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§ 183
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 184
Pöytäkirjantarkastajien valinta
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 Ari-Pekka Mustonen ja Tiina Puranen.
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§ 185
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin lisättynä uudella pykälällä "iikunnan ja terveystiedon opettajan
sijaisuus"
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§ 186
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Pöytäkirja-Keskusvaalilautakunta - 11.06.2021.pdf
2 Pöytäkirja-Keskusvaalilautakunta - 13.06.2021.pdf
3 Pöytäkirja-Keskusvaalilautakunta - 14.06.2021.pdf
4 Pöytäkirja-Keskusvaalilautakunta - 16.06.2021.pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat.
1. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 11.6
2. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 13.6
3. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 14.6
4. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 16.6
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 187
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen, Tuomioistuinvirasto 11.6.2021.pdf
2 Ohjauskirje koskien koronatodistusten antamista terveydenhuollosta-0.pdf
3 Päätös ISAVI_5138_2021 TTL 16.pdf
4 THL-n suositus maahantulon yhteydessa¨ tehta¨vista¨ terveystarkastuksista SARSCoV-2-viruksen levia¨misen esta¨miseksi_10.6.2021_17.6.2021 (1).pdf
5 SEH Yhtiökokous 22.6.2021_ptk ote_tilinpäätös_osingot.pdf
6 Osinko omistajakunnille vuodelta 2020.pdf
7 Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022.pdf
8 Pro Ysitien toiminnanjohtajaksi Anna-Mari Alkio, 22.6.2021.jpg
9 Selvitys Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnoista, resursseista ja maksuperustasta.
pdf
10 Väestönmuutos kuviot tammi-toukokuu.pdf
11 Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-toukokuu kunnittain.xlsx
12 Saatekirje kuntiin.pdf
13 Ote Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesitys.pdf
14 P-S Pelastuslaitos- Liite 1 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta2022
toimintasuunnitelma.pdf
15 P-S Pelastuslaitos- Liite 2 Talousarvioesitys 2022.pdf
16 P-S Pelastuslaitos- Liite 3 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 kevät.pdf
17 P-S Pelastuslaitos- Liite 4 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v.
2022.pdf
18 P-S Pelastuslaitos- Liite 5 Taloussuunnitelma vuodelle 2022.pdf
19 P-S Pelastuslaitos- Liite 6 Rakennusinvestointisuunitelma 2022-2025.pdf
20 Ote Pohjois-Savon alueen pelastustoimen varallaolo ja kompensaatiokeinot.pdf
21 Pelastuslaitos, kuntaesitys 18.6.2021.pptx
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Tuomioistuinvirasto: Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen
11.6.21
2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Koronatodistusten antaminen
terveydenhuollosta 18.6.21
3. Aluehallintoviraston päätös pakollisesta terveystarkastuksesta 23.6.21 ja THL:n
suositus terveystarkastuksista 16.6.21
4. Savon Energiaholding oy:n yhtiökokous 22.6.21 ja osinko omistajakunnille vuodelta
2020
5. Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ,21.6.21
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6. Pro Ysitien toiminnanjohtaja 22.6.21
7. Selvitys Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnoista, resursseista ja maksuperustasta
14.6.21
8. Väestönmuutos tammi-toukokuu
9. Pohjois-Savon Pelastuslaitos: saatekirje 23.6.21, ote: vuoden 2022 talousarvioesitys
+ liitteet, ote: varallaolo ja kompensaatiokeinot
10. Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuntatilaisuus 18.6.2021
11. Kuntaliiton yleiskirje, kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten
valinnat, linkki sivulle : https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/kunnanhallituksen-
lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 188
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-420
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

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 ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Käytiin läpi talouskatsaus, pulssi- ja henkilöstökysely sekä
valtuuston puheenjohtajan jäähyväissanat valtuustokauden päättyessä.
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§ 189
Hankavedenrannan tiekunnan omarahoitusosuuden takaus
RauDno-2021-423
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Hankavedenrannan yksityistie hakemus.pdf
Hankavedenrannan tiekunta on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta avustuksen
tien peruskorjaukseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 52 886 €, johon
avustusta on myönnetty 26 443 €. Tiekunta on jättänyt kunnalle takaushakemuksen
lainalle, joka otetaan 26 443 €:n omarahoitusosuudelle.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Hankavedenrannan yksityistiekunnalle takauksen 26 443 €:n lainalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 190
Lainan nosto
RauDno-2021-421
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanvaltuusto on 25.5.2021 pidetyssä kunnanvaltuuston
kokouksessa päättänyt Rautalammin Asunnonhankinnan
tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvästä ns. omistajan vastaantulosta seuraavasti ;
1.Rautalammin kunta myöntää Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:lle 280.000
euron pääomalainan.
2. Rautalammin kunta sitoutuu olemaan perimättä korkoa Rautalammin kunnan
Asunnonhankinta Oy:n sijoittamilleen omille varoille lainaehtojen muutosaikana eli
vuosina 2021-2030. Tämä päätös koskee myönnettävää 280.000 €:n pääomalainaa,
sekä aiemmin myönnettyjä pääomalainoja 189.744,02 € ja 78.880,14 €.
3. Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle 280.000 euron lainanottovaltuuden.
4. Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle 280.000 euron lainanottovaltuuden.
Valtuustonpäätöksen mukaisesti kunta sitoutui omalta osaltaan osallistumaan
Valtionkonttorin edellyttämään omistajan vastaantuloon tervehdyttämissuunnitelman
edellytysten täyttämiseksi.
Kunta on pyytänyt rahoitustarjousta seuraavilta rahoituslaitoksilta.
Kuntarahoitus, Danske Bank, Rautalammin Osuuspankki, Nordea ja Säästöpankki.
Määräaikaan mennessä tarjous saatiin kolmelta rahoituslaitokselta;
Kuntarahoituksesta , Nordea Pankista ja Danske Bankista. Rahoitustarjoukset
pyydettiin viiden ja kymmenen vuoden kiinteäkorkoisella sekä vaihtuvakorkoisilla
tarjouksilla. Kuntarahoituksen ja Nordea Pankin tarjoukset vastasivat pyydettyä
tarjousta sisältäen kaikki toivotut vaihtoehdot.
Kuntarahoitus
Luotonottaja: Rautalammin kunta
Luoton määrä: 300 000,00 euroa
Luottoaika: 5 tai 10 vuotta
Korkovaihtoehdot: Luottoaika 5 vuotta
1) 6 kk euribor, marginaali voimassa 5 vuotta Korko sidotaan 6 kuukauden
euriborviitekorkoon lisättynä 0,320 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio
16.6.2021: 0,320 % p.a. sisältäen marginaalin.
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2) 5 vuoden kiinteä korko Korkoindikaatio 16.6.2021: 0,000 % p.a. Luoton korko on
kiinteä koko luottoajan. Luottoaika 10 vuotta
3) 6 kk euribor, marginaali voimassa 10 vuotta Korko sidotaan 6 kuukauden
euriborviitekorkoon lisättynä 0,380 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio
16.6.2021: 0,380 % p.a. sisältäen marginaalin.
4) 10 vuoden kiinteä korko Korkoindikaatio 16.6.2021: 0,250 % p.a. Luoton korko on
kiinteä koko luottoajan. Luoton koron vahvistaminen: Edellä mainitut korot ovat
pyyntöajankohdan indikaatioita. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää
ennen luoton nostamista
Luoton lyhennysohjelma: Tarjouksen korkoindikaatiot on laskettu siten, että luottoa
lyhennetään tasalyhennyksin
Nordea Pankki
Luoton määrä 300.000,00 €
Vakuus Ilman vakuutta
Luottomuoto Tasalyhenteinen velkakirjalaina
Käyttötarkoitus Talousarviolaina
Laina-aika 5 vuotta
1. Vaihtuvakorkoinen laina Perinteisen korkoratkaisun korko koostuu valitsemastanne
3 tai 6 kuukauden Euribor -korosta lisättynä pankin marginaalilla. Euribor-koron
katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %. - Euribor 3 kk + 0,67 % p.a. Korot ja
lyhennys 4 kertaa vuodessa - Euribor 6 kk + 0,63 % p.a. Korot ja lyhennys 2 kertaa
vuodessa Koron ja lyhennyksen maksupäivä määräytyy lainan nostopäivän mukaan.
2. Kiinteäkorkoinen laina Korkonoteeraukset on laskettu 16.6.2021 kello 14 olleen
markkinatilanteen mukaan oletuksella, että laina nostettaisiin heti. Lopullinen korko
määritellään kaksi päivää ennen luoton nostamista tai velan nostohetken mukaan.
Kiinteä korko voidaan sopia koko viiden vuoden laina-ajalle. Lainan korot ja
lyhennykset erääntyvät 2 kertaa vuodessa. Koron ja lyhennyksen maksupäivä
määräytyy lainan nostopäivän mukaan. - 5 vuoden laina 0,31 % p.a. Korkopäivät ovat
Euriborissa todelliset/360 ja kiinteässä todelliset/360. Lainan pääoman jakaminen
Nordeassa eri viitekorkoihin (kiinteä/vaihtuva) ei vaikuta hintaan. Kiinteäkorkoisen
lainan korontarkistus Pankilla on oikeus tarkistaa velasta perittävää kiinteäkorkoista
korkoa aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua velkakirjan allekirjoittamisesta tai
edellisestä koron tarkistuksesta. Pankki ilmoittaa koron korotuksesta velalliselle
lähettämällä tälle kirjallisen ilmoituksen vähintään yksi (1) kuukautta ennen
korotuksen voimaantuloa. Velallisella on oikeus ennen korotuksen voimaantuloa
irtisanoa velka heti takaisinmaksettavaksi ilman velan ennenaikaisesta
takaisinmaksusta perittäviä maksuja ja palkkioita. Irtisanomisen on oltava kirjallinen.
Luoton määrä 300.000,00 €
Vakuus Ilman vakuutta
Luottomuoto Tasalyhenteinen velkakirjalaina
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Käyttötarkoitus Talousarviolaina
Laina-aika 10 vuotta
1. Vaihtuvakorkoinen laina Perinteisen korkoratkaisun korko koostuu valitsemastanne
3 tai 6 kuukauden Euribor -korosta lisättynä pankin marginaalilla. Euribor-koron
katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %. - Euribor 3 kk + 0,74 % p.a. Korot ja
lyhennys 4 kertaa vuodessa - Euribor 6 kk + 0,70 % p.a. Korot ja lyhennys 2 kertaa
vuodessa Koron ja lyhennyksen maksupäivä määräytyy lainan nostopäivän mukaan.
2. Kiinteäkorkoinen laina Korkonoteeraukset on laskettu 16.6.2021 kello 14 olleen
markkinatilanteen mukaan oletuksella, että laina nostettaisiin heti. Lopullinen korko
määritellään kaksi päivää ennen luoton nostamista tai velan nostohetken mukaan.
Kiinteä korko voidaan sopia koko kymmenen vuoden laina-ajalle tai osalle laina-ajasta.
Lainan korot ja lyhennykset erääntyvät 2 kertaa vuodessa. Koron ja lyhennyksen
maksupäivä määräytyy lainan nostopäivän mukaan. - 10 vuoden laina 0,62 % p.a. - 10
vuoden laina, jossa 5 vuoden kiinteä korkojakso 0,37 % p.a.
Korkopäivät ovat Euriborissa todelliset/360 ja kiinteässä todelliset/360. Lainan
pääoman jakaminen Nordeassa eri viitekorkoihin (kiinteä/vaihtuva) ei vaikuta hintaan.
Kiinteäkorkoisen lainan korontarkistus Velallisella on kiinteän korkojakson jälkeen
oikeus aina uuteen kiinteäkorkoiseen jaksoon, jolloin sovitaan jakson pituudesta ja
koron suuruudesta. Jos velallinen ei halua käyttää oikeuttaan kiinteäkorkoiseen
jaksoon tai ei päästä sopimukseen kiinteästä korosta, velan korko on 0,70 % -yksikköä
yli 6 kk:n Euribor koron. Pankilla on oikeus tarkistaa velasta perittävää kiinteäkorkoista
korkoa aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua velkakirjan allekirjoittamisesta tai
edellisestä koron tarkistuksesta.
Danske Bank:
Vaihtuvakorkoinen laina 300.000€
Korko Euribor 6 kk + marginaali 0,60 % Jos euriborkoron noteeraus on negatiivinen,
viitekoron arvona käytetään nollaa. Marginaali on voimassa lainan nostopäivästä
viiden (5) vuoden kuluttua olevaan korontarkistuspäivään asti. Pankki ilmoittaa uuden
marginaalin viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen tarkistuspäivää. Mikäli uutta
marginaalia ei hyväksytä on olemassa oikeus maksaa laina ilman ennenaikaisesta
takaisinmaksusta perittäviä maksuja ja palkkioita.
Koron maksu 6 kuukauden välein
Takaisinmaksu Tasalyhennyksin 6 kuukauden välein
Laina-aika 10 vuotta
Toimitusmaksu 500 €

Kiinteäkorkoinen laina
Määrä 300.000€
Korko Kiinteä 0,60%
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Korko on 16.6.2021klo 14.00 hintatasossa määriteltynä. Lopullisesti kiinteä korko
määräytyy lainanottajan kanssa sovittavan lainan nostoajankohdan hintatason
mukaan. Koron maksu 6 kuukauden välein
Takaisinmaksu Tasalyhennyksin 6 kuukauden välein
Laina-aika 10 vuotta
Toimitusmaksu 500 €
Danske Bankin käyttämä koronlaskentaperuste on tod/360. Erääntyvien erien
ilmoittamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset
vähimmäismaksut. Tällä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan peritään
automaattisesta veloituksesta asiakkaan tililtä 3,50 euroa /erä ja ennakkoilmoitus
lainan automaattisesta veloituksesta 2,50 euroa tai eräpäivälaskusta lähetyskuluineen
peritään 12,00 euroa.
Kunnan velvoite Valtionkonttorin suuntaan on tapahduttava 14.7 2021 mennessä
saadun lisäajan puitteissa

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita Kuntarahoituksen tekemän 10 vuoden kiinteäkorkoisen
lainan pääomaltaan 300 000 eur. Lainasta nostetaan 280 000 €.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 191
LISÄPYKÄLÄ: Liikunnan ja terveystiedon opettajan sijaisuus
RauDno-2021-425
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Perusopetuksen ja lukion liikunnanopettaja on hakenut virkavapautta toisen
työnantajan palveluksessa olevan tehtävän määräaikaista hoitamista varten ajalle
1.8.2021-31.7.2022. Sivistysjohtaja on myöntänyt virkavapauden.
Sivistysjohtaja hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa kyseisen tehtävän määräaikaista
viransijaisuutta varten ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

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 myöntää määräaikaisen täyttöluvan liikunnan ja terveystiedon
opettajan virkaan ajalle 1.8.2021-31.7.2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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Muutoksenhakukielto
§189
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

