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§ 89
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 86 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous.
Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä
ja jolleivät erityiset syyt ole esteenä, pääsääntöisesti sähköisenä. Jos esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 18 varsinaista valtuutettua ja kaksi
varavaltuutettua.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Kari Laitinen, Jouko Korhonen ja Tiina Puranen.
Paikalla olivat varavaltuutetut Hanna Kosonen ja Hannu Keinänen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 90
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
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 Mika Koukkari ja Tuomo Hänninen.
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§ 91
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon
tulevaa valmistelua varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Valtuutettu Tuulikki Tiihanoff varasi oikeuden kysymykseen valtuustoseminaarista 17-
18.11.2021
Puheenjohtaja ilmoitti, että muissa asioissa käsitellään lisäksi muutama ilmoitusasia.
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Kunnanhallitus, § 296,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 92, 10.11.2021
§ 92
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
RauDno-2021-613
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 296
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Tänä vuonna kunnat saavat vielä vapaasti päättää tuloveroprosenttinsa seuraavalle
vuodelle. Vuoden 2023 tuloveroprosenttia leikataan sitten soteuudistuksen
yhteydessä kaikilta Manner-Suomen kunnilta yhtä paljon. Tuloveroprosentin leikattava
määrä (prosenttiyksikköä vuoden 2022 vastaavasta) tulee valmistelun edetessä vielä
muuttumaan. Syyskuun lopun veroennustekehikossa toukokuun (viimeisin)
siirtolaskelman mukainen leikkaus on -12,39 % -yksikköä. Lopullinen leikattava määrä
tiedetään vasta ensi vuoden keväänä. Verotusoikeuden rajaaminen koskee verovuotta
2023.
Vuonna 2023 kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan
tarkkuudella (sen mukaan mikä leikattava määrä on). Koska kunnallisveroprosentit
ovat jatkossa nykyistä huomattavasti alhaisemmat, ehdotetaan verotusmenettelystä
annetun lain 91 a §:ää muutettavaksi siten, että vuodesta 2024 alkaen kunnat
ilmoittaisivat tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella nykyisen
neljännesprosenttiyksikön tarkkuuden sijaan. Jos vuoden 2024 tuloveroprosenttia
koskevaa ilmoitusta ei toimitettaisi määräaikaan mennessä tai tuloveroprosentin
tarkkuus poikkeaisi 91 a §:ssä säädetystä, verotuksessa voitaisiin noudattaa vuoden
2023 tuloveroprosenttia pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen.
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä
muiden verojen perusteista. Kunnanvaltuusto korotti seitsemän vuotta sitten
tuloveroprosenttia 21,50 %:sta 22,00 %:iin. Muutaman alijäämäisen vuoden jälkeen
paineet tuloveroprosentin nostamiselle ovat kasvaneet, koska ostopalveluiden
kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Erityisen suurta kasvu on ollut
terveydenhoidon kuluissa, jotka vuonna 2019 olivat 8,008 milj. ja jo seuraavan vuonna
8,947 milj. ja kasvu on jatkunut. TA 2021 arvion mukaan kulut olisivat n. 9,182 milj. ja
vuodelle 2022 on ennustettu 4 - 11% nousua kuluihin. Lisäksi muun muassa
sosiaalitoimen ostopalveluihin on ilmoitettu tulevan noin 5 %:n korotus.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22,5 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 92
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kuntakohtaiset veroprosentit 2021 .pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22,5 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja Matti Kärkkäistä.
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Kunnanhallitus, § 297,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 93, 10.11.2021
§ 93
Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2022
RauDno-2021-614
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 297
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vero__kuntakohtaiset_prosentit_2021 (5).pdf
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin
sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain mukaan
kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:
1.
2.
3.
4.

Yleinen veroprosentti 0,93 - 2,00 %
Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41 - 1,00 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto voi
määrätä 2,00 - 6,00 %
5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti enintään
3,10 %
6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä
säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi.
Rautalammilla oli kiinteistövero projekti vuosina 2017 - 2019. Siinä selvitettiin sitä, että
ovatko kaikki kiinteistöt rekisterissä ja ovatko tiedot oikeellisia. Odotusarvona oli
myös, että projektin ansiosta saadaan verokertymää kasvamaan. Tämä tavoite ei
toteutunut.
Kiinteistöveroprosentteja on edellisen kerran muutettu vuonna 2014.
Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto vahvisti
seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Ehdotus
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Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021
kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,75 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kuntakohtaiset veroprosentit 2021 .pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden
2022 kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:
1.
2.
3.
4.
5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,75 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 305,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 94, 10.11.2021
§ 94
Talousarvion toteutuminen 1.1.- 31.8.2021, hallinto
RauDno-2021-658
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 305
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Tilintarkastus_2021_1_8 (1).pdf
2 Luottamushenkilöhallinto_2021_1_8 (2).pdf
3 Yleishallinto_2021_1_8 (4).pdf
4 Taloushallinto_2021_1_8 (1).pdf
Kunnanhallitus antoi 25.1.2021 /25§ hallintokunnille ohjeet talousarvion toteutumisen
raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden toteutumisen lisäksi määrärahataulukot
sitovalla tasolla. Mikäli hallintokunta on esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja
mittareita, tulee ne myös raportoida kolmannesvuosittain. Toteutumassa voidaan
esittää myös perusteluita.
Hallinto esittää raportit jaksolta 1.1.-31.8.2021
- tilintarkastus, luottamushenkilöhallinto, yleishallinto ja taloushallinto.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä raportit ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 94
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Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Tilintarkastus_2021_1_8 (1).pdf
2 Luottamushenkilöhallinto_2021_1_8 (2).pdf
3 Yleishallinto_2021_1_8 (4).pdf
4 Taloushallinto_2021_1_8 (1).pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä raportit jaksolta 1.1.- 31.8.2021 (hallinto;
tilintarkastus, luottamushenkilöhallinto, yleishallinto ja taloushallinto) ja esittää niitä
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Ympäristölautakunta, § 31,07.10.2021
Kunnanhallitus, § 306,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 95, 10.11.2021
§ 95
Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2021, ympäristölautakunta
RauDno-2021-590
Ympäristölautakunta, 07.10.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 toinen kolmannes 1-8 kk ympäristölautakunta.pdf
2 toteumaraportit_ympsuojelu_ja_rakvalv.pdf
Ympäristölautakunnalle esitetään tiedoksi raporit talousarvion toteutumisesta
ympäristölautakunnan osalta ajalta 1.1. - 31.8.2021. Raportit liitteenä.

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 päättää hyväksyä raportit ajalta 1.1. – 31.8.2021 ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Asiat saatettu tietoon.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 306
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
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1 toinen kolmannes 1-8 kk ympäristölautakunta.pdf
2 toteumaraportit_ympsuojelu_ja_rakvalv.pdf
Ympäristölautakunta on hyväksynyt raportit ajalta 1.1. – 31.8.2021 ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan talousraportit ajalta 1.1. -31.8.2021 je
esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 95
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 toinen kolmannes 1-8 kk ympäristölautakunta.pdf
2 toteumaraportit_ympsuojelu_ja_rakvalv.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan talousarvion raportit 1.1.-
31.8.2021 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 62,14.10.2021
Kunnanhallitus, § 307,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 96, 10.11.2021
§ 96
Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2021, tekninen lautakunta
RauDno-2021-625
Tekninen lautakunta, 14.10.2021, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Toinen kolmannes 1-8 kk tekninen lautakunta.pdf
2 Tekninen_lautakunta_toteumaraportit_2021.pdf
Tekninen osasto on laatinut raportit talousarvion toteutumisesta teknisen
lautakunnan osalta ajalta 1.1. - 31.8.2021. Raportit sekä investointiosan toteuma
liittenä.

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
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.1. – 31.8.2021 ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 307
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
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vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Toinen kolmannes 1-8 kk tekninen lautakunta.pdf
2 Tekninen_lautakunta_toteumaraportit_2021.pdf
Tekninen lautakunta on hyväksynyt raportit ajalta 1.1. – 31.8.2021 ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan talousraportit ajalta 1.1. - 31.8.2021 ja
esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 96
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Toinen kolmannes 1-8 kk tekninen lautakunta.pdf
2 Tekninen_lautakunta_toteumaraportit_2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan talousraportit ajalta 1.1. - 31.8.2021 ja
esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 5,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 4,02.02.2021
Kunnanhallitus, § 309,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 97, 10.11.2021
§ 97
Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
RauDno-2021-7
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2020 /§ 87 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021. Talousarvion investointiosan bruttomenot ovat 1.223. 000 euroa.
Investointimenot on laskettu ilman alv-osuutta. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on
budjetissa arvioitu otettavaksi 2.000.000 euroa ja lyhytaikaisia talousarviolainoja on
suunniteltu otettavaksi 2.500.000 euroa. Lainoja on suunniteltu lyhennettäväksi 1.400
000.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021
aikana enintään 2.000.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 2.500.000 euroa
vuoden 2021 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 4
x
Ehdotus
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021
aikana enintään 2.000.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 2.500.000 euroa
vuoden 2021 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 309
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallitukselle lainojen ottovaltuutta lyhytaikaisten
lainojen osalta 2.5 milj. ja pitkäaikaisten lainojen osalta 2.0 milj. Lyhytaikaisten lainojen
ottovaltuus tuli täyteen 19.10.2021, pitkäaikaista lainaa ei vielä ole otettu.
Lyhytaikaisten lainojen käyttö on ollut edullista, koska korot ovat negatiiviset eli rahan
saa edullisesti.
Tällä hetkellä ennuste on, että sote-menoihin joudutaan hakemaan lisämääräraha,
mikä tulee vaikeuttamaan taloudellista tilannetta. Myönteisenä uutisena on se, että
kunnan ja terveydenhuollon koronakuluihin tullaan saamaan täysimääräinen valtion
avustus. Koronakuluista ei ole vielä selkeää kuvaa, mutta ne tultaneen saamaan
terveydenhuollosta lähiviikkoina. Hakuaika päättyy 12.11. ja se koskee vain ajanjaksoa
1.1.2021 - 31.8.2021 (testaus, jäljitys, rokottaminen ja hoito) ja 1.4.2021 - 31.8.2021
erikoissairaanhoito ja tehohoidon hoitopäivät. Loppuosa avustuskokonaisuudesta
tulee haettavaksi alkuvuodesta 2022. Näin ollen sen mahdollinen myönteinen
vaikutus talouteen ei tule tämän vuoden puolella.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle lisävaltuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021
aikana enintään 500.000 € ja lyhytaikaista lainaa enintään 700.000 euroa vuoden
2021 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 97
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
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kunnanjohtaja

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle lisävaltuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021
aikana enintään 500.000 € ja lyhytaikaista lainaa enintään 700.000 euroa vuoden
2021 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 64,14.10.2021
Kunnanhallitus, § 308,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 98, 10.11.2021
§ 98
Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, tekninen toimi
RauDno-2021-627
Tekninen lautakunta, 14.10.2021, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan arvioinut teknisen toimen toimintaa
vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa:
Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet
hyvin. Kiinteistöjen huoltoon ja kuntoon on kiinnitetty huomiota, ja
tarkastuslautakunta näkee
hyvänä uudistuksena sähköiset huoltokirjat, joiden avulla kiinteistöjen kuntoon
vaikuttavia seikkoja voidaan seurata ajantasaisemmin ja dokumentoidusti.
Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan suosituksesta ottanut yhdeksi
tavoitteeksi tonttien myyntimäärän. Tilikaudella 2020 myyntiin toimintakertomuksen
mukaan yksi tontti. Tarkastuslautakunta
esittää, että tekninen lautakunta arvioi, onko myyntitoimenpiteet, kuten tonttien
markkinointi, riittävää. Arvioinnissa on huomioitava myynnin nettotulos eli lisääntyvät
markkinointikustannukset eivät saa syödä
lisätuloa kokonaan. Tarkastuslautakunta esittää myös, että kunta arvioi, onko
tekninen osasto oikea toimielin vastaamaan tonttimyynnistä vai tulisiko tämä siirtää
jonkin toisen toimielimen alaisuuteen.
Kunnan teknisen toimen organisaatio on pieni ja tämän vuoksi haavoittuvainen.
Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että sillä on riittävät resurssit teknisen
toimen hoitamiseen. Kunnalla on teknisessä toimessa yhteistyötä lähikuntien,
erityisesti Konneveden kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta pitää tätä tärkeänä ja
suosittelee, että tekninen toimi kartoittaa edelleen yhteistyötoimintamuotoja
lähialueen muiden toimijoiden kanssa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tonttimarkkinoinnin sopivan
paremmin tällä hetkellä jollekin toiselle toimialalle. Teknisen puolen resurssit eivät
tällä hetkellä riitä ideoimaan sekä toteuttamaan tehokkaita keinoja tonttien myyntiin
vaan teknisen osaston pääpaino on olemassa olevan palvelutason ylläpitämisessä
myös tulevaisuudessa.
Lisäksi teknisen osaston resurssien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kiinteistömestarin
jäädessä tammikuussa osa-aikaisesti eläkkeelle ja ennen pitkää lopullisesti pois
Rautalammin kunnan palveluksesta. Myös henkilöstövaihdokset aiheuttavat
resurssien ja tehtäväkuvien tarkastelua. Tekninen lautakunta keskustelee kokouksessa
asiasta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 308
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan arvioinut teknisen toimen toimintaa
vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa:
Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet
hyvin. Kiinteistöjen huoltoon ja kuntoon on kiinnitetty huomiota, ja
tarkastuslautakunta näkee
hyvänä uudistuksena sähköiset huoltokirjat, joiden avulla kiinteistöjen kuntoon
vaikuttavia seikkoja voidaan seurata ajantasaisemmin ja dokumentoidusti.
Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan suosituksesta ottanut yhdeksi
tavoitteeksi tonttien myyntimäärän. Tilikaudella 2020 myyntiin toimintakertomuksen
mukaan yksi tontti. Tarkastuslautakunta
esittää, että tekninen lautakunta arvioi, onko myyntitoimenpiteet, kuten tonttien
markkinointi, riittävää. Arvioinnissa on huomioitava myynnin nettotulos eli lisääntyvät
markkinointikustannukset eivät saa syödä
lisätuloa kokonaan. Tarkastuslautakunta esittää myös, että kunta arvioi, onko
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tekninen osasto oikea toimielin vastaamaan tonttimyynnistä vai tulisiko tämä siirtää
jonkin toisen toimielimen alaisuuteen.
Kunnan teknisen toimen organisaatio on pieni ja tämän vuoksi haavoittuvainen.
Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että sillä on riittävät resurssit teknisen
toimen hoitamiseen. Kunnalla on teknisessä toimessa yhteistyötä lähikuntien,
erityisesti Konneveden kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta pitää tätä tärkeänä ja
suosittelee, että tekninen toimi kartoittaa edelleen yhteistyötoimintamuotoja
lähialueen muiden toimijoiden kanssa.
Tekninen lautakunta on keskustellut asiasta kokouksessaaan ja se
esittää kunnanhallitukselle tonttimarkkinoinnin sopivan paremmin tällä hetkellä
jollekin toiselle toimialalle. Teknisen puolen resurssit eivät tällä hetkellä riitä
ideoimaan sekä toteuttamaan tehokkaita keinoja tonttien myyntiin vaan teknisen
osaston pääpaino on olemassa olevan palvelutason ylläpitämisessä myös
tulevaisuudessa.
Lisäksi teknisen osaston resurssien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kiinteistömestarin
jäädessä tammikuussa osa-aikaisesti eläkkeelle ja ennen pitkää lopullisesti pois
Rautalammin kunnan palveluksesta. Myös henkilöstövaihdokset aiheuttavat
resurssien ja tehtäväkuvien tarkastelua.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan tekniselle lautakunnalle esittämän
toiminnan arvioinnin ja lautakunnan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus toteaa, että kunnan
tonttimarkkinointi on tarkoituksenmukaista siirtää kunnan elinvoimatyöryhmän,
kunnanjohtajan ja elinkeinoasiamiehen toimien alla, missä sitä on tähän saakkakin
tehty.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan tekniselle lautakunnalle esittämän
toiminnan arvioinnin ja lautakunnan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus toteaa, että kunnan
tonttimarkkinointi on tarkoituksenmukaista siirtää kunnan elinvoimatyöryhmän,
kunnanjohtajan ja elinkeinoasiamiehen toimien alla, missä sitä on tähän saakkakin
tehty.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
10.11.2021

7/2021

24 (37)

Kunnanhallitus, § 315,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 99, 10.11.2021
§ 99
Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, hallinto
RauDno-2021-659
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 315
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Hallinto, SELVITYS_ARVIOINTIKERTOMUKSESSA_2020_TEHTYIHIN_HAVAINTOIHIN (1).
pdf
Tarkastuslautakunta on jättänyt 24.5.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja on esittänyt, että valtuusto pyytää
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin,
että ne voidaan käsitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston
kokouksessa.
Hallinto on tehnyt selvityksen tarkastuslautakunnan havaintoihin.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinnon selvityksen tarkastuslautakunnan
havaintoihin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 99
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Hallinto, SELVITYS_ARVIOINTIKERTOMUKSESSA_2020_TEHTYIHIN_HAVAINTOIHIN (1).
pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinnon selvityksen tarkastuslautakunnan
havaintoihin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 67,18.03.2019
Kunnanvaltuusto, § 17,26.03.2019
Kunnanhallitus, § 120,26.04.2021
Kunnanhallitus, § 135,10.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 29,25.05.2021
Kunnanhallitus, § 310,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 100, 10.11.2021
§ 100
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku
RauDno-2019-158
Kunnanhallitus, 18.03.2019, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Purkusopimuksen saate.pdf
2 Hyväksytty purkusopimusesitys
Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen
kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36
jäsenkuntaa.
Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena
uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää
toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan
kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.
Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän johtaja Janne Tapolan saate sekä kuntayhtymän
esitys purkusopimukseksi.
Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee
loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.
Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee viimeisen
tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen,
palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.
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
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Kunnanvaltuusto, 26.03.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Asiantuntijan kuullaan perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Ehdotus
Kunnanvaltuuston päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Purkusopimuksen saate.pdf
2 Hyväksytty purkusopimusesitys
3 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku
4 Saatekirje Itä-Suomen päihdehuollon ky loppuselvityksen hyväksyminen (003).pdf
5 Pöytäkirjanote loppuselvitys 2021 03 23 14 §.pdf
6 Laskelma peruspääoman palautuksesta.pdf
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Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan
23.3.2021 lähettää loppuselvityksen jäsenkuntien käsittelyyn ja hyväksyttäväksi
31.5.2021 mennessä. Jokaista jäsenkuntaa pyydetään käsittelemään asia viimeistään
31.5.2021, millä varmistetaan purkutyön loppuunsaattaminen niin, että kuntayhtymä
purkautuu nykyisellä valtuustokaudella kesällä 2021. Tällöin kuntayhtymän viimeinen
tilinpäätös voidaan laatia vuodesta 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
loppuselvityksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 10.05.2021, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Saatekirje Itä-Suomen päihdehuollon ky loppuselvityksen hyväksyminen (003).pdf
2 Laskelma peruspääoman palautuksesta.pdf
3 Pöytäkirjanote loppuselvitys 2021 03 23 14 §.pdf
4 Hyväksytty purkusopimusesitys
5 Yhtymävaltuusto § 8 loppuselvitys.pdf
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on
hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan
edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019
vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja
Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä
lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan
välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan Kouvolan, Kuopion ja
Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja
hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).
Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava: ”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat
jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36
jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein
kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa
omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti
omista.”
Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty edellä
mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayhtymän hallitus
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päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna valtuuston päätös. Jotta
kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee
käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys. Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien
jo aiemmin hyväksymään purkusopimukseen ja selvityksessä todetaan, miten
kuntayhtymän purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun
kunnalla on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista,
mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen
tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022. Mikäli kuntayhtymän jäljellä olevat
varat jaetaan em. loppuselvityksen ja sovintoratkaisun perusteella, tulee
Rautalammille palautettava summa olemaan peruspääoman suhteessa 1
972,12 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä palautuksessa oli laskettu eli yhteensä
6015,68 euroa.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä pyytää kaikkia jäsenkuntia käsittelemään ja
hyväksymään liitteenä oleva loppuselvitys 31.5.2021 mennessä, millä varmistetaan
purkutyön loppuunsaattaminen niin että kuntayhtymä purkautuu nykyisellä
valtuustokaudella kesällä 2021. Tällöin kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös voidaan
laatia vuodesta 2021. Ote päätöksestä tulee lähettää kuntayhtymän johtaja Maria
Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla maria.narhinen(at)tuustaipale.fi tai toimisto(at)
tuustaipale.fi
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
loppuselvityksen kokouksessaan 26.4. Päätös tulee kuitenkin hyväksyä vielä
kunnanvaltuustossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 25.05.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Saatekirje Itä-Suomen päihdehuollon ky loppuselvityksen hyväksyminen (003).pdf
2 Laskelma peruspääoman palautuksesta.pdf
3 Pöytäkirjanote loppuselvitys 2021 03 23 14 §.pdf
4 hyväksytty_purkusopimusesitys.pdf
5 Yhtymävaltuusto § 8 loppuselvitys.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 310
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 allekirj lopullinen tp 2021 Tuustaipale18102021122810.pdf
2 allekirj tilintark kertomus 2021 Tuustaipale18102021125827.pdf
3 allekirjoitettu arviointikertomus lopullinen 2021 (ID 19016).pdf
4 Kirje jäsenkunnille.pdf
5 Pöytäkirjanote yhtymähallitus tilinpäätös.pdf
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021
käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin
päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut
18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.
Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä
purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää
tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän
jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa
kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty
Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle
jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille
pääomaosuuksien suhteessa.
Kirjeen liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus
sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan
arviointikertomus.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
10.11.2021

7/2021

31 (37)

Jokaista jäsenkunnan valtuustoa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään
kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä
myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille. Varojen palauttamista varten
tarvitaan myös jokaiselta kunnalta tilinumero, jolle kunnalle kuuluvat varat voidaan
palauttaa. Pöytäkirjanote käsittelystä sekä tilinumero tulisi lähettää
osoitteeseen toimisto@tuustaipale.fi tai maria.narhinen@tuustaipale.fi. Rahat voidaan
siis palauttaa siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet
tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat tämän vuoden puolella.
Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin kunnalle palautettavasta
summasta.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen
sekä esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 allekirj lopullinen tp 2021 Tuustaipale18102021122810.pdf
2 allekirj tilintark kertomus 2021 Tuustaipale18102021125827.pdf
3 allekirjoitettu arviointikertomus lopullinen 2021 (ID 19016).pdf
4 Kirje jäsenkunnille.pdf
5 Pöytäkirjanote yhtymähallitus tilinpäätös.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen
sekä esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 311,25.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 101, 10.11.2021
§ 101
Teknisen johtajan Antti Tuppuran irtisanoutumisilmoitus
RauDno-2021-638
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 311
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Antti Tuppuran irtisanoutumisilmoitus.pdf
Tekninen johtaja Antti Tuppura on jättänyt kirjallisen ilmoituksen, jolla hän pyytää
eroa Rautalammin kunnan teknisen johtajan virasta. Hänelle on myönnetty aiemmin
virkavapaus 31.10.2021 saakka ja hän ottanut uuden tehtävän vastaan Leppävirran
kunnassa.
Rautalammin kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan teknisen johtajan valitsee
kunnanvaltuusto. Hallintosäännön 50 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä
päättää palvelusuhteeseen ottava viranomainen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Antti Tuppuralle
eron teknisen johtajan virasta 1.11.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 101
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Antti Tuppuran irtisanoutumisilmoitus.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Antti Tuppuralle
eron teknisen johtajan virasta 1.11.2021 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväskyttiin.
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§ 102
Muut asiat
Muissa asioissa käsitellään valtuutettujen esille ottamia asioita tulevaa valmistelua
varten sekä mahdollisia ilmoitusasioita.
Ehdotus
1. Valtuutettu Tuulikki Tiihanofin tiedusteli valtuustoseminaarien kuljetuksesta.
2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitukset valtuuston kokouksesta 30.11.2021 ja
luontopainoitteisen päiväkoti Silmun avajaisista 3.12.2021 klo 9.00 merkitään tietoon
saatetuiksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §101
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
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Puhelinnumero:029 56 42500
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta haetaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on littettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.
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Muutoksenhakukielto
§89, §90, §91
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

