Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Aika

02.02.2021, klo 17:58 - 19:07

Paikka

Valtuustosali, kunnanvirasto

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

1 (27)

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

§3

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

§4

Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle

§5

Palkkiosäännön tarkastaminen

§6

Luottamushenkilön eroaminen, Juho Pahajoki

§7

Luottamushenkilön ero, Emma Ilomäki

§8

Keskusvaalilautakunnan täydentäminen valtuustokauden loppuun saakka

§9

Toimielinten lukumäärä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella

§ 10

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2021

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.02.2021

Saapuvilla olleet jäsenet
Jorma Kukkonen, puheenjohtaja
Jarmo Hänninen, 2. varapuheenjohtaja
Hannu Korhonen
Jarmo Karjalainen
Joni-Matti Kuikka
Kari Laitinen
Markus Sjöberg
Matti Kärkkäinen
Mika Koukkari
Pekka Annala
Sari Hintikka-Varis
Senja Hallivuori
Sinikka Korhonen
Tiina K. Puranen
Timo Satuli
Tytti Mård
Heikki Jaamalainen, varajäsen
Anu Hotti, varajäsen
Ari-Pekka Mustonen, varajäsen
Hannu Keinänen, varajäsen
Wilhelm Hämäläinen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Nyyssönen Panu, ict asiantuntija
Jaamalainen Aada, nuorisovaltuuston edustaja
Solmari Kirsi, perusturvajohtaja
Kitikoses Isra
Allekirjoitukset

Jorma Kukkonen
Puheenjohtaja

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.02.2021

04.02.2021

1/2021

2 (27)

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Anu Hotti

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

3 (27)

Ari-Pekka Mustonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
04.02.2021 - 03.02.2023

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

4 (27)

§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Raija Haukka, Päivi Heikkinen, Emma Ilomäki,
Jouko Korhonen ja Juho Pahajoki.
Läsnä olivat varavaltuutetut Wilhelm Hämäläinen, Hannu Keinänen, Heikki
Jaamalainen, Ari Mustonen ja Anu Hotti.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on on laillinen ja päätösvaltainen.
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§2
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Hotti ja Ari-Pekka Mustonen.
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§3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon
tulevaa valmistelua varten.
Päätös
1. Puheenjohtaja totesi, että pykälästä 8:n puuttuu kunnanhallituksen ehdotus, mutta
kunnanhallitus kokoontui 2.2 ja kunnanhallituksen ehdotus tullaan lisäämään ao.
kohtaan.
Hyväksyttiin, että ko.lisäys tehdään ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
2. Muita mahdollisia asioita ei ollut.
3. Puheenjohtaja tiedotti, että kuntalaisten kaivosilta järjestetään tiistaina 2.3 hybrinä.
Korona tilanteen helpottuessa pyritään järjestämään toinen kuntalaisilta, jossa
kuntalaiset voivat paikan päällä esittää kysymyksiä ja kuulla asiantuntijoiden arvioita
aiheesta. Lisäksi puheenjohtaja esitteli Savogrown hankkeen/robottipuheluiden
ajankohdan ja robotin esittämät kysymykset.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja otti vastaan kuntalaisaloitteen "Puhtaiden vesien ja
elinvoimaisen Rautalammin puolesta". Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 522
henkilöä.
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Kunnanhallitus, § 5,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 4, 02.02.2021
§4
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
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
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Kunnanhallitus, § 6,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 5, 02.02.2021
§5
Palkkiosäännön tarkastaminen
RauDno-2020-885
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

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

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 5
Liitteet

1 LUOTTAMUSHENK PALKKIOSÄÄNTÖ 2021 (palkkiot tarkastettu -10% vuodeksi 2021).
pdf

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

10 (27)

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle palkkiosäännön
tarkastamista vuoden 2021 osalta siten, että kaikkia kokouspalkkioita pienennetään -
10 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 8,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 6, 02.02.2021
§6
Luottamushenkilön eroaminen, Juho Pahajoki
RauDno-2021-3
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Ero luottamustehtävistä, Juho Pahajoki.pdf
Valtuutettu Juho Pahajoki on pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.1.2021 alkaen
paikkakunnalta poismuuton takia.
Juho Pahajoki on kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan
varsinainen jäsen ja ympäristölautakunnan varajäsen. Lisäksi kunnanvaltuusto on
valinnut hänet Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sari Hintikka-
Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja kunnanhallitus on valinnut hänet
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen Ari Weiden
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän
yhtymävaltuusto on valinnut hänet yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle
eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
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kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt
kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi.
Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 6
Liitteet

1 Ero luottamustehtävistä, Juho Pahajoki.pdf
2 Keskustan varavaltuutetun määrääminen, ote kvltk 26.1.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle
eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt
kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi.
Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että
1. Juho Pahajoelle myönnetään ero kaikista luottamustoimista paikkakunnalta muuton
takia.
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi
varavaltuutettu Anu Hotin.
3. valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Jouko Korhonen.
4. perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan valtuutettu Joni-Matti Kuikka.
5. ympäristölautakunnan varajäseneksi valitaan valtuutettu Anu Hotti.
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6. Sari-Hintikka Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Savon
koulutuskuntayhtymään valitaan Anu Hotti.
7. Kari Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valitaan Hannu
Keinänen.
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Kunnanhallitus, § 31,25.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 7, 02.02.2021
§7
Luottamushenkilön ero, Emma Ilomäki
RauDno-2021-60
Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Luottamushenkilön eroanomus, Emma Ilomäki.pdf
Valtuutettu Emma Ilomäki on pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.2.2021 alkaen
paikkakunnalta poismuuton takia.
Emma Ilomäki on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, keskusvaalilautakunnan
varsinainen jäsen, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan
Raija Haukan henkilökohtainen varajäsen sekä Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinainen jäsen. Lisäksi kunnanhallitus on valinnut
hänet sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Emma
Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet
henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, keskusvaalilautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi, maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja
talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 7
Liitteet

1 Luottamushenkilön eroanomus, Emma Ilomäki.pdf
2 Vasemmistoliiton varavaltuutun nimeäminen, Kvltk 26.1.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Emma
Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet
henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, keskusvaalilautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi, maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja
talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että
1. valtuutettu Emma Ilomäelle myönnetään ero kaikista luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton takia.
2. kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi
varavaltuutettu Heikki Jaamalaisen.
3. tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Senja Hallivuori.
4. tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Päivi Heikkinen.
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5. tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan valtuutettu Heikki Jaamalainen.
6. keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitaan Pentti Sahlberg.
7. Raija Haukan henkilökohtaiseksi varajäseneksi maaseutulautakuntaan valitaan Ari
Mustonen.
8. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
valitaan Ari Mustonen.
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§8
Keskusvaalilautakunnan täydentäminen valtuustokauden loppuun saakka
RauDno-2021-90
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Annala
pirkko.annala@rautalampi.fi
hallintosihteeri
Liitteet

1 Jyrki Virran eroanomus keskusvaalilautakunnasta.JPG
2 Timo Satulin eroanomus keskusvaalilautakunnasta.JPG
3 Airi Heimosen eroanomus keskusvaalilautakunnasta.pdf
4 Jukka Eklundin eroanomus.jpg
Kunnan keskusvaalilautakunnan tämänhetkinen kokoonpano on

Varsinaiset jäsenet:
Pekka Saarikko, pj
Timo Satuli, vpj
Kirsi Mannila
Emma Ilomäki (tilalle valitaan uusi henkilö 2.2.)
Aino Österberg

Varajäsenet:
1. Pirjo Riipinen
2. Airi Heimonen
3. Lauri Lundberg
4. Jukka Eklund
5. Jyrki Virta
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puoleen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä
vaaleissa.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on
puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies (vaalilain 151 §). Vaaliasiamieheksi
valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.
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Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen
esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä. Oikeusministeriö ohjeistaa
kirjeessään 1.10.2020, että esimerkiksi keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva
ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen
puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja
vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Oikeusministeriön ohjeen mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ei ole
suositeltavaa toimita oman tehtävänsä ohella minään muuna vaaliviranomaisena.
Timo Satuli on jättänyt eronpyyntönsä keskusvaalilautakunnan varsinaisesta
jäsenyydestä. Airi Heimonen, Jukka Eklund ja Jyrki Virta ovat pyytäneet
eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto myöntää eron keskusvaalilautakunnasta Timo Satulille, Airi
Heimoselle, Jukka Eklundille ja Jyrki Virralle. Kunnanvaltuusto valitsee näiden
tilalle keskusvaalilautakuntaan yhden varsinaisen ja kolmen varajäsentä.

Päätös
Kunnanhallitus kokoontui 2.2.2021/ §43 ja teki valtuustolle esityksen, että
keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kunnanvaltuusto valitsee Asko
Hämäläisen. Lisäksi kunnanhallitus ehdotti, että keskusvaalilautakunnan
varapuheenjohtaksi valitaan Kirsi Mannila. Aira Heimosen tilalle esitetään Paula
Varista. Kunnanhallitus oli kaikista ehdotuksista yksimielinen.
Kunnanvaltuusto päätti, että
1. keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valitaan Kirsi Mannila.
2. keskusvaalilautakunnan jäseniksi valitaan Pentti Sahlberg ja Asko Hämäläinen.
3. keskusvaalilautakunnan varajäseniksi valitaan 1. Pirjo Riipinen, 2. Paula Varis,3.
Lauri Lundberg,4. Sami Räsänen ja 5. Ari Virta.

Timo Satuli ja Kari Laitinen jääväsivät itsensä, eivätkä he osallistuneet tämän asian
käsittelyyn.
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Kunnanhallitus, § 319,07.12.2020
Kunnanhallitus, § 29,25.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 9, 02.02.2021
§9
Toimielinten lukumäärä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella
RauDno-2020-796
Kunnanhallitus, 07.12.2020, § 319
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Luottamushenkilöorganisaatio 2020.pdf
Valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen.
Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden
jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Valtuusto voi päättää asettaa
lautakuntien sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä.
Valiokuntien jäseninä ja varajäseninä voi olla vain valtuutettuja ja valtuuston
varajäseniä (valiokuntamalli). Vaihtoehtoisesti valtuusto voi päättää, että
kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi (
puheenjohtajamalli).
Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt
lyhyemmästä toimikaudesta. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät
yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Lautakunnalla on
oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia.
Lautakunnilla voi olla jaostoja. Niiden jäseninä voivat olla myös lautakunnan
varajäsenet. Valtuuston niin päättäessä jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin
lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.
Rautalammin kunnassa on ollut seuraavat lautakunnat ja jaostot:
keskusvaalilautakunta
elinvoimalautakunta
sivistyslautakunta
perusturvalautakunta
tekninen lautakunta
tielautakunta
ympäristölautakunta
tarkastuslautakunta
Lisäksi kunnassa on seuraavat kunnanhallituksen alaiset jaostot
Henkilöstöjaosto (3 jäs)
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Kaavoitusjaosto (5 jäs)
Vapaa-ajan asukastoimikunta
sekä teknisen lautakunnan alaiset jaostot:
Tiejaos(3 jäs)
Rakennuttamisjaos (2 jäs)
Metsäjaos (3 jäs)
Tehdyn selvityksen mukaan useissa pienissä vastaavan kokoisissa kunnissa
lautakuntien ja jaostojen määrä on huomattavasti kevyempi.Organisaatiota on
järkevää virtaviivaistaa, mikä vähentää valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon
kuuluvaa työtä. Lisäksi uudistus selkeyttää työnjakoa päätöksentekijöiden ja
viranhaltijoiden välillä, jolloin myös jäljelle jäävien lautakuntien painoarvo kasvaa.
Uudistus vähentää asioiden moninkertaista käsittelyä ja tuo myös säästöjä kokousten
määrän vähentyessä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaavoitusjaosto, metsäjaosto
lopetetaan ja tehtävät siirretään tekniselle lautakunnalle. Rakennuttamisjaoston
lopetetaan ja sen tilalle voidaan tarvittaessa perustaa projektikohtainen
rakennuttamistoimikunta, jossa asiantuntijajäseniä olisi 3-5 kpl.
Elinvoimalautakunnan tilalle perustetaan elivoimanneuvottelijat, joka työryhmänä
hoitaa nykyisen lautakunnann tehtäviä. Jäseniä työryhmässä 5-7.
Lautakuntien jäsenmääräksi esitetään kaikkiin lautakuntiin 5 henkilöä.

Päätös
Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
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Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen nimeämä sääntötyöryhmä pyysi poliittisilta ryhmiltä kannanottoa
luottamushenkilöorganisaation kehittämisestä. Pohjaesityksessä esitettiin, että
jaostojen määrää vähennetään ja tehtäviä keskitetään lautakunnille.Lisäksi
ehdotettiin, että elivoimalautakunnan tilalle perustetaan elinvoimaneuvottelijat tms.
elin kehittämään ja edistämään elinvoima-asioita.
Sääntötyöryhmä käsitteli ryhmiltä saatuja kannanottoja kokouksessaan 14.1.2021.
Saatujen kannanottojen perusteella sääntötyöryhmä päätti esittää, että tie-, metsä- ja
kaavoitusjaoston tehtävät siirretään tekniselle lautakunnalle. Rakennuttamisjaoston
tilalle esitetään perustettavaksi rakennuttamistoimikunta, joka on hankekohtainen ja
määräaikainen.
Lautakuntien jäsenmääriksi esitään jatkossa viisi henkilö/lautakunta, paitsi
sivistyslautakunta, jossa voisi olla seitsemän jäsentä. Sivistyslautakunnan merkitys
kasvaa, mikäli sote-muutos tulee vuoden 2023 alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammin kunnassa on 1.6.2021
alkaen seuraavat luottamushenkilöorganisaatiot:
* Kunnanhallitus (7 jäsentä), ja kunnanhallituksen alaisuudessa henkilöstöjaosto (3
jäsentä) ja vapaa-ajan asukastoimikunta (10 jäsentä).
* Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
* Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
* Perusturvalautakunta (5 jäsentä)
* Sivistyslautakunta (7 jäsentä)
* Tekninen lautakunta (5 jäsentä), rakennuttamistoimikunta 3-5 jäsentä/
hankekohtainen, tekla nimeää tai kh
* Ympäristölautakunta (5 jäsentä)

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella, että tekninen lautakunta nimeää
rakennuttamistoimikunnan ja pyytää kunnanhallitus nimeämään hallituksen ja
käyttäjien edustajan.
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Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 9
Liitteet

1 Sääntötyöryhmän muistio 14.1.2021.pdf
2 Luottamushenkilöorg.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammin kunnassa on 1.6.2021
alkaen seuraavat luottamushenkilöorganisaatiot:
* Kunnanhallitus (7 jäsentä), ja kunnanhallituksen alaisuudessa henkilöstöjaosto (3
jäsentä) ja vapaa-ajan asukastoimikunta (10 jäsentä).
* Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
* Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
* Perusturvalautakunta (5 jäsentä)
* Sivistyslautakunta (7 jäsentä)
* Tekninen lautakunta (5 jäsentä), rakennuttamistoimikunta 3-5 jäsentä/
hankekohtainen, tekla nimeää
* Ympäristölautakunta (5 jäsentä)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella, että tekninen lautakunta nimeää
rakennuttamistoimikunnan ja pyytää kunnanhallitusta nimeämään hallituksen ja
käyttäjien edustajan kuhunkin hankkeeseen.
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Kunnanhallitus, § 11,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 10, 02.02.2021
§ 10
Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2021
RauDno-2021-14
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta
muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja
virallisia kuulutuksia, joita
lainsäädäntö edellyttää.
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävänä
pitämisestä ja vaaleista, sekä
kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja.

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 esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset vuonna 2021
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla internetissä.
Valtuuston kokouskutsu julkaistaan myös Paikallislehti Sisä-Savossa.
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Viran- ja toimenhakuilmoitukset kunnanhallitus esittää julkaistavaksi auki julistavan
viranomaisen päätöksen mukaisesti ensisijaisesti Kuntarekryjärjestelmässä, josta
ilmoitukset välittyvät myös työvoimahallinnon internetsivuille. Lisäksi voidaan
ilmoittaa sanoma- ja/tai ammattilehdissä sekä sähköisissä viestimissä ellei säädöksistä
muuta johdu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 10

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset vuonna 2021
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla internetissä.
Valtuuston kokouskutsu julkaistaan myös Paikallislehti Sisä-Savossa.
Viran- ja toimenhakuilmoitukset kunnanhallitus esittää julkaistavaksi auki julistavan
viranomaisen päätöksen mukaisesti ensisijaisesti Kuntarekryjärjestelmässä, josta
ilmoitukset välittyvät myös työvoimahallinnon internetsivuille. Lisäksi voidaan
ilmoittaa sanoma- ja/tai ammattilehdissä sekä sähköisissä viestimissä ellei säädöksistä
muuta johdu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§4, §5, §6, §7, §8, §9, §10
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
§1, §2, §3
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

