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§ 69
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 oli 17 varsinaista valtuutettua ja neljä varavaltuutettu.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Pekka Annala, Kari Laitinen, Joni-Matti Kuikka
ja Jouko Korhonen.
Paikalla olivat varavaltuutetut Anu Hotti, Sirpa Jalkanen, Hannu Keinänen ja Anna-Liisa
Pulliainen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 70
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 myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Hotti ja Emma Ilomäki.
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§ 71
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
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että pykälät 72 (Kuutinranta 6:548 tilan
asemakaavoitus ) ja 73 (Kuutinrannan uusien omakoti- ja rivitalotonttien hinta
asemakaavan muutosalueella) vedetään pois listalta, koska asian valmistelussa on
tapahtunut tekninen kömmähdys.
Kunnanjohtaja ilmoitti, että talouden seurannan raportti 9/2019 käsitellään lyhyesti
kokouksen lopussa.
Puheenjohtaja ilmoitti, että muissa asioissa käsitellään loppuvuoden kokousaikataulu.
Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.
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Kotouttamisjaosto, § 11,25.09.2019
Kunnanhallitus, § 222,07.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 72, 29.10.2019
§ 72
Kotouttamisjaoston jatko
RauDno-2019-567
Kotouttamisjaosto, 25.09.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Kotouttamisyksikön mahdollisesti siirtyessä perusturvalautakunnan alaisuuteen, tulee
kotouttamisjaoston rooli kunnan päätöksen teossa muuttumaan merkittävästi.
Kotouttamisjaoston tehtävänä on ollut:
- esittää kunnanhallitukselle pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä päätösehdotuksia
- valmistella kotouttamisyksikön talousarvio ja seurata sen toteutumista
- käsitellä muita kotouttamiseen liittyviä tehtäviä.
Kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmaa valmistellaan kunnanhallituksen ja
valtuuston päätettäväksi. Yhtenä säästökohteena on harkittava myös kunnan
päätösprosessien yksinkertaistamista ja esimerkiksi jaostojen tehtäviä.

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
Kotouttamisjaosto käy keskustelua roolistaan ja tehtävistään ja esittää
kunnanhallitukselle ja myöhemmin valtuustolle mahdolliset muutokset.
Päätös
Kotouttamisjaosto kävi keskustelun roolistaan ja tehtävistään ja
esittää kunnanhallitukselle kotouttamisjaoston lakkauttamista 1.1.2020 alkaen.
Lisäksi kotouttamisjaosto esitttää kunnanhallitukselle, että tilanteen niin vaatiessa
perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen erilliskysymyksistä
työryhmämenettelyllä.
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Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 222
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Kotouttamisyksikön mahdollisesti siirtyessä perusturvaosaston alaisuuteen, tulee
kotouttamisjaoston rooli muuttumaan merkittävästi. Kotouttamisjaosto keskusteli
asiasta ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kotouttamisjaosto
lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan ja ehdottaa edelleen kunnanvaltuustolle, että
kotouttamisjaosto lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Tilanteen niin vaatiessa
perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen
erilliskysymyksistä työryhmämenettelyllä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Kunnanvaltuusto, 29.10.2019, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Kotouttamisyksikön siirtyessä perusturvalautakunnan alaisuuteen, tulee
kotouttamisjaoston rooli muuttumaan merkittävästi.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kotouttamisjaosto lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.
Tilanteen niin vaatiessa perusturvalautakunta huolehtii kotouttamisen
erilliskysymyksistä työryhmämenettelyllä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 51,10.10.2019
Kunnanhallitus, § 236,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 73, 29.10.2019
§ 73
Vastineet tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksesta
RauDno-2019-619
Tekninen lautakunta, 10.10.2019, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Vastine_arviointikertomus, tekninen toimi ja veshuolto
Tekinen osasto on laatinut liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden
2018 arviointikertomuksesta koskien teknisen osaston toimintaa.

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 hyväksyy esitetyn vastineen.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 236
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vastine_arviointikertomus, tekninen toimi ja veshuolto

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
29.10.2019

8/2019

10 (19)

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 merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan käsittelyn, hyväksyy
selvityksen osaltaan ja esittää selvitystä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.10.2019, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Rautalammin-arviointikertomus-2018
2 Vastine arviointikertomukseen, elinvoimalautakunta
3 Vastine_arviointikertomus, tekninen toimi ja veshuolto
Kunnanvaltuusto jätti kokouksessaan 8.10.2019 hyväksymättä teknisen lautakunnan
ja elinvoimalautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen,
koska ne eivät olleet käynyt lautakuntakäsittelyssä. Nyt vastine on käynyt teknisessä
lautakunnassa 10.10.2019 ja elinvoimalautakunnassa 16.10.2019.
Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan teknisen lautakunnan vastineen 21.10.2019.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.10. käsitellyt ja hyväksynyt
elinvoimalautakunnan vastineen.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ja elinvoimalautakunnan vastineet
vuoden 2018 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 243,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 74, 29.10.2019
§ 74
Talousarviolainan lisäottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
Rau-2019-634
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 243
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 26.3.2019/§13
kunnanhallitukselle ottovaltuuksia pitkäaikaisiin lainoihin enintään 2.000.000 euroa ja
lyhytaikaisiin lainoihin enintään 2.000.000 euroa. Tällä hetkellä lyhytaikaiset lainat ovat
huokeita, korkoprosentti on vuoden aikana vaihdellut 0.0% -0.02% välillä.
Lyhytaikaisen lainat limiitti on käytetty ja maksuvalmiuden varmistamiseksi on syytä
lisätä lyhytaikaisten lainojen otto-oikeutta. Verotulojen tilityksessä kunnalle on
verohallinnolla ollut isoja ongelmia, ja se on heijastunut ja heijastuu kunnan
kassatilanteeseen. Oletusarvo viimeisimmän tiedon mukaan on, että vasta
tammikuussa 2020 tilanne tasoittuu, riski on, että viimeiset tälle vuodelle kuuluvat
verot tuloutuvat vasta kesällä 2020.

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 kunnanvaltuustolle, että se myöntää
kunnanhallitukselle lisäotto-oikeuden lyhytaiaikaiseen lainaan enintään 1.000.000
euroa maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.10.2019, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Verotulojen tilityksessä kunnalle on ollut verohallinnolla isoja ongelmia ja se heijastuu
kunnan kassatilanteeseen. Viimeisimmän tiedon mukaan on riski, että viimeiset tälle
vuodelle kuuluvat verot tuloutuvat vasta keväällä 2020.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle lisäotto-oikeuden lyhytaikaiseen
lainaan enintään 1.000.000 euroa maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 241,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 75, 29.10.2019
§ 75
Suunnitelma Savon Voiman ja Kuopion Energian yhdistämiseksi
RauDno-2019-518
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 241
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Keskeiset muutokset Savon Energiaholding Oyn yhtiöasiakirjoihin_230819[10606].
pdf
2 Kirje kuntiin_23082019_allekirj[10603].pdf
3 Osakassopimus 22.8.2019
4 Päätösmalli SEHn omistajakunnat_23.8.2019
Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusioiminen on ollut kuntien tavoitteena jo 1990-
luvun lopulta lähtien. Asiasta on vuosien varrella neuvoteltu useita kertoja, mutta
neuvottelut eivät aiemmin johtaneet toivottuun lopputulokseen. Järjestelyn
valmistelijat ovat vakuuttuneita järjestelyn edullisuudesta omistajien näkökulmasta ja
suosittavat sen hyväksymistä.
Järjestely on tarkoitus totetuttaa siten, että Savon Energiaholding Oy hankkii Kuopion
Energia Oy:n osakekannan ja antaa vastineeksi omia osakkeitaan. Lopuksi Savon
Energiaholding Oy:n omaistama Kuopion Energia Oy sulautuu Savon Voima Oyj:hin.
Järjestely on mahdollista totetuttaa vain, jos kaikki Savon Energiaholding Oy:n
omistajakunnat hyväksyvät järjestelyn ja tekevät asiassa samansisältöiset päätökset.
Järjestelyn toteuttamisesta päätetään lopullisesti Savon Energiaholding Oy:n
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jolloin kaikkien omistajakuntien kanta on selvillä.
Kuopion kaupunki ja Savon Energiaholding Oy (SEH) tulevat allekirjoittamaan syys-
lokakuun aikana aiesopimuksen Kuopion Energia Oy:n (KE) osakekannan
hankkimisesta SEH:lle (järjestely). Järjestely on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla
siten, että SEH toteuttaa Kuopion kaupungille suunnatun osakeannin ja saa
vastikkeeksi Kuopion kaupungin omistamat KE:n osakkeet eli KE:n osakekannan
kokonaisuudessaan. SEH:n ja KE:n osakkeiden vaihtosuhde perustuu Elron Oy:n
tekemään SEH:n ja KE:n osakkeiden arvonmääritykseen.
Järjestelyn seurauksena SEH tulee omistamaan KE:n osakekannan
kokonaisuudessaan. Kuopion kaupungin omistusosuus SEH:ssa kasvaa nykyisestä
18,72 prosentista 40,0 prosenttiin.
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Vuoden 2020 aikana KE sulautuu Savon Voima Oyj:hin. Savon Voimaverkko Oy ja
Kuopion Sähköverkko Oy jäävät erillisiksi Savon VoimaOyj:n tytäryhtiöiksi. Järjestely ei
aiheuta muutoksia sähkön siirron tai kaukolämmön hintoihin.
Osana järjestelyä SEH:n osakassopimus muuttuu liitteen 4 mukaiseksi, SEH:n
yhtiöjärjestys liitteen 1 mukaiseksi, omistajastrategia liitteen 2 mukaiseksi ja hyvä
hallintotapa liitteen 3 mukaiseksi. Lisäksi järjestelyn toteuttamisen yksityiskohdista
laaditaan SEH:n ja Kuopion kaupungin välille yhdistymissopimus.
Päätökset Kuopion kaupungille tehtävästä suunnatusta osakeannista ja
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tekee SEH:n ylimääräinen yhtiökokous. Päätökset
SEH:n omistajapolitiikan ja hyvän hallintotavan muuttamisesta, sekä
yhdistymissopimuksen hyväksymisestä tekee SEH:n hallintoneuvosto.

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
Kunnanjohtaja ehdottaa Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää edelleen
kunnanvaltuustolle, että Rautalammin kunta päättää
1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen
2. hyväksyä SEH:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 5 mukaiseksi ja valtuuttaa
kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen Rautalammin
kunnan puolesta
3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen
edustamaan Rautalammin kuntaa SEH:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa ja kannattamaan yhtiökokouksen päätöksiä,
joilla:
- SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 2 mukaiseksi,
- SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille.
Osakeannin seurauksena Kuopio tulee omistamaan 40,0 %
SEH:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnan maksuna SEH
saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan
kokonaisuudessaan,
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– valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen
5 mukaiseen osakassopimukseen ja liitteen 2 mukaiseen
yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia muutoksia,
– hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista
valituksista, ellei hallinto-oikeus kiellä toimeenpanoa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen
2. hyväksyä SEH:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 5 mukaiseksi ja valtuuttaa
kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen Rautalammin
kunnan puolesta
3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen edustamaan
Rautalammin kuntaa SEH:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja kannattamaan
yhtiökokouksen päätöksiä, joilla:
- SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 2 mukaiseksi,
- SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille. Osakeannin seurauksena
Kuopio tulee omistamaan 40,0 % SEH:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnan
maksuna SEH
saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan kokonaisuudessaan,
– valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen 5 mukaiseen
osakassopimukseen ja liitteen 2 mukaiseen yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia
muutoksia,
– hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista valituksista, ellei
hallinto-oikeus kiellä toimeenpanoa.

Kunnanvaltuusto, 29.10.2019, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kirje kuntiin_23082019_allekirj[10603].pdf
2 Keskeiset muutokset Savon Energiaholding Oyn yhtiöasiakirjoihin_230819[10606].pdf
3 Aiesopimus_-luonnos_22.8.2019
4 SEH _Yhtiojarjestys_luonnos 5.8.2019
5 Osakassopimus 22.8.2019
6 Omistajastrategia.pdf
7 Hyvä hallintotapa.pdf
Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusioiminen on ollut kuntien tavoitteena jo 1990-
luvulta lähtien.
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Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää:
1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen
2. hyväksyä Savon Energiaholdin Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen
5 mukaiseksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan
osakassopimuksen Rautalammin kunnan puolesta
3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen edustamaan
Rautalammin kuntaa Savon Energiaholding Oy:n (SEH) ylimääräisessä
yhtiökokouksessa ja kannattamaan yhtiökokouksen päätöksiä, joilla:
SEH:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 4 mukaiseksi
SEH toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille. Osakeannin
seurauksena Kuopio tulee omistamaan 40,0 % SEH:n osakkeista. Osakkeiden
merkintähinnan maksuna SEH saa Kuopion kaupungilta KE:n osakekannan
kokonaisuudessaan
valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen hyväksymään liitteen 5 mukaiseen
osakassopimukseen ja liitteen 4 mukaiseen yhtiöjärjestykseen teknisluontoisia
muutoksia,
hyväksyä päätöksen toimeenpanon huolimatta mahdollisista valituksista, ellei
hallinto-oikeus kiellä toimeenpanoa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 76
Muut asiat
Kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat
asiat.
Päätös
Kunnanjohtaja esitteli tuloslaskelman 9/2019 ja tuloslaskelman ulk+sis 9/2019.
Puheenjohtaja totesi, että seuraava valtuuston kokous pidetään 26.11.2019 klo 19.00.
Valtuustoinfo pidetään ennen kokousta klo 17.00. Aiheina on kuntalaiskyselyn ja
valtuustokyselyn tulosten purkaminen.
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Kunnallisvalitus
§72, §73, §74, §75
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.

