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§ 351
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §).
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsutaan koolle KunL:n 103:n mukaan.
Kuntalain 103 §:n nojalla muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle hallintosäännön 127 - 130 §:ien
mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielinten päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt
ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää
ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan
verkkosivulla.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 352
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
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 Anne Karhunen ja Heikki Pietikäinen.
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§ 353
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 § 136). Hallintosäännön §:n 137 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.
Kokouksen aluksi kuultiin toimitusjohtaja Pekka Putkosen raportti Rautalammin
kunnan Asunnonhankinnan kehittämissuunnitelman toteutumisesta (talous,
asuntojen myynti, korjaukset). Omistajaohjauksesta tehdään päätös seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.12.2021

20/2021

6 (34)

§ 354
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024.PDF
2 Väestömuutos, Pohjois-Savon Liiton tiedote.pdf
3 Väestömuutos kunnittain_lokakuu2021.xlsx
4 Väestönmuutos maakunnittain_lokakuu2021mk.xlsx
5 väestömuutoskuviot_kuukausittain_2015_2021_kunnittain.pdf
6 Avustuksen hakeminen Ikääntyneiden asumisen Master Planin laatimiseksi, Sjoen
sosltk pöytäkirja 18.11.21.pdf
7 Ikääntyneiden asumisen seurantaryhmän nimeäminen.pdf
8 Ikääntyneiden asumisen omarahoitus.pdf
9 Sopimus SavoGrow kasvatus ja perheneuvonta.pdf
10 Kasvatus- ja perheneuvola, hinnasto.pdf
11 Kasvatus- ja perheneuvola, Sjoki ote §126.pdf
12 Kasvatus- ja perheneuvola, Keitele ote 66 §.pdf
13 Kasvatus- ja perheneuvola, Pielavesi ote 13.9.2021.pdf
14 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouskutsu 24.11.2021.PDF
15 Savo-Pielisen jätelautakunnen esityslista 2.12.2021.PDF
16 Taavinsaaren metsä suojeluun Rautalammilla, tiedote 26.11.2021.docx
17 Vaalijalan kuntayhtymän hallitus 24.11.2021_ptk_liitteet_kunnat.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
2. Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-lokakuu 2021
3. Avustuksen hakeminen Savon Villin Lännen Ikääntyneiden asumisen "Master
Planin" laatimiseksi, Suonenjoen sosiaalilautakunnan päätösote 18.11.2021/ § 137
4. Yhteinen kasvatus- ja perheneuvola SavoGrown alueella (Sjoki, Pielavesi, Keitele,
Rautalampi, Tervo, Vesanto)
5. Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen pöytäkirja 24.11.2021
6. Savo-Pielisen jätelautakunnan esityslista 2.12.2021
7. Tavinsaaren metsä suojeluun Rautalammilla, tiedote 26.11.2021
8. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 24.11.2021
9. Pekka Putkosen raportti Asunnonhankinta Oy:n toiminnasta ja tilanteesta 7.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraava lautakunnan pöytäkirja:
1. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 1.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 356
Talousarviolainan nostaminen 2021
Rau-2021-710
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2021/ §97 päättänyt antaa
kunnanhallitukselle valtuuden ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021
aikana enintään 2.500.000 euroa. Kunta ei ole vuoden 2021 aikana ottanut yhtään
talousarviolainaa.
Hallinto-osasto on pyytänyt tarjouksia 2.500.000 euron talousarviolainasta. Tarjoukset
on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Bank Oyj:ltä, Danske Bank A/S, Suomen
sivuliike ja Rautalammin Osuuspankilta.
Tarjousta pyydetään seuraavilla vaihtoehdoilla:
1. 5 ja 10 vuoden a) kiinteäkorkoisesta lainasta, korkonoteeraus pyydetään
antamaan 25.11.2021 klo 14.00 noteerauksen mukaisena. Korot ja lyhennykset
puolivuosittain jälkikäteen.
2. 5 ja 10 vuoden vaihtuvakorkoisesta lainasta, 3 sekä 6 kuukauden euroboriin
sidotusta lainasta. Korkonoteeraus samoin 25.11.2021 klo 14.00 mukaisena.
3. Laina jaettuna kahteen osaan:
5 ja 10 vuoden kiinteäkorkoisesta lainasta 1.000.000 eur.
5 ja 10 vuoden vaihtuvakorkoisesta , 3 ja 6 kuukauden euriboriin sidotusta lainasta
1.500.000 eur.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan päätösehdotus: kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoituksen
tekemän tarjouksen seuraavasti:
1. 1.500 000 eur
6 kk euribor, marginaali voimassa 10 vuotta. Korko sidotaan 6 kuukauden
euriborviitekorkoon lisättynä 0,320 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio
25.11.2021: 0,000 % p.a. sisältäen marginaalin.
2. 1.000 000 eur
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10 vuoden kiinteä korko.Korkoindikaatio 25.11.2021: 0,350 % p.a. Luoton korko on
kiinteä koko luottoajan.
Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Luoton korko maksetaan
puolivuosittain.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 357
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen kunnissa 15.11. - 31.12.2021
RauDno-2021-672
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit, SavoKarjalan_vaalipiirin_ehdokaslistayhdiselma_vv2021.pdf
Kuntaliiton Valtuuskunnan vaalit -sivustolla on julkaistu Kuntaliiton valtuuskunnan
vaalilautakunnan hyväksymät Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleja koskevat ohjeet.
Kohdassa Ehdokaslistojen yhdistelmät https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto
/kuntaliiton-organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-vaalit
/ehdokaslistojen-yhdistelmat
on julkaistu vaalipiirien ehdokaslistojen yhdistelmät ja selostetaan myös vaalien
toimittamista kunnissa.
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä,
millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä
tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt.
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan
eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt
äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.
Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa,
jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta
ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia
voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni annetaan
ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen
osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä
valituksella.
Esimerkki vaalin toimittamisesta:
Kunnan äänimäärä on 2580 (asukasluku 30.11.2020). Vaaliin osallistuu 11
kunnanhallituksen jäsentä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jonka voi antaa yhdelle
ehdokaslistalle. 2580 jaettuna 11:lla on lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä 235,
joten yksi annettu ääni tarkoittaa 235 ääntä ehdokaslistalle.
Puheenjohtaja toteaa, että vaali toimitetaan suljetuin lipuin ja äänestyslippuun
kirjoitetaan sen ehdokaslistan numero, jolle vaalissa antaa äänen.
ehdokaslista 2

2 ääntä

-> äänimäärä 470

ehdokaslista 5

1 ääni

-> äänimäärä 235
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äänimäärä yhteensä 2585
Vaalissa voi myös antaa tyhjän äänestyslipun. Äänestyslippu hylätään, jos esimerkiksi
äänestyslipun numero ei vastaa yhdenkään ehdokaslistan numeroa. Em. tapauksissa
osa kunnan äänistä jää käyttämättä.
Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään
kunkin ehdokaslistan saamat äänet sekä asukasluvun perusteella lasketut
kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti myös
mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos
ensimmäinen desimaali on 1-4, luku pyöristetään alaspäin. Jos ensimmäinen
desimaali on 5-9, luku pyöristetään ylöspäin.
Kunnan asukasluku 30.11.2020 määrää kunnan äänimäärän vaaleissa. Rautalammin
kunnan asukasluku 30.11.2020 on 3 052 asukasta.
Ehdokaslistojen saamat äänimäärät sekä tyhjät ja hylätyt äänimäärät syötetään
vaalijärjestelmään kunnan saaman linkin kautta. Vaalijärjestelmä hyväksyy +/-
50 äänen poikkeamisen vaalijärjestelmään syötetystä kunnan asukasluvusta, koska
lukujen pyöristämisen seurauksena syötettyjen lukujen yhteismäärä ei koskaan ole
täsmälleen sama kuin kunnan asukasmäärä.
Jos jälkikäteen kunnassa huomataan, että äänimääriä on syötetty väärin, esimerkiksi
väärälle ehdokaslistalle, kunta voi 31.12.2021 mennessä pyytää avaamaan
tallennusmahdollisuuden uudestaan lähettämällä pyynnön
osoitteeseen vaalilautakunta@kuntaliitto.fi.
Jos kunta ei osallistu vaaliin, pyydämme ilmoittamaan asiasta
osoitteeseen vaalilautakunta@kuntaliitto.fi.
Kunnanhallituksessa olisi hyvä tavoitella yksimielistä päätöstä siitä, miten kunnan
äänet jaetaan eri ehdokaslistoille, koska tällöin parhaiten voidaan huomioida
valtuuston poliittiset voimasuhteet. Mikäli asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, kukin
kunnanhallituksen jäsen päättää mille ehdokaslistalle antaa äänensä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Savo-Karjalan vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 358
Valtuustoaloite pyörätien rakentamisesta Rautalammin ja Suonenjoen välille
RauDno-2021-683
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Valtuustoaloite, kevyenliikenteen väylä.pdf
2 Vastaus valtuustoaloite jkpp-väylän rakentaminen välille Rautalampi-Suonenjoki (1).
pdf
Hannu Korhonen ja viisi muuta kunnanvaltuutettua jättivät 25.5.2021 aloitteen
kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Rautalampi-Suonenjoki - väliselle
tieosuudelle.
Asiasta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon Ely-keskukselta. Lausunnossa ELY-keskus
toteaa, että liikennemäärä kantatiellä 69 on noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa,
josta raskaan liikenteen osuus on noin 8 % ja kesäaikainen liikennemäärä noin 2 600
ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. Valtatie 9 keskimääräinen
vuorokausiliikennemäärä on noin 5 500 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on
noin 11 %. Valitettavasti Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta toteuttaa
kyseistä jalankulku- ja pyöräilyväylää ilman erillisrahoitusta sekä Rautalammin kunnan
ja Suonenjoen kaupungin osallistumista hankkeeseen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee ELY-keskuksen
lausunnon tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että pyörätie asiaa
pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan, kun avautuu erillisrahoitushakuja
tms. Muilta osin valtuusto merkitseen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 359
Valtuustoaloite talvisen liikkumisen edistämisestä Rautalammin kirkonkylässä ns.
potkurikaistalla
RauDno-2021-684
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Valtuustoaloite, potkurikaista.pdf
2 ELYn vastaus valtuustoaloite talvisen liikkumisen
edistäminen_potkurikaista_Rautalampi.pdf
Tytti Mård jätti valtuustoaloitteen talvisen liikkumisen edistämisestä Rautalammin
kirkonkylässä ns. potkurikaistalla 25.5.2021.
Pohjois-Savon Ely-keskus on jättänyt aloitteesta lausunnon 28.10.2021. Pohjois-Savon
ELY-keskus kiittää valtuustoaloitteesta edistää talvista liikkumista ns. potkurikaistalla
Rautalammin kirkonkylällä.
ELY-keskus toimii maanteiden tienpitäjänä. ELY-keskus vastaa siitä, että maantiet sekä
niihin liittyvät jalankulku- ja pyröräilyväylät ovat yleistä liikennettä tyydyttävässä
kunnossa. Jalankulku- ja pyöräilyväylien tulee olla käytettävissä turvallisesti kaikissa
keliolosuhteissa. Talvihoidon osalta keskeinen toimenpide turvallisuuden takaamiseksi
on liukkauden torjunta. Lainsäädäntö mahdollistaa jättämään jalankulku- ja
pyörälyväylän reunaan erikseen määritetyillä väylillä hiekoitamattoman alueen pulkkia
ja potkukelkkoja varten, mikäli liikenteelle ei aiheudu siitä huomattavaa haittaa.
Liukkauden torjumatta jättämisestä ilmoittaminen liikennemerkillä vähentää
tienpitäjän vastuuta, mutta ei välttämättä poista sitä, koska vastuu on tiukka.
Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoittaa, että sillä ei ole mahdollista toteuttaa ns.
potkurikaistaa, koska vastuukysymykset ovat jalankulku-ja pyöräilyväylillä hyvin tiukat
ja kyseisen väylän osittainen hiekottamatta jättäminen voisi aiheutaa merkittäviä
korvausvastuita, vaikka siitä ilmoitettaisiin liikennemerkillä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee Pohjois-Savon ELY-
keskuksen lausunnon tietoonsa saatetuksi ja toteaa valtuustoaloitteen
potkurikaistasta loppuun käsitellyksi.
Päätös
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Hyvinvointilautakunta, § 47,01.12.2021
Kunnanhallitus, § 360, 07.12.2021
§ 360
Perusturvalautakunnan talousarvion ylitysluvan ja lisätalousarvion hakeminen
sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon
RauDno-2021-699
Hyvinvointilautakunta, 01.12.2021, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2021 on 31.10.2031 toteuman
perusteella ylittymässä 1,06M€. Suurin selitys ylitykselle on terveydenhuollon
ylittyminen nykyisen tiedon mukaan 860t€. Sosiaalitoimen talousarvio on ylittymässä
200t€. Lastensuojelussa (kp3045) ja iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoissa
(kp3400) palvelun tarve on ylittänyt arvioidun. Sosiaalitoimen tulojen toteuma jää 100t
€ arvioitua pienemmäksi. Syynä erityisesti maksutuottojen väheneminen arvioitua
jopa 309t€ pienemmäksi. Muiden tuottojen toteuma tasoittaa vajetta. Vaalijalasta on
toteutumassa lisäkustannus, joka on noin 28t€/kk. Tämä on huomioitu
lisätalousarviossa. Rautalammin kuntaan on lisäksi tulossa jälkihuoltovelvoitteen
mukaista kuntalaskutusta toisesta kunnasta. Koska kustannus ei ole tiedossa, ei siihen
haeta lisämäärärahaa ennen kustannuksen selviämistä, mikä voi mennä ensi vuoden
puolelle. Terveydenhuollon ylitys koostuu perusterveydenhuollon 180t€ ylityksestä ja
erikoissairaanhoidon 680t€ ylityksestä. Selityksenä ylitykselle on koronan aiheuttamat
kustannukset, joista ollaan hakemassa korvausta, mutta terveydenhuollosta ei ole
saatu tietoa, kuinka paljon haetuista kustannuksista on Rautalammin kustannuksia.
Lisäksi terveydenhuollon talousarvio arvioitiin kunnassa erityisen varovaiseksi, mikä ei
näytä realisoituvan.
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: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta
talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja
terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.
Päätös
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Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta
talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja
terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.

Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 360
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Hyvinvointilautakunta pyytää ylityslupaa ja lisämäärärahaa 1,06 M€. Syynä on kulujen
ennakoitumaton kasvu terveydenhuollossa 860.000 €, eräiden sosiaalipalveluiden
yllättävä kulujen kasvu sekä tulojen lasku, arviolta n. 200.000 €.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanahallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
hyvinvointilautakunnalle ylitysluvan ja lisämäärärahan 1,06 M€.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 361
Yhteistyöselvitys Viisarit Oy:n kanssa
RauDno-2021-739
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt vauhdilla. Kuntia on informoitu
valmistelun edetessä, mutta tällä hetkellä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Rautalammilla on hyvin toimivat tukipalvelut kuten ruokahuolto, tekniset palvelut ym.
Kuitenkin tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialue ei voi ostaa
tukipalveluita kunnilta, vaan vain in-house -yhtiöiltä tai markkinoilta. Tämän vuoksi
kannattaa selvittää kaikki mahdolliset vaihtoehdot tukipalveluiden järjestämiselle,
jotta turvataan toimivat tukipalvelut Rautalammilla vuoden 2023 alusta alkaen.
Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut liittyminen pienosakkaaksi tai osakkaaksi
Palveluyhtiö Viisarit Oy:n.
Palveluyhtiö Viisarit Oy on Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisomistama
teknisen toimialan palveluyhtiö. Yhtiön palvelutuotantoon kuuluvat mm. isännöinti ja
toimistopalvelut, vesi- ja lämpölaitospalvelut, kiinteistö- ja aluehuolto,
liikuntapaikkojen ylläpito, rakentaminen, rakennuttaminen, siivous ja puhtaanapito,
sekä erilaiset konsultointi ja valmistelutyöt kuntien päätöstentekoon. Yhtiö tuottaa
palvelut kunnille sidosyksikköasemassa perustuen vuosittain tarkastettaviin
palvelusopimuksiin.
Viisarit Oy on näyttänyt alustavaa vihreää valoa mahdollisten neuvottelujen
aloittamiselle.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Palveluyhtiö Viisarit Oy:n kanssa aloitetaan neuvottelut
Rautalammin kunnan mahdollisesta pienosakkuudesta tai osakkuudesta yhtiössä.
Selvitettäviä asioita on mm. ruokahuolto, isännöinti ja muut tekniset palvelut.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 362
Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021-2025
RauDno-2021-698
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Kuntalain mukaisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto.
Kuntalain mukaan neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Kuntalaki ei määrittele neuvoston kokoonpanoa. On esitetty arveluja, että sote-
uudistuksen myötä neuvoston painoarvo kasvaa (Vanhusneuvostojen toiminta ja
vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021).
Kunnanhallitus on nimennyt 23.8.2021 (§243) kunnan edustajaksi vanhus- ja
vammaisneuvostoon Anne Karhusen ja varaedustajaksi Tytti Mårdin. Kunnanhallitus
päätti kokouksessa pyytää eläkeläis-, vammais- ja veteraanijärjestöiltä edustajansa ja
varaedustajansa neuvostoon. Esitykset pyydettiin Rautalammin Eläkeläiset ry:ltä,
Rautalammin Eläkkeensaajat ry:ltä, Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry:ltä ja
Rautalammin Sotaveteraani ry:ltä sekä Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä.
Eläkeliiton Rautalammin yhdistys, Rautalammin eläkeläiset ry ja Rautalammin
Sotaveteraanit ilmoittivat ehdokkaansa. Sotaveteraanien toiminta on lakkaamassa
31.12.2021 ja ehdotetut tulevat näin ollen jatkossa edustamaan tilalle perustettavaa
Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisöä.
Ehdotusta pyydettäessä selvisi, että Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:tä ei
enää ole, mutta Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimialueena on koko Sisä-
Savo. Esitys pyydettiin ja saatiin näin ollen Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä.
Samassa yhteydessä selviteltiin myös ko. neuvostojen kokoonpanoa yleensä, ja
todettiin, että myös seurakunta on noin puolessa vanhus- ja vammaisneuvostoista
mukana (Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa.
Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021). Seurakunnan mukaantulosta mielipidettä
kysyttiin muilta järjestöiltä ja se oli myönteinen. Siksi lisäksi Rautalammin ev.lut.
seurakunnalta pyydettiin esitys nimettäväksi neuvostoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on aiemmin nimennyt puheenjohtajan keskuudestaan.
Viranhaltijoina ovat olleet perusturvajohtaja, kotihoidon vastaava, palveluasumisen
vastaava ja perusturvaosaston sihteeri, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Sote-
uudistuksen myötä viranhaltijaedustajiin tulee tarvetta tehdä vuoden kuluttua
muutoksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus vahvistaa Rautalammin vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoksi
vuosiksi 2021-2025 seuraavan:
Eläkeliiton Rautalammin yhdistys
Marketta Virta (Eläkeliitto ilmoittaa varajäsenen hallituksen kokouksen jälkeen viikolla
49)
Rautalammin eläkeläiset ry.
Emma Ilomäki

(varajäsen Seija Paananen)

Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry
Sari Hintikka-Varis (varajäsen Leena Pakarinen)
Rautalammin sotaveteraanit (jatkossa Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisö)
Uolevi Ruhanen (varajäsen Urho Karhu)
Kunnan edustaja
Anne Karhunen (varajäsen Tytti Mård)
Rautalammin seurakunta
diakoni
Viranhaltijaedustajat 31.12.2022 asti
perusturvajohtaja
kotihoidon vastaava
palveluasumisen vastaava
perusturvaosaston sihteeri
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että perusturvajohtaja toimii neuvoston
kokoonkutsujana. Lisäksi budjetti ja toimintasuunnitelma tulee valmistella niin, että
neuvostolla on hyvät toimintaedellytykset.
Tiedoksi
Valitut
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§ 363
Aluevaalien 2022 vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan jäsenten ja varajäsenten valinta
RauDno-2021-738
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2022 aluevaalit.doc
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan perustettavan
hyvinvointialueen aluevaltuusto. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69
valtuutettua.
Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten
vaalilautakunta.
Kullekin äänestysalueelle valittavaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisenä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenetä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitettaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä henkilöitä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen
mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan
(71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan,
edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää
kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa
"mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille
tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.12.2021

20/2021

22 (34)

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan
tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä
oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.
momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja
varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustetettava
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä
ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa:
esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa
vaalitoimikunnan tehtävissä.
Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio
vastaa tehtävän vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-
arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita Kerkonkosken ja kirkonkylän vaalilautakunnat
varajäsenineen sekä vaalitoimikunnan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.12.2021

20/2021

23 (34)

§ 364
Snellman-instituutti, Rautalammin ehdotus hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi
RauDno-2021-720
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Snellman-instituutin hallitukseen valitaan jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Rautalammin kunnan edustajina ovat tämän vuoden loppuun päättyvän
nelivuotiskauden ajan toimineet Jorma Kukkonen ja varalla Sari Hintikka-Varis.
Snellman-instituutissa hallituspaikkoja ei ole jyvitetty, mutta halutessaan kunnat
voivat tehdä kirjallisen esityksen hallituksen varsinaisen ja varajäsenen valinnasta
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Sari Hintikka-Varis oli ilmoittanut kiinnostuksena varsinaisen hallituksen jäsenen
tehtävään. Varajäseneksi esitettiin hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tiina
Purasta, joka myös oli suostuvainen tehtävään.
Snellman-instituutin vuosikokous pidettiin 1.12. Koska kunnanhallituksella ei ollut
kokousta ennen 1.12., asiasta lähettiin kunnanhallitukselle sähköposti 24.11. ja
kysyttiin kunnanhallituksen kantaa esitetäänkö Snellman-instituutin hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2022-2025 Sari Hintikka-Varista ja varalle
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tiina Purasta. Kyselyyn vastasivat myönteisesti
Matti Kärkkäinen, Tuomo Hänninen, Sinikka Korhonen, Heikki Pietikäinen, Tuulikki
Tiihanoff ja Anne Karhunen.
Snellman-instituuttiin lähti asiasta kunnan ehdotuksen sisältävä kirje 26.11.2021.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyn esityksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 365
Avustukset: Hankamäen kyläyhdistys ry:n toiminta-avustus
RauDno-2021-726
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Hankamäen Kyläyhdistys ry_n avustusanomus 2021.pdf
Hankamäen Kyläyhdistys ry hakee toiminta-avustusta 150,11 euroa vuodelle 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Hankamäen Kyläyhdistys ry:lle toiminta-avustusta
150,11 euroa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 6,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 5,02.02.2021
Kunnanhallitus, § 366, 07.12.2021
§ 366
Palkkiosäännön tarkastaminen
RauDno-2020-885
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 LUOTTAMUSHENK PALKKIOSÄÄNTÖ 2021 (palkkiot tarkastettu -10% vuodeksi 2021).
pdf
Kunnanvaltuuston talousarviokokouksessa 15.12.2020 § 87 päätettiin, että vuoden
2021 talousarvion kokouspalkkioihin haetaan 10 %:n säästö tarkastamalla
palkkiosääntöä siten, että kokouspalkkioita (luottamushenkilöt ja virkamiehet)
pienennetään 10 %:a kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston osalta. Tehty päätös on
osa talouden tasapainottamistoimia.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle palkkiosäännön
tarkastamista vuoden 2021 osalta siten, että kaikkia kokouspalkkioita pienennetään
-10 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 5
Liitteet

1 LUOTTAMUSHENK PALKKIOSÄÄNTÖ 2021 (palkkiot tarkastettu -10% vuodeksi 2021).
pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle palkkiosäännön
tarkastamista vuoden 2021 osalta siten, että kaikkia kokouspalkkioita pienennetään -
10 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 366
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 LUOTTAMUSHENK PALKKIOSÄÄNTÖ 2022.doc
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa palkkiosäännön mukaan.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2020, että Rautalammin kunnan
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioita leikataan 10%. Tavoitteena oli
tältäkin osin löytää säästöjä kunnan käyttömenoista. Muutokset palkkiosäännössä
olivat voimassa palkkiomaksukaudella 1.12.2020-30.11.2021.
Taloudellinen tilanne ei ole ponnisteluista huolimatta parantunut, ja sen vuoksi
esitetään, että palkkioitten karsintaa jatketaan palkkiomaksukaudella 1.12.2021 -
30.11.2022. Palkkioita maksettiin vuonna 2020 n. 100.000 €, ja vuodelle 2022 on
budjetoitu 97.548 €.
Kaikkien muiden palkkioiden osalta leikkaus olisi 10%, mutta vaalilautakuntien ja
vaalitoimikuntien osalta esitetään korotusta. Oikeusministeriö on kiinnittänyt kuntien
huomiota siihen, että niiden tulee ylläpitää vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien
tehtävien houkuttelevuutta yllä esim. varmistamalla, että tehtävästä maksettava
palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Jäsenille tulee olla riittävä osaaminen ja riittävästi
aikaa perehtyä tehtävään.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että palkkiosäännön 10 %:n
karsintaa jatketaan palkkiomaksukaudella 1.12.2021 - 30.11.2022. Vaalilautakuntien ja
vaalitoimikuntien palkkioita korotetaan siten, että vaalilautakunnan puheenjohtajan
palkkio on 240 €, jäsenen 180 €, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio on 130 € ja
jäsenen 100 €.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella: palkkiosääntö pysyy 15.2.2021 tehdyn
päätöksen mukaisena, lukuunottamatta vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien
palkkioita, joita korotetaan siten, että vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 240
€, jäsenen 180 €, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio on 130 € ja jäsenen 100 €.
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§ 367
Rautalampilehden tekemä tarjous vuodelle 2022
RauDno-2021-743
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tarjous Rautalampilehti 2022.pdf
2 Rautalampilehti 2022_mediakortti_1.sivu (1).pdf
Rautalampilehti on Viestirauta Oy:n kustantama, yksityinen ilmaisjakelulehti, joka
kertoo oman kylän tarinoita. Lehti on toiminut jo vuodesta 2007
lähtien. Rautalampilehti (7543 kpl) jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Rautalammilla
sekä Suonenjoella, Konnevedellä, Vesannolla ja Tervossa taajamiin. Lehden painos on
8000 - 11 000 kappaletta. Lehti ilmestyy myös näköislehtenä ja lehtien arkistot
löytyvät niiden näköislehtisivuilta.
Rautalampilehti on jälleen tehnyt kunnalle tarjouksen vuoden 2022 tiedotussivun
ostosta.

Tarjouksen keskeinen sisältö on seuraava:
1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350+alv 24%)
2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800+alv 24%)
Kunta postittaa lehdet toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa kesäasukkailleen,
jolloin lehden painos on 10 000 kappaletta. Postitus suoraan BotniaPrintin kautta
kuten vuonna 2021. Lehden toimitus on käytettävissä tiedotussivujen sisällön
laatimisessa sopimuksen mukaan.
Rautalampi-lehden kanssa tehtävää yhteistyösopimuksen jatkoa puoltavat seuraavat
asiat:
lehti tulee kunnalle kokonaisuutena edullisemmaksi kuin vastaavan
ilmoituspalstan osto toisaalta.
lehdellä on pitkä historia kunnassa ja samalla hyvin vakiintunut ja uskollinen
kannattajakunta. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat ajoittain ottaneet asiaan kantaa
kirjelmällään, jossa he pitävät lehden ilmestymistä ja lähettämistä vapaa-ajan
asukkaille oivallisena tapana seurata kunnan tapahtumia.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Rautalampilehden tekemän tarjouksen ja
ostaa kunnan tiedotussivustot vuonna 20222 seuraavasti:
1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350 + alv 24%)
2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800 + alv 24%)
Lisäksi sisällöntuotannossa pyritään kiinnittämään huomiota kunnan kannalta
merkittävien ja tärkeiden asioiden korostamiseen ja kuntalaisten informaation
lisäämistä pyritään parantamaan monipuolisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että lehdeltä pyydetään uusi tarjous eri vaihtoehdoilla.
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§ 368
Kunnanviraston supistettu toiminta 23.12. - 31.12.2021
RauDno-2021-741
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanviraston henkilökunnalta on tullut toive, että kunnanviraston ovet olisivat
kiinni 23.12. - 31.12.2021. Tällöin olisi mahdollista keskittää lomapäiviä joulun ja
uuden vuoden välisiin ns. välipäiviin. Perinteisesti välipäivät ovat normaalin arkeen
verrattuna hiljaisia, asiakkaita käy vähän. Työteliäs syksy on vaatinut veronsa
jokaiselta, ja joulutauko tulee tarpeeseen.
Toimialojen toiminta ei voi pysähtyä täysin, vaan ne joutuvat miettimään
päivystysratkaisut välttämättömiä/kiireellisiä asioita varten. Asiakkaat pystyvät
varautumaan tilanteeseen, kun asiasta tiedotetaan hyvissä ajoin.
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, että kunnanvirasto on suljettuna 23.12. - 31.12.2021.
Toimialoja pyydetään järjestämään päivystysratkaisut ko. ajalle. Sulkuajasta ja
päivystysjärjestelyistä tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 369
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-737
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:
- Matti Lohen koululla on otettu varotoimenpiteenä maskit, käsidesit,
ruokailujärjestelyt ym. käyttöön. Henkilöstöä ollut 7.12 pois 11 henkeä.
- AVI on asettanut rajoituksia kokoontumisille, raja 100 henkilössä.
- Uusi tekninen johtaja Janne Martiskainen aloittaa 2.1.2022
- Rakennustarkastaja Pasi Väyrynen aloitti 1.12.2021
- Lautakuntien esitykset karsinnoista tulossa kunnanhallitukselle 13.12.2021
- Savonia ammattikorkeakoulu opiskelijat ovat tehneet Saukkolammen alueelle
kehittämissuunnitelma opinnäytetyönnä.
- Kiinteistökauppoja tehdään 8.12 kaksi kappaletta, Konneveden POP- pankin kauppa
Kieriniemessä ja tonttikauppa yksityisen kanssa.
-
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Muutoksenhakukielto
§351, §352, §353, §354, §358, §359, §360, §369
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§356, §357, §361, §362, §363, §364, §365, §366, §367, §368
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.

