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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Pekka Annala, 1. varapuheenjohtaja
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§ 192
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n
nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-
125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai
toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §).
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 193
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Annala ja Ari Mustonen.
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§ 194
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Lisälistalla otettiin käsittelyyn pykälä 195. Muilta osin esitys hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 175,14.06.2021
Kunnanhallitus, § 196, 09.08.2021
§ 196
Hallintosääntö 2021
RauDno-2021-396
Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 RAUTALAMMIN HALLINTOSÄÄNTÖ 2021 luonnos.pdf
Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE242/2020 vp) kuntalain
kunnan taloutta, hallintoa ja kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on
muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta on tullut voimaan 26.5.2021. Osa
muutoksista tulee voimaan myöhemmin.
Kunnan hallintoa koskevia keskeisiä muutoksia ovat aloiteoikeuden laajentaminen ja
aloitteiden käsittelyn määräaikaa koskevan säännöksen poistuminen.
Hallintosääntöön tulee ottaa määräykset sopimusten hallinnasta ja tiedonhallinnan
järjestämisestä. Sähköisen kokouksen edellytyksistä säädetään laissa tarkemmin,
mutta tässä on kysymys vain keväästä 2020 voimassa olleen väliaikaisen sääntelyn
säätäminen pysyväksi.
Laissa on siirtymäsäännökset: sähköinen kokous tulee voimaan 1.6.2021, muilta osin
kunnan hallintosääntö on saatettava 90§:n (sopimustenhallinta, tiedonhallinnan
järjestäminen) mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Rautalammin kunnan
hallintosääntö 2021 luonnokseen nämä muutokset on tehty.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.2.2021/ §9 Rautalammin kunnan
toimielinrakenteesta. Tämän päätöksen mukaiset muutokset on tehty
hallintosääntöön. Sääntötyöryhmän esityksen mukaisesti esitetään
perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhdistämistä hyvinvointilautakunnaksi.
Näiden lautakuntien tehtävät on hallintosääntöluonnoksessa yhdistetty. Lisäksi
hallintosääntöön on tehty sivistystoimen strategian mukaisia muutoksia.

Ehdotus
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Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintosääntö 2021 luonnoksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi,
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 196
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 RAUTALAMMIN HALLINTOSÄÄNTÖ 2021 luonnos 9.8.2021.pdf
Hallintosääntö palautui uudelleen valmisteluun väärän liitteen takia.
Liite on vaihdettu ja hallintosääntöön on tehty pieniä teknisiä muutoksia.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintosäännön 2021 ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 197
Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen
RauDno-2021-255
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 94 §:n nojalla valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun
valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuuston kutsuu koolle
puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä neljä päivää ennen
kokousta. Samassa ajassa valtuuston kokouksesta on ilmoitettava yleisessä
tietoverkossa.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto voi pitää kokouksen sähköisesti.
Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka ja käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen
kokous. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla. Hallintosäännön 86 §:n mukaan valtuusto voi päättää, kuinka monelle
varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali
voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti
yleisessä tietoverkossa.
2. kokouksen ajasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista ilmoitetaan myös
Paikallislehti Sisä-Savossa. Kokousten ajasta ilmoitetaan lisäksi Rautalampi-
lehdessä.
3. esityslista toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. ja 2. varavaltuutetulle.
4. kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään pääsääntöisesti
sähköisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 198
Valtuuston vaalilautakunnan vaali
RauDno-2021-256
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Hallintosäännön 109 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii
valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsisi lautakunnan jäseniksi valituista
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 199
Valtuuston puheenjohtajan vaali
RauDno-2021-257
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa. Rautalammin kunnan hallintosäännön § 79 mukaan
valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toimittaisi valtuuston
puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaalin sekä vahvistaisi toimikauden.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 200
Kunnanhallituksen jäsenten vaali
RauDno-2021-258
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
KunL 39 §:n nojalla kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin
määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Rautalammin kunnan
hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
KunL 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Liikeyrityksen
johtohenkilöitä koskeva rajoitus ei kuitenkaan koske kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseniä.
5. henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai
siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Kunnanhallitus puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen
tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista
tehtävistä määrätään hallintosäännössä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toimittaisi
kunnanhallituksen jäsenten vaalin ja valitsisi valituista jäsenistä kunnanhallituksen
puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan sekä vahvistaisi toimikauden.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 201
Tarkastuslautakunnan vaali
RauDno-2021-259
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
KunL 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta.
KunL 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen,
2. pormestari ja apulaispormestari,
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä.
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Rautalammin voimassa olevan hallintosäännön (kunnanvaltuusto 28.8.2018) mukaan
Rautalammin kunnan tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuusto päätti 2.2.2021 /§9, että jatkossa
lautakunnissa on viisi jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi
tarkastuslautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Päätös
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§ 202
Keskusvaalilautakunnan vaali
RauDno-2021-437
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi
keskusvaalilautakunnan vaalin ja valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 203
Teknisen lautakunnan vaali
RauDno-2021-438
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan Rautalammin kunnassa on
tekninen lautakunta, jossa on viisi jäsentä kunnanvaltuuston 2.2.2021 /§ 9 tekemän
päätöksen mukaisesti. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi teknisen
lautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021

18 (59)

§ 204
Ympäristölautakunnan vaali
RauDno-2021-439
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan Rautalammin kunnassa on
ympäristölautakunta, jossa on viisi jäsentä kunnanvaltuuston 2.2.2021 /§ 9 tekemän
päätöksen mukaisesti. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi
ympäristölautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 205
Hyvinvointilautakunnan vaali
RauDno-2021-440
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin voimassa olevan hallintosäännön (kunnanvaltuusto 28.8.2018) mukaan
Rautalammin kunnassa on sivistys- ja perusturvalautakunta, joissa kummassakin on
seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuusto päätti
2.2.2021 /§9, että jatkossa lautakunnissa on viisi jäsentä.
Uudessa hallintosäännössä (ehdotus) perusturva- ja sivistyslautakunnan tehtävät
ehdotetaan yhdistettäväksi uuden hyvinvointilautakunnan alle.
Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi
hyvinvointilautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 206
Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsen valinta
RauDno-2021-455
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Suonenjoen kaupunki, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon
kunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Kullakin
kunnalla on ympäristöterveyslautakunnassa yksi jäsen ja hänellä henkilökohtainen
varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Tervon kunnan edustaja.
Varapuheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi vuotta, valitaan vuorotellen muiden
jäsenkuntien edustajista.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen ympäristöterveyslautakuntaan kuluvalle
valtuustokaudelle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 207
Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
RauDno-2021-457
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Sydän-Savon maaseutupalvelun tehtävänä on huolehtia maaseutuhallinnon
järjestämisestä kunnissa säädetyn lain mukaisten viranomaistehtävien, maaseudun
elinkeinojen kehittämistehtävien sekä maaseudun toimintaympäristön
kehittämistehtävien hoidosta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen
muodostamista koskevan sopimuksen mukaisesti.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien
yhteinen toimielin, Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta. Yhteistoiminta-alueen
maaseutulautakunnan toimivalta on määritelty maaseutulautakunnan
johtosäännössä.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat 11 kuntaa: Kaavi,
Kuopio, Leppävirta, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi,
Varkaus ja Vesanto.
Maaseutulautakunnan asettaa Siilinjärven kunnanvaltuusto toimikaudekseen.
Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta sopimuskunnasta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuluvalle valtuustokaudelle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 208
Jäsenen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon
RauDno-2021-442
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Savon koulutusyhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on
Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista kunnista
yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien toimikautta vastaavaksi
ajaksi ja toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Savon
koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 209
Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
RauDno-2021-445
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntayhtymiin valittavien henkilöiden vaalikelpoisuudesta on säädetty kuntalain 76 §:
ssä.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan
Rautalammin kunta voi valita yhtymän valtuustoon kaksi edustajaa sekä heille
kummallekin henkilökohtaiset varajäsenet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen
esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli
osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi
olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 210
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta
RauDno-2021-446
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Rautalammin
kunnalla on yhtymäkokouksessa kaksi edustajaa ja Suonenjoen kaupungilla neljä
edustajaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen
esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli
osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi
olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi edustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Sisä-Savon tervydenhuollon kuntayhtymän
yhtymäkokouksiin toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 211
Kunnan edustajan valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin
RauDno-2021-447
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan jäsenkunnat käyttävät
kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta
nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kuntien
yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kullekkin
edustajalle voidaan valita henkikökohtainen varaedustaja. Rautalammin kunnan
osuus äänistä on 1,62 %, joten Rautalammin kunnan edustajien määrä on siten kaksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastutoimen uudistusta koskeva hallituksen
esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli
osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi
olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vaalijalan kuntayhtymän
yhtymäkokouksiin valitaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat
toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 212
Edustajan valitseminen poliisin neuvottelukuntaan
RauDno-2021-441
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Poliisihallitus on 22.6.2021 vahvistanut poliisin hallinnosta annetun asetuksen ( 158
/1996) 13 §:n mukaisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten
määräksi 2021 alkavalla neuvottelukunnan toimintakaudella 44 henkilöä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenmäärä on yksi edustaja jokaisesta toiminta-alueen kunnasta.
Itä-Suomen poliisilaitos pyytää Rautalammin kuntaa valitsemaan yhden (1)
poliisineuvottelukunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Itä-
Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 213
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
RauDno-2021-443
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kirje kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinnasta uudelle vaalikaudelle.pdf
Kiinteistömuodostamislain (1995 /554) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kyseisen lainkohdan mukaan uskotun miehen tulee
olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia oloja. Vaalikelpoisuudesta
uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä
säädetään. Lain mukaan mukaan uskotuksi mieheksi ei tule valita henkilöä, joka on
valintahetkellä alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Maanmittauslaitos toivoo myös,
että valinnoissa kiinnitettäisiin huomiota uskotun miehen mahdollisuuteen hoitaa
tehtävää arkipäivisin.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kuusi
uskottua miestä toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 214
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
RauDno-2021-444
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkursissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotta tai joka on täyttänyt 65
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- taikka poliisivalvontaa eikä myöskään virallinen syyttäjä,
asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Pohjois-Savon käräjäoikeuteen kuuluvassa Rautalammin kunnasta valittavien
lautamiesten lukumääräksi on Tuomioistuinviraston päätöksessä 11.6.2021 ( TIV/67
/2021) määrätty yksi lautamies.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi yhden
käräjäoikeuden lautamiehen toimikaudekseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 215
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen
RauDno-2021-448
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Nimeamispyynto_edustajainkokous.pdf
Pohjois-Savon liitto on lähettänyt kuntiin nimeämispyyntökirjeen koskien edustajien
nimeämistä kuntien edustajainkokoukseen maanantaina 13.9.2021 klo 10.00 Pohjois-
Savon maakuntaliiton maakuntasaliin.
Kuntien edustajankokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat
maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-
2025.
Kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen yhden edustajan kutakin
edellisen vuoden 1. päivänä asunutta alkavaa 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään
viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Kuntien edustajainkokouksessa on
kullakin edustajalla yksi ääni.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden edustajan
Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseeen 13.9.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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§ 216
Jäsenen / varajäsenen valitseminen Savo-Pielisen jätelautakuntaan
RauDno-2021-452
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Savo-Pielisen jätelautakunnassa on seuduttainen edustus toimialueen kunnista.
Kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kunnat valitsevat jäsenet yhteiseen
lautakuntaan ja ilmoittavat siitä vastuukunnalle. Savo-Pielisen jätelautakunta pyytää
ilmoittamaan uudet jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet yhteystietoineen Kuopion
kaupungille elokuun loppuun mennessä.
Jätelautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenet valitaan jätelautakuntaan kunnittain tai seuduttain: Kuopio 5 jäsentä, Pielisen
Karjalan seutu (Lieksa, Nurmes, Juuka) 2 jäsentä, Pieksämäki 1 jäsen, Koillis-Savon
seutu (Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) 1 jäsen sekä Outokumpu 1 jäsen ja Sisä-Savon
seutu (Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto ja Tervo sekä Konnevesi) 1 jäsen.
Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki valitsevat oman edustajansa, kun taas muissa
kunnissa lautakuntapaikat vuorottelevat kuntien kesken. Useamman kuin yhden
kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken
vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat
ratkaisevat itse valintajärjestyksen.
Vastuukunnan eli Kuopion kaupungin valtuusto valitsee yhden jäsenistään
lautakunnan varapuheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden
jäsenen varapuheenjohtajaksi,
Lautakunnan kokoonpanon on täytettävä tasa-arvolain 4a §:n vaatimukset. Jos
vaatimukset eivät täyty, Kuopion kaupungilla on oikeus pyytää viimeisimmäksi
jäsenensä ilmoittanutta nimeämään jäsenensä uudelleen.
Sisä-Savon ja Konneveden alueelta lautakunnassa on ollut edustajat seuraavista
kunnista:
1.
2.
3.
4.

Vuodet 2011-2012: varsinainen jäsen Vesannolta, varajäsen Tervosta
Vuodet 2013-2014: varsinainen jäsen Suonenjoelta, varajäsen Vesannolta
Vuodet 2015-2016: varsinainen jäsen Konnevedeltä, varajäsen Suonenjoelta
Vuodet 2017-2021: varsinainen jäsen Suonenjoelta, varajäsen Tervosta

Ehdotus

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021

31 (59)

Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää jäsenen Savo-
Pielisen jätelautakuntaan kuluvalle valtuustokaudelle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021
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Kunnanhallitus, § 301,23.11.2020
Kunnanhallitus, § 94,29.03.2021
Kunnanhallitus, § 217, 09.08.2021
§ 217
Rautalammin keskustan yleiskaavamuutokset, kaavamuutosten hyväksyminen
RauDno-2020-765
Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Keskustan yleiskaavamuutokset.
Yleiskaavanmuutoksiin sisältyvät tila 686-408-57-4 (alue 1) osittain, tila 686-408-26-103
(alue 2), tila 686-410-12-10 (alue 3) osittain ja tila 686-410-12-11 (alue 4) osittain.
Kaavamuutosten tavoitteet ovat seuraavat:
Alue 1 Päivärinne, tila 686-408-57-4
Kunnanvaltuuston hyväksymästä Rautalammin keskustan osayleiskaavasta on tilan
Päivärinne
686-408-57-4 osalta jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu,
että kaavan hyväksymispäätös on kumottava tilan Päivärinne 686-408-56-0, oikeastaan
tilan 686-408-57-4 osalta. Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut
valituksenalaisen
Rautalammin keskustan osayleiskaavan tilan Päivärinne 686-408-57-4 alueen osalta.
Keskustan osayleiskaavassa tila Päivärinne 686-408-57-4 on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi
alueeksi ranta-alueella (M-1). Keskustan osayleiskaavan laatimista varten
tehdyn kantatilaselvityksen ja kunnanhallituksen antaman lausunnon perusteella tilalla
Päivärinne on Korholantien pohjoispuolella yksi olemassa oleva rantarakennuspaikka.
Valituksenalaisessa Keskustan osayleiskaavassa tilan Päivärinne 686-408-57-4
kaavamuutosalue
on osoitettu kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ranta-alueella
(M-1), eikä olemassa olevaa rakennuspaikkaa ole osoitettu rakentamiseen varatulla
merkinnällä
yleiskaavassa.
Nyt tehtävässä Keskustan muutosyleiskaavassa korjataan tilan Päivärinne 686-408-57-
4
osalta valituksen kohteena ollut yleiskaavassa virheellisesti merkitty, jo oleva
rantarakennuspaikka,
asiankuuluvalla kaavamerkinnällä.
Alue 2 Lassila, tila 686-408-26-103
Tavoitteena Lassilan alueella on osoittaa oleva rakentaminen (rannassa on jo
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rakennus)
ja alueen osoittaminen asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi. Hyväksytyssä keskustan
yleiskaavassa ei ole merkitty jo rakennettua rakennuspaikkaa.
Alueet 3 ja 4 Tohovuori, tila 686-410-12-10 ja tila 686-410-12-11
Tilojen osalta on tarkoitus siirtää tiloille keskustan yleiskaavassa osoitetut uudet
rakennuspaikat
maanomistajien toivomille oikeille parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.
Kyseessä olevilla alueilla ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät kaavamuutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukaiset Rautalammin keskustan
yleiskaavamuutokset laitetaan vireille, ja valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos)
nähtäville. Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura, Merja Koivula-Laukka
antti.tuppura@rautalampi.fi, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
tekninen johtaja, hallintojohtaja
Liitteet

1 Rautalampi_keskustan YKmuutos_ehdotus_05022021_tm35.pdf
2 Keskustan YKmuutokset_selostus_05022021.pdf
Keskustan yleiskaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 15.12.2020-8.1.2021. Siitä
saatiin kaksi lausuntoa, yhtään muistutusta ei jätetty.
Pohjois-Savon liitto ilmoitti, ettei liitolla ole maakuntakaavojen näkökulmasta
huomautettavaa osayleiskaavamuutoksista.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausui 7.1.2021 seuraavaa
: Tilat 686-408-57-4 sekä 686-408-26-103 ovat maakuntakaavassa maakunnallisesti
merkittäväksi maisema-alueeksi osoitettuja alueita (MA1). Tämä ei kuitenkaan käy
suoranaisesti ilmi kaavaluonnoksesta. ELY-keskus katsoo asianmukaiseksi, että
kyseisten tilojen osalta maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen status esitetään
kaavakartalla tai -määräyksissä. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa
kaavamuutoksista.
Kaavaehdotukseen on lisätty tilojen 686-408-57-4 sekä 686-408-26-103 osalta
aluemerkintä ja määräys: Maisemallisesti arvokas alue (ma-6).
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Kulttuurimaisemavyöhykkeen elementtejä ovat laajat ja yhtenäiset
viljelysalueet, harvakseltaan näiden yhteyteen sijoittuvat tilakeskukset sekä
avoimia tiloja rajaavat metsänreunat ja näkymiä elävöittävät metsäsaarekkeet.
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on antanut 18.1.2021 lausunnon, että
kaavaselostuksessa mainittu luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö tulisi eriyttää
omiksi alaluvuikseen. Muinaisjäännösten sijaan tulisi käyttää termiä arkeologinen
kulttuuriympäristö. Lisäksi museoviranomainen esittää, että kaavaselostuksen KUVA 5:
n kuvatekstiksi sopisi paremmin Rautalammin keskustan maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.
Kaavaselostukseen on muutettu ja eriytetty uudet alaluvut: 2.6 Arkeologinen
kulttuuriympäristö ja 2.7 Luonnonympäristö. Lisäksi KUVA 5:n kuvatekstiä on
täydennetty museoviranomaisen ehdotuksen mukaisesti.
Hautapakan osalta otettu tien eteläpuolinen M-alue mukaan kaavaan.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskustan osayleiskaavaehdotuksen ja laittaa sen
nähtäville MRL:n mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 217
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Rautalampi_keskustan YKmuutos_05022021_tm35_hyväksyttäväksi.pdf
2 Keskustan YKmuutokset_selostus_05022021_hyväksyttäväksi.pdf
3 Lausunto keskustan yleiskaavamuutoksista.pdf
4 Keskustan YKmuutokset_oas_16112020.pdf
5 Lausunto Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan muutosluonnokseen.pdf
6 Muistio_ely.pdf
7 Lausuntopyyntö_allekirjoitettu (003).pdf
8 lausuntopyyntö2_allekirjoitettu.pdf
9 Kuulutus_luonnos_Kirkonkylä_ja_Hankavesi.pdf
10 Kuulutus_ehdotus_kirkonkylä.pdf
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Keskustan yleiskaavamuutokset, koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-
26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain, oli
ehdotuksena nähtävillä 12.4 – 12.5.2021. Muistutuksia ei tullut eikä lausuntoja,
ainoastaan oheinen sähköposti Elyltä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskustan yleiskaavamuutokset koskien tiloja 686-
408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-
12-11 (alue 4) osittain, kaavakartat ja selostuksen ja esittää niitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jarmo Hänninen, Kari Laitinen ja Jouko Korhonen jääväsivät itsensä. He poistuivat
kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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Ympäristölautakunta, § 21,24.06.2021
Kunnanhallitus, § 219, 09.08.2021
§ 219
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksa
RauDno-2021-400
Ympäristölautakunta, 24.06.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Mykkanen
johanna.mykkanen@konnevesi.fi
Liitteet

1 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksa
Rautalammin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa on viimeksi päivitetty
vuonna 2000. Ohessa liitteenä päivitetty taksa.

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, vs.tekn.joht/rak.tark
Ympäristölautakunta esittää ympäristösuojeluviranomaisen taksan
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 219
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksa
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Rautalammin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksaa on
viimeksi päivitetty vuonna 2000. Ohessa liitteenä päivitetty taksa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ympäristölautakunta esittää ympäristösuojeluviranomaisen valvonta- ja lupataksan
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Ympäristölautakunta, § 20,24.06.2021
Kunnanhallitus, § 220, 09.08.2021
§ 220
Rautalammin maa-ainestaksa
RauDno-2021-399
Ympäristölautakunta, 24.06.2021, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Mykkanen
johanna.mykkanen@konnevesi.fi
Liitteet

1 maa-ainestaksa 2021 Rautalampi.pdf
Ympäristölautakunnan taksa maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista on viranomaistehtävistä on vuodelta 2013.
Taksaa on nyt päivitetty ja korotettu oheisen liitteen mukaisesti.

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, vs.tekn.joht/rak.tark
Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Rautalammin
kunnan päivitetyn maa- aines taksan hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 220
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 maa-ainestaksa 2021 Rautalampi.pdf
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Ympäristölautakunnan taksa maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista on viranomaistehtävistä on vuodelta 2013.
Taksaa on nyt päivitetty ja korotettu oheisen liitteen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ympäristölautakunta esittää ympäristösuojeluviranomaisen taksan
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kari Laitinen jääväsi itsensä. Hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
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§ 221
Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Pohjois-Savon alueen
pelastustoimen varallaolo ja kompensaatiokeinoista
RauDno-2021-449
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet
1 Kuntaesitys 18.6.2021.pptx
2 Saatekirje kuntiin.pdf
3 Ote Pohjois-Savon alueen pelastustoimen varallaolo ja kompensaatiokeinot.pdf
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 16.6.2021 § 41 Pohjois-Savon
alueen pelastustoimen varallaoloa ja kompensaatiokeinoja. Päätöksen mukaisesti
aluepelastuslautakunta lähettää pelastustoimen varallaolon muutos- ja kompensaatiokeinot
kuntiin lausunnoille. Pohjois-Savon kuntia kuullaan muutos- ja kompensaatiotoimista
talousarviovalmistelun TA-22 lausuntokierroksen yhteydessä ennen päätöksentekoa.
Aluepelastuslautakunta päättää pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista
lausunnot saatuaan.
Liitteenä on 23.6.2021 päivätty aluepelastuslautakunnan ote lausuntopyynnöstä ja saatekirje.
Sekä kuntakokouksen esitysmateriaali. Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää kuntien lausunnot
23.8.2021 mennessä.
Taustaa käsiteltävälle asialle:
Työtuomioistuin antoi 3.6.2021 välituomion Kuopion kaupungin/Pohjois-Savon pelastustoimen
varallaoloasiassa. Työtuomioistuimen antama välituomio koski Pohjois-Savon osalta 13 henkilön
vaatimusta siitä, että tehty varallaoloaika tulisi katsoa työajaksi. Työtuomioistuin hyväksyi
vaatimuksen viiden (5) henkilön osalta ja hylkäsi kahdeksan (8) henkilön vaatimukset.
Työtuomistuin ratkaisun mukaan kunnallisen yleisen virka - ja työehtosopimuksen III luvun 4 §: n
perusteella viidelle (5) henkilölle Kuopion kaupungin palveluksessa varallaoloksi luettu aika tulee
lukea kokonaisuudessaan työajaksi. Työtuomioistuin on katsonut ratkaisussaan, että olosuhteita
kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon lyhyt valmiusaika sekä varallaoloaikana
kohdistuneet velvoitteet ovat vaikuttaneet objektiivisesti ja erittäin huomattavasti ko. viiden
kanteessa esitetyn henkilön mahdollisuuksiin käyttää vapaasti varallaolojaksojen aikana se aika,
jolloin heitä ei ole edellytetty työtehtävien suorittamista ja käyttää tämä aika omiin asioihinsa.

Viiden henkilön osalta työtuomioistuin katsoi ratkaisussaan muun muassa seuraavia asioita:
- "ko. viiden henkilön käsityksen mukaisesti heidän on hälytyksen tultua tullut mennä
paloasemalle, ellei onnettomuuskohde ole sijainnut lähempänä kuin paloasema ...Paloauton on
tullut lähteä hälytystehtävään paloasemalta noin viidessä minuutissa hälytyksestä."
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Velvoite olla hyvin lyhyessä ajassa paloasemalla rajoittaa tosiasiassa merkittävästi varallaolijan
liikkumisvapautta".
Pohjois-Savossa pelastustoimen varallaolo pohjautuu samaan ja kaikille yhteiseen paikalliseen
virka- ja työehtosopimukseen. Kenellekään ei ole määrätty velvoitetta mennä varallaolossa
paloasemalle hälytyksen sattuessa, eikä ole asetettu aikarajaa hälytystehtävälle lähtemisessä.
Kaikki varallaolijat saavat liikkua vapaasti taajama -alueella ja taajaman läheisyydessä (autolla n.
10 km etäisyydellä). Varallaolijoilla on virka auton käyttömahdollisuus.
Pohjois-Savon pelastuslaitos käynnistää Työtuomioistuimen varallaolopäätöksen johdosta
tarvittavien toimenpiteiden valmistelutyön ja nykyisessä palvelutasopäätöksessä mainittujen
kompensaatiotoimien käyttöönoton.
Tarvittavat välittömät toimenpiteet palvelutasopäätöksessä mainittujen pelastusasemien osalta:
Suonenjoen pelastusasemalla siirrytään ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen
ensimmäisenä. Tavoitteena on, että Suonenjoen pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h
työaikamuotoa siten, että pelastusaseman toimintavalmius on 24/7. Suonenjoen
pelastusaseman tilat mahdollistavat ympärivuorokautisen (24/7) päivystyksen ilman erityisiä
muutostöitä.
Seuraavassa vaiheessa Leppävirran, Lapinlahden, Kiuruveden ja Nilsiän pelastusasemilla
siirrytään ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen (24/7). Tavoitteena on, että ko.
pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h työaikamuotoa siten, että pelastusaseman
toimintavalmius on 24/7. Näiden asemien osalta pelastusasemien toimitilat soveltuvat
ympärivuorokautiseen toimintaan pienin muutostöin.
Pohjois-Savon pelastuslaitos hakee Lounais-Suomen aluehallintovirastolta työaikalain
poikkeuslupapäätöstä, joka mahdollistaisi Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Kiuruveden
sekä Lapinlahden pelastusasemien henkilöstölle 24 h työvuorojen suunnittelun (työaika on
keskimäärin 42 h viikossa, 24 h työvuorot). Työvuorosuunnittelu toteutettaisiin nykyisten 24
/7 pelastusasemien tapaan miehistövirkojen henkilöstölle; palomiehille ja ylipalomiehille.
Mikäli poikkeuslupapäätöstä ei myönnetä, suunnitellaan henkilöstön työaika ja työvuorot
virka- ja työehtosopimusten mukaisina.
Ensimmäisessä vaiheessa ko. viiden keskisuurien pelastusasemien henkilöstövahvuudet
suunnitellaan vahvuudella 0+1. Tavoitteena on, että perustettavilla keskisuurilla 24/7
pelastusasemilla on tulevaisuudessa henkilöstövahvuus 1+1. Tavoite edellyttää Pohjois-
Savon pelastuslaitokselle perustettavia uusia virkoja sekä onnistunutta rekrytointiprosessia
virkojen täyttämiseksi. (Tavoitevahvuus olisi 1+ 1, minimivahvuus olisi 0+1).
Ympärivuorokautiseen (24/7) toimintaan siirtyvien ympäryskuntien (Tervo, Vesanto,
Karttula, Vieremä, Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Juankoski, Tuusniemi, Kaavi,
Vehmersalmi, Joroinen, Pielavesi jne.) virkojen henkilöstön alkusijoituspaikaksi määritellään
lähin ympärivuorokautinen pelastusasema. Ympärivuorokautisen pelastusasemalta
suunnitellaan henkilöstön työvuorolistat ympäryskuntiin siten, että pelastusasemalta
siirrytään ympäryskuntaan virka-ajaksi (8 h) vahvuudella 0 + 1. Tällöin turvataan
ympäryskunnan pelastusaseman virka-aikainen toimintavalmius sekä asiakaspalvelu
mahdollisimman hyvin.
Tavoitteena on, että ympäryskunnissa viranhaltijat työskentelevät 5 pv/ vko:ssa virka-aikana.
Jos työajat ja tasaukset menevät niin, että 24/7 asemilta ei riitä ympäryskuntiin virka-ajan
vahvuutta, asemia voi jäädä tilapäisesti ilman viranhaltijoita. Hälytysrinki
työsopimussuhteisten (sivutoiminen henkilöstö) ja vakinaisten osalta säilytetään ennallaan.
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Hälytysvasteissa muutetaan niin, että lähin päivystävä pelastusasema on ympäryskuntien
hälytysvasteessa.
Hälytysten suorittamista seurataan kaksisuuntaisella Secapp viestijärjestelmällä sekä
päivystävien palomestareiden tilanneseurantana.
Palomestareiden varallaolossa siirrytään toistaiseksi vapaamuotoisen 30 minuutin
varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään.
Päiväpaloasemien sopimushenkilöstön varallaolossa siirrytään toistaiseksi
vapaamuotoiseen 30 minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään.
Uusien virkojen tarve on ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan (8) miehistövirkaa, jolla
päästään perustettavissa viidessä keskisuuressa pelastusasemalla 0+1 vahvuuksiin. Toisessa
vaiheessa, jossa tavoitevahvuus on keskisuurissa asemilla 1+1, virkamäärä tarkentuu
valmistelun edessä. Virkamäärätarvetta tarkastellaan huomioiden pelastuslaitoksen
olemassa olevat virat ja virkamäärätarve otetaan huomioon vuoden 2022 talousarvion
suunnittelutyön edetessä.
Keskisuurien pelastusasemien 0+1 vahvuuteen ja tavoitevahvuuteen 1+1 pyritään tekemään
myös siirtoja niiltä pelastusasemilta, joilla on nykyään kaksi tai enemmän henkilöä
päivävuorossa.
24/7 keskisuuren pelastusaseman toimintakykyvaatimus FireFit (FF) savusukellustaso on 2.
Sivutoimisen henkilöstön ja vapaalta hälytystehtäville osallistuvien viranhaltijoiden
hälytysraha korotetaan 25 €/ hälytys.
Secapp kaksisuuntaisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan kaikille
paloasemille.
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöksessä mainittujen
paloasemien muuttamista 24/7 paloasemiksi ja muiden palvelutasopäätöksessä mainittujen
varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöönottamista kuntien lausuntokierroksen jälkeen.
Liitteenä kuntatilaisuus 18.6.2021 materiaali. Kuntatilaisuudessa esiteltiin neljä
ratkaisuvaihtoehtoa, jotka on liitteessä esiteltyinä. Lisäksi kuntatilaisuudessa käytiin läpi kunkin
kunnan maksuosuus eri vaihtoehdoista.
Koontivaihtoehdot sekä Rautalammin kunnan maksuosuus kussakin:

Palvelusisältö

Vaihtoehto 1
0 + 1 vahvuus
keskisuurilla
pelastusasemilla,
päiväpaloasemilla
1 viranhaltija
virka-aikana

Muutos ta-esitykseen
6110 e
2022 (lisäys)
Rautalammin kunnan
10 715
osuus lisäyksestä

Vaihtoehto 2
1 +1 vahvuus
keskisuurilla
pelastusasemilla,
päiväpaloasemilla
1 viranhaltija
virka-aikana

Vaihtoehto 3
0 + 1 vahvuus
keskisuurilla
pelastusasemilla,
päiväpaloasemilla
1–2 viranhaltijaa
virka-aikana

Vaihtoehto 4
1 + 1 vahvuus
keskisuurilla
pelastusasemilla,
päiväpaloasemilla
1–2- viranhaltijaa
virka-aikana

938 589 e

269 385 e

1 204 302 e

12 111

17 103

15 661

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Kokonaisuutena käsittelyssä oleva tilanne on erittäin harmillinen ja vaikea. Pelastuslautakunnan
esityslistalla ollut mahdollinen ratkaisuehdotus huolestuttaa Rautalammin kuntaa, koska se
heikentää ympäryskuntien pelastuspalveluiden saatavuutta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti
kuntien ja kuntalaisten turvallisuuteen. Ko. ratkaisuehdotuksessa riskinä on, ettei 24/7 asemilta
riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta työaikojen ja tasauksien vuoksi, jolloin ympäryskuntien
paloasemat voivat jäädä tilapäisesti jopa ilman viranhaltijoita. Tällaista tilannetta ei voida missään
tapauksessa sallia. On hyvä, että lautakunta päätyi kysymään, vaikkakin viime hetkellä, kuntien
mielipidettä varallaolon ja kompensaation ratkaisemisesta. Pelastustoiminta on erittäin tärkeä
palvelu, jota tulee olla kuntalaisilla yhdenvertaisesti saatavilla.
Kuntatilaisuudessa 18.6.2021 esiteltiin neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa, jotka ovat liitteessä
selostettuna. Kyseessä olevista vaihtoehdoista turvallisuuden ja palveluiden saatavuuden
kannalta nimenomaan ympäryskuntien näkökulmasta tarkoituksenmukaisin olisi vaihtoehto 3,
jossa vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1 ja päiväpaloasemilla 1–2 viranhaltijaa virka-
aikana. Tämä vaihtoehto edellyttäisi 13 uuden viran perustamista ja se toisi lisäkustannuksia
yhteistoiminta-alueelle 269 385 euroa. Tästä Rautalammin kunnan maksuosuuden lisäys olisi
noin 12 111 €. Samalla pelastuslaitos esittää talousarvioon maksuosuuden korotusta, josta on
lausuttu talousarvioesitykseen liittyvässä lausunnossa erikseen.
Rautalammin kunta on erittäin merkittävä mökkipitäjä, jossa varsinkin kesäaikaan on hyvin
vilkasta. Kunnassa sijaitsee myös Etelä-Konneveden kansallispuisto, jossa kävijämäärät ovat olleet
merkittävässä kasvussa ja nyt jo noin 50 000 kävijää vuositasolla. Lisäksi kunnassa on useita isoja,
vuosittaisia tapahtumia, jotka omalta osaltaan lisäävät myös vahinkojen sattumisen
mahdollisuutta. Rautalammin kunta on lisäksi maantieteellisesti laaja ja välimatkoja pidentävät
laajat järvialueet. Rautalammilla ei voi syntyä tilannetta, jolloin paloasemalla ei olisi
virkahenkilöstöä saatavilla edes tilapäisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021

45 (59)

§ 222
Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä
vuodelle 2022
RauDno-2021-450
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Saatekirje kuntiin.pdf
2 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesitys.PDF
3 Liite 1 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022.pdf
4 Liite 2 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta2022 toimintasuunnitelma.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Liite 3 Rakennusinvestointisuunitelma 2022-2025.pdf
6 Liite 4 Talousarvioesitys 2022.pdf
7 Liite 5 Taloussuunnitelma vuodelle 2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
8 Liite 6 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 kevät.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen
vuoden 2022 talousarvioesityksestä 23.8.2021 mennessä. Pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito,
kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja
kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2022 talousarvion, jossa
kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee keskimäärin 9,9 %:n
verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee
5,8 %. Kuntien maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa
suuremmat vuokrat, noin 4 % korotusvaikutus pelastustoimessa. Lisäksi
ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 %
korotusvaikutus. Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohjeen mukaisesti
palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimukset vuoden 2022
osalta eivät ole tiedossa. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään huomioitu uusien
virkojen henkilöstökuluja mahdollisen varallaolon poistumisen
kompensaatiotoimenpiteinä. Pelastustoiminnan tehtävämäärien arvioidaan nousevan
noin 1 % tämän vuoden arvioidusta tasosta ja ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan
nousevan n. 1,7 % vuoden 2020 toteumasta. Toiminnallisesti vuonna 2022 tullaan
keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen
tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja
onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan
turvallisuuskehitys. Lisäksi pelastuslaitos on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen
valmistelussa.
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaan Rautalammin kunnan
maksuosuus nousisi kuluvasta vuodesta 10 682 euroa (3,2%) ja on 345 341 euroa.
Liitteenä on 23.6.2021 päivätty aluepelastuslautakunnan ote lausuntopyynnöstä ja
saatekirje sekä aluepelastuslautakunnan talousarviomateriaali
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
Rautalammin kunnanhallitus esittää lausuntonaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
talousarvioesityksestä 2022 seuraavaa:
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kulurakenteen jatkuva nousu on haasteellinen ja
harmillinen asia. Kustannukset nousevat ennakoitua kovempaan. Lisäksi
talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin kunta-alan palkantarkastuksiin vuoden
2022 osalta. Rautalammin kunnassa on jo usean vuoden ajan tehty talouden
tasapainottamista ja vuoden 2022 osalta Rautalammin kunnanhallitus tulee
edellyttämään omilta toimialoiltaan kulurakenteen hillitsemistä ja säästöjen
löytymistä. Samaa tulisi myös pelastustoimen päästä kuntien maksuosuuksien osalta.
Päätös
Kunnanhallitus totesi, että kustannuksien jatkuva nousu asettaa kunnat
kestämättömään tilanteeseen. Pelastustoimen tulee pystyä kulurakenteen
hillitsemiseen ja säästöjen löytymiseen. Muilta lausuntoehdotus hyväksyttiin.
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§ 223
Saatavan poisto myyntireskontrasta ja kirjanpidosta
RauDno-2021-459
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnalla on ollut perinnässä asiakkaalta saatavia 2894,78 euroa.
Perintää ei voida enää jatkaa, koska kuolinpesä on todettu perunkirjan mukaan
varattomaksi.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että saatavat 2894,78 euroa poistetaan myyntireskontrasta ja
kirjanpidosta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 224
Aluevaalit vuonna 2022: Rautalammin äänestysalueet
RauDno-2021-460
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Äänestysaluejaon_muuttaminen_vuodelle_2022_kirje_kunnanhallituksille_FI_Allekirjoi
tettu.pdf
Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.
-15.1.2022.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys
(HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain
voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista
jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. Näissä vaaleissa valitun
aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaisen yleisen
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoisa hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään.
Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa, jota
äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin
suuria ruuhkia ei syntyisi. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät
turvavälit äänestämään tulleiden kesken.
Vaalilain 8§ :n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Vuoden
2022 aluevaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 1.1.2022
ja joka perustuu kuntien 31.8.2021 mennessä Digi- ja väestövirastolle ilmoittamiin
äänestysaluejakopäätöksiin.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammilla on kaksi
äänestysaluetta: 001 Kerkonjoki ja 002 Kirkonkylä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 225
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Vaalijalan kuntayhtymä, Yhtymäkokouksen pöytäkirja 16.6.2021.pdf
2 Väestötietoennuste tammi-kesäkuu 2021.png
3 Kuntayhtymän purkautuminen (Tuustaipale).pdf
4 Väestömuutosten ennakkotiedot tammi-kesäkuu2021.xlsx
5 Väestömuutokset maakunnittain kesakuu2021mk (2).xlsx
6 väestökuviot_kuukausittain_2015_2021_kunnittain.pdf
7 Ilmoitus takausvastuun päättymisestä 5.7.2021.pdf
8 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021-2023; ymp.ltk 24.06.2021.pdf
9 Avustuksen hakeminen Savon Villin Lännen Ikääntyneiden asumisen Master Planin
laatimiseksi, ote Suonenjoen sosltk_n pöytäkirjasta 10.6.2021.msg
10 Rakennetyöttömät vuosi 2021 vajaa ka. Rautalampi.pptx
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Uusien luottamushenkilöiden koulutus käynnistyy 11.9.2021, ilmoittaudu
koulutukseen 9.8.2021 mennessä.
2. Aluehallintoviraston päätökset 21.7.2021
3. Vaalijalan kyntayhtymä, Yhtymäkokouksen pöytäkirja 16.6.2021
4. Ilmoitus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkautumisesta 27.7.2021
5. Väestötietoennuste tammi-kesäkuu 2021
6. Ilmoitus takaajalle takausvastuun päättymisestä 5.7.2021
7. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2021-2023, ote Rautalammin
ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 24.6.2021
8. Avustuksen hakeminen Savon Villin Lännen ikääntyneiden asumisen "Master
Planin" laatimiseksi, ote Suonenjoen kaupungin sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta
10.6.2021 ( § 71)
9. Rautalammin rakennetyöttömyys tammi-huhtikuu 2021, Pohjois-Savon Ely-
keskuksen kooste 16.6.2021
10. Pohjois-Savon liiton tilinpäätös 2020, ote Pohjois-Savon maakuntavaltuuston
pöytäkirjasta 7.6.2021 ( § 7)
11. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 11.6.2021
12. Itä-Suomen aluehallintoviraston uutiskirje 2/2021 23.6.2021
/uutiskirjeet

https://avi.fi
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13. Hyvinvointialue tulee - mikä muuttuu Pohjois-Savossa? POSOTE20-hankkeen
hankejohtaja Jussi Lammen blogi 24.6.2021, https://www.posote20.fi/ajankohtaista
/blogi/hyvinvointialue-tulee-mika-muuttuu-pohjois-savossa.html
14. Vaalijalan vuosikertomus 2020, https://vaalijala.fi/resources/public
/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/VUOSIKERTOMUS%202020%20(002).pdf
15. Kirje kunnanhallituksille aluevaaleista 1.7.2021
16. Anna-Mari Alkio valittu Pro Ysitien puheenjohtajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 226
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Pöytäkirja-Ympäristölautakunta - 24.06.2021, klo 16_00.pdf
2 Pöytäkirja-Sivistyslautakunta - 30.06.2021, klo 16_03.pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.6.2021
2. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 30.6.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 227
Otto-oikeuspykälä
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset:
1. Teknisen johtajan virkavapaahakemus
2. Opintovapaan myöntäminen
3. Markkinointiyhteistyö Kuopion Palloseuran kanssa
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

53 (59)

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.08.2021

13/2021

54 (59)

§ 228
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-464
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
1. Savogrow luottamushenkilökoulutus alkaa 11.8.2021. Puheenjohtajakoulutus 16.8.
2. Kuntastrategia työstäminen aloitetaan, päättäjä-, kuntalais- ja työntekijäkysely alkaa
23.8.2021 (2vk), työpajat 27.9 ja 28.9.
3. Talouden tasapainottamisen ohjelma, käsittely valtuustossa syyskuussa 2021,
harkinnanvaraisen korotetun valtionosuuden hakemus jätetään 3.9 mennessä.
4. Talouden toteutuma, säästöt tiukassa. Tilit menevät 21.8 heinäkuun osalta,
tarkempi analyysi tämän jälkeen.
5. Työvoiman saatavuuden haaste ,mm. hoiva, perusturvajohtajat kartoittavat asiaa.
Tulossa koulutus Suonejoki/Pielavesi, hoivatyöntekijät.
6. Liikuntaneuvojan tehtävää haki kuusi henkilöä.
7. Matti Lohen koululla on aloittanut uusi rehtori Mervi Pulkkinen.
8. Matkailuneuvontakokeilu toimi hyvin, palaute myönteistä. Museo, Pitkälahden
uimaranta, ravintolatarjonta ym. sai kiitosta. Palveluketjujen kehittäminen hoidettava
seuraavaan kesään mennessä. Yrittäjät olivat tyytyväisiä kesään.
9. Kerkonjoen sataman polttoainejakelussa pieniä haasteita.
10. Asunnonhankinnan hallitus kokoontuu 12.8. Tasapainottamissuunnitelman
konkretisointi.
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11. Rautalammin kehitys jakanut kesällä 2021 kaksi takausta viideksi vuodeksi.
12. Pappilanpellon selvitysmies aloittanut työnsä.
13. Kilpilammen tonttiasia.
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 195
Hyvinvointilautakunnan perustaminen
RauDno-2021-466
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Uuden hyvinvointilautakunnan perustamista on valmisteltu kevään 2021 aikana.
Tavoitteena on valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä kehittää
integraatiota perusturvan ja sivistyksen toimialan välillä. Muutoksella tavoitellaan
lisäksi prosessien tehostumista ja entistä parempia palveluita kuntalaisille.
Uudessa hallintosäännössä on määritelty hyvinvointilautakunnan tehtävät.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kuntaan perustetaan uusi hyvinvointilautakunta
2. lakkautetaan perusturva- ja sivistyslautakunta
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§192, §193, §194, §195, §196, §202, §203, §204, §205, §206, §207, §208, §209, §210,
§211, §212, §213, §214, §215, §216, §217, §219, §225, §228
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§197, §198, §199, §200, §201, §218, §221, §222, §223, §224, §227
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.

