 2.500.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 2.500.000 euroa
vuoden 2020 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttin.
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Ympäristölautakunta, § 8,16.01.2020
Kunnanhallitus, § 23,20.01.2020
Kunnanvaltuusto, § 8, 04.02.2020
§8
Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan taksan korotus
RauDno-2020-10
Ympäristölautakunta, 16.01.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakvalvtaksa_korotettu_1_2_2016
Rakennusvalvonnan taksaa on korotettu edellisen kerran vuonna 2016. Korotukset
itsessään ovat maltillisia, mutta rakennustarkastajan asiakaskäynteihin on kiinnitetty
huomiota.
Tärkeää oli myös tehdä selkeämpi taulukko taksoille ja tarkentaa rakennustarkastajan
katselmusten ja muiden viranomaiskäyntien hinnoittelua. Lupaehtoina määräytyvät
katselmukset lasketaan luvan hintaan, mutta lupaehdoista poikkeavat katselmukset
tai muut ylimääräiset viranomais- ja tarkastuskäynnit tulee laskuttaa asiakkaalta
erikseen.
Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto.

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: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn rakennusvalvontataksan korotuksen ja esittää
sitä kunnahallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
Liitteet

1 Rakvalvtaksa_korotettu_1_2_2016

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
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan esityksen
rakennusvalvontataksan tarkistuksesta ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.02.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakvalvtaksa_korotettu_1_2_2016
2 Rakennusvalvonta_laskutustuotteiden_hinnat_1.4.2020
Rakennusvalvonnan taksaa on korotettu edellisen kerran vuonna 2016. Korotukset
itsessään ovat maltillisia, mutta rakennustarkastajan asiakaskäynteihin on kiinnitetty
huomiota.
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On tärkeää tehdä selkeämpi taulukko taksoille ja tarkentaa rakennustarkastajan
katselmusten ja muiden viranomaiskäyntien hinnoittelua. Lupaehtoina määräytyvät
katselmukset lasketaan luvan hintaan, mutta lupaehdoista poikkeavat katselmukset
tai muut ylimääräiset viranomais- ja tarkastuskäynnit tulee laskuttaa asiakkaalta
erikseen.
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 osaltaan hyväksyä ympäristölautakunnan esityksen
rakennusvalvontataksan tarkistuksesta ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi. Uuden hinnat astuvat voimaan 1.4.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Antti Tuppuraa.
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§9
Muut asiat
Liitteet

1 TA2020 menettelytapaa koskeva huomio.pdf
2 Valtuustoaloite kunnallisveron laskemisesta Kauniaisten tasolle.pdf
Tiedoksi merkitään:
1. Vuoden 2019 tilinpäätösennuste (liitteenä).
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.
Päätös
1. Kunnanvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi vuoden 2019 tilinpäätösennusteen ja
tuloslaskelman.
2. Valtuutettu Markus Sjöberg jätti valtuustoaloitteen " selvitys kunnallisveron
laskemisesta Kauniaisten tasolle" jatkovalmistelua varten,liite.
3. Valtuutettu Jarmo Hänninen esitti TA 2020 menettelytapaa koskevan huomion
kunnanhallitukselle tiedoksi, liitteet.
4. Merkittiin tiedoksi tiedote kuntalaisten ideat käyttöön kunnan markkinoinnissa.
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Kunnallisvalitus
§4, §5, §6, §7, §8
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
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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.

