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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §).
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsutaan koolle KunL:n 103:n mukaan.
Kuntalain 103 §:n nojalla muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle hallintosäännön 127 - 130 §:ien
mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielinten päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt
ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää
ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan
verkkosivulla.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheejohtaja totesi,että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§2
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulikki Tiihanoff ja Heikki Pietikäinen.
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§3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Lisälistalta otettiin käsittelyyn pykälä 27§. Muilta osin esitys hyväksyttiin.
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§4
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet
RauDno-2021-799
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022.docx
Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Perusrunko
ohjeissa on entinen, mutta ohjeita on tarkennettu käyttösuunnitelman osalta.
Erityisen tärkeää on se, että toimialat kaikilla käytössä olevilla keinoilla pyrkivät
saavuttamaan kunnanvaltuuston edellyttämät säästöt käyttötaloudessa. Toimet/
keinot tulee kuvat käyttösuunnitelmissa. Erityisen tärkeää on pystyä vaikuttamaan
sote-menoihin, koska korkeat sote-menot laskevat seuraavien vuosien valtionosuuksia.
Valtionkonttorille tehtävän raportoinnin oikeellisuuden takaamiseksi sisäiset laskut
pitää tehdä kuukausittain. Investointien valmistuessa ne tulee päättää heti, jotta
poistot lähtevät heti juoksemaan.
Täytäntöönpano-ohje esitellään hallituksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§5
Talousarvion 2022 raportointi
RauDno-2021-800
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 14.6.2021 / §171 hallintokunnille ohjeet
talousarvion laadinnasta ja talousarvion raportoinnista. Ohjeissa otettiin huomioon
tarkastuslautakunnan esittämät suositukset toiminnan ja talouden suunnittelun
osalta.
Kunnanhallituksen ohjeissa on esitetty lomake, jonka avulla hallintokunnat raportoivat
kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle:
1) 1.1.- 30.04.
2) 1.5. - 31.08.
3) 1.9. - 31.12. (tilinpäätös)
Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden toteutumisen lisäksi määrärahataulukot
sitovalla tasolla. Mikäli hallintokunta on esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja
mittareita, tulee ne myös raportoida kolmannesvuoisttain. Toteutumassa voidaan
esittää myös perusteluita.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että raportointi suoritetaan ehdotetulla tavalla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§6
Maksumääräysten antajien ja hallinto-osaston laskujen hyväksyjien määrääminen vuodelle
2022
RauDno-2021-792
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy maksumääräysten antajat vuosittain. Kunnassa on aiemmin
nimetty maksumääräysten antajiksi kunnanjohtaja, hallintojohtaja, toimialapäälliköt ja
hallintosihteeri.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä maksumääräysten antajiksi kunnanjohtajan,
hallintojohtajan, toimialapäälliköt ja hallintosihteerin. Hallinto-osaston laskujen
hyväksyjiksi kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja
hallintosihteerin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§7
Talousarviolainojen ottovaltuuksien myöntäminen kunnanhallitukselle
RauDno-2021-794
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2021/§117 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2022. Talousarvion investointiosan bruttomenot ovat 1.1 milj.euroa.
Investointimenot on laskettu ilman alv-osuutta. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on
budjetissa arvioitu otettavaksi 2.0 milj. euroa euroa ja lyhytaikaisia talousarviolainoja
on suunniteltu otettavaksi 2.5 milj.euroa. Lainoja on suunniteltu lyhennettäväksi 1.9
milj.euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa
kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2022
aikana enintään 2.000.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 2.500.000 euroa
vuoden 2022 aikana maksuvalmiuden säilyttämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§8
Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat 2022
RauDno-2021-797
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kunnanvaltuuston kokoukset 2022.docx
2 Kunnanhallituksen kokoukset 2022.docx
Kunnanhallitus keskustelee alustavasta ehdotuksesta ja päätösehdotus annetaan
kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallituksen iltakoulut aikataulutettiin: 31.1, 28.2,
14.3,4.4, 2.5,31.5 ja 27.6,
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§9
Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2022
RauDno-2021-798
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
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. Ilmoituksilla tarkoitetaan niin
sanottuja virallisia kuulutuksia, joita
lainsäädäntö edellyttää. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista,
pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta koskevia
tiedoksiantoja.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta
muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä
mainitun ajan kuluttua.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset vuonna 2022
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. 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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§ 10
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen
RauDno-2022-20
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Perussopimus.PDF
Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki omistavat Sisä-Savon terveydenhuollon
kuntayhtymän. Kunnat omistavat terveyskeskuskiinteistöt. Kuntayhtymää koskettavat
aikaisemmat rakenteelliset muutokset ovat merkinneet sitä, että jäljelle jääneet
kunnat yhdessä kuntayhtymän kautta järjestävät kuntalaistensa
perusterveydenhoidon.
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.
Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten
palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason
palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus.
Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto.
Uudistuksen tavoitteena on:
- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,
- parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
- vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
- hillitä kustannusten kasvua.
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti (§29)
kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän
purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat
sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen
kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan
jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.
Liitteenä on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 11
Avustusten jakaminen vuodelle 2022
RauDno-2021-795
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus on vuosittain talousarvion puitteissa aiemmin myöntänyt avustuksia
eri järjestöille ja toimijoille. Vuoden 2022 budjetin yhteydessä avustusmäärärahoja
jouduttiin karsimaan, jonka vuoksi tänä vuonna ei jaeta kuin yksi avustus
kunnanhallituksen määrärahoista.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vuonna 2022 myöntää Peuran museosäätiölle 35.000 euron
avustuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus totesi, että yhteistyötä ja vuoropuhelua museon
kanssa tulee lisätä.
Matti Kärkkäinen ja Pekka Annala jääväsivät itsensä. He poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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§ 12
Kerkonkosken Ketterän välirahoitushakemus vuosille 2022-2024
RauDno-2021-796
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Välirahoitusanomus_Kerkonkosken_Ketterä - Rautalammin_kunnanhallitus.docx
2 Tiivistelmä Kerkonkosken hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä
Kerkonkosken Ketterä on jättänyt kunnalle välirahoitushakemuksen. Kerkonkosken
Ketterä ry. on urheiluseura ja kyläyhdistys, joka kehittää aktiivisesti Rautalammin
suurinta kyläkeskusta kirkonkylän jälkeen. Kerkonkosken Ketterä omistaa seurojentalo
Seuralan, jossa järjestetään viikoittain muun muassa liikuntaryhmiä, erilaisia
tapahtumia ja sitä vuokrataan juhlakäyttöön. Kuluneen syksyn aikana Ketterä
on järjestänyt mm.kaikille kuntalaisille useita tasokkaita konsertteja, kaksi viikkoa
kestäneet joulumyyjäiset ja kahvion sekä tonttupolun.
Kerkonkosken Ketterä on hakenut kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 10.1.2022 saakka
avoinna olevasta “Kehittyvät yhdistykset” -teemahankkeesta hankerahoitusta.
Hankkeessa kehitetään yhdistysten elinvoimaa ja toimintaa. Hankkeessa tukea
myönnetään toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä yhteistyön avauksiin,
jotka tuovat uutta yhdistyksen toimintaan.
Teemahankkeessa ei myönnetä tukea yhdistyksen perustoimintaan. Yleishyödyllisen
hankkeen kohderyhmän tulee olla avoin, hyöty ei voi kohdistua jäsenistöön tai ennalta
tiedossa olevaan rajattuun ryhmään. Hanke näin ollen hyödyntää koko Rautalampia ja
rautalampilaisia.
Hankkeessa on tarkoitus palkata hanketyöntekijä sekä käyttää ostopalveluja esim.
Internet-sivujen tekoon sekä kylän imagon kohentamiseen. Kevään aikana
tehdään kyselyjä kyläläisille.
Hankkeesta saatava avustus on 90 % kustannusarviosta (alatoimenpiteen
kustannusarvio 5 000 € - 40 000 € eli avustuksen osuus 4 500 – 36 000 euroa). 10 %
omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä tai rahalla tai näiden yhdistelmällä.
Hankkeen toteutusaika on 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen hankkeelle haetaan
viimeistä maksatusta.
Kerkonkosken Ketterä hakee Rautalammin kunnalta välirahoitusta rahoituksen
järjestämiseksi hankkeen aikana ennen avustussumman maksatusten saamista. Ilman
välirahoituksen saamista hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista. Käytännössä
haetaan lainaa, joka maksetaan sitä mukaa takaisin, kun hankkeen maksatus etenee.
Kerkonkosken Ketterä hakee välirahoitusta yhteensä 40.000 euroa vuosille 2022-2024.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Kerkonkosken Ketterä ry:lle 40.000 € välirahoitusta
vuosille 2022-2024. Ehtona on, että yhdistys saa rahoituksen hankkeelle Mansikka ry:
ltä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että laina pitää vuosittain maksaa viivytyksettä
takaisin Rautalammin kunnalle. Laina katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista.
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§ 13
Sotien 1939-1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustaminen, kutsu yhteisön
perustajajäseneksi.
RauDno-2022-26
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kutsu Rautalammin perinneyhteisön perustamiskokoukseen 13.3.2022 (2) (002).docx
2 Perinneyhteisön perustamisasiakirja.docx
3 Pöytäkirja Sotaveteraanien perinnetyötä koskeva neuvottelu 21.9.2021.doc
4 Seurakunnan päätökset yhteistyöhön osallistumisestaan.docx
Rautalammin Sotaveteraanit ry on lähettänyt Rautalammin kunnalle kutsun
ryhtyä Sotien 1939 - 1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustajajäseneksi.
Perustamiskokous pidetään seurakuntatalolla su 13.3.2022.
Rautalammin Sotaveteraanit ry lakkautetaan samassa yhteydessä.
Päivän ohjelman kulku 13.3.2022:
klo 11 jumalanpalvelus Rautalammin kirkossa, saarnaa khra Heikki Marjanen
n klo 12 seppeleen lasku viime sotien muistomerkillä, puhe Rautalammin
reserviläisten pj Marko Väätäinen
n klo 12.30 kirkkokahvit seurakuntatalolla, srk tarjoaa
n klo 13.00 esitelmä "Rautalampilaiset talvisodassa" - sotahistorian tutkija Eero
Tolmunen
n klo 13.30 Rautalammin Sotaveteraanit ry:n kokous, jossa hyväksytään yhdistyksen
toimintakertomus- ja tilinpäätös 2021 sekä päätetään yhdistyksen lakkauttamisesta
(kokous on avoin kaikille paikalla oleville)
n klo 14.00 Sotien 1939 - 1945 Rautalammin veteraaniperinneyhteisön perustaminen
ja perustamisasiakirjan allekirjoittaminen.
Tilaisuudessa on esillä talvisodan muistomerkkien ja -ristien näyttely sekä myytävänä
perinneyhteisön työn tukemiseksi talvisodan leipää (10 €) ja Sotaveteraanien
surunvalitteluadresseja (10 €).
Perinneyhteisöön ovat tervetulleita kaikki halukkaat (myös yksityiset), mutta kutsu on
tässä vaiheessa lähetetty seuraaville: Rautalammin kunta, Rautalammin seurakunta,
Rautalammin ort. seurakunta, Rautalammin Reserviupseeriyhdistys, Rautalammin
reserviläiset, LC Rautalampi, LC Malvi, Rautalammin museo, Rautalammin
historiallinen yhdistys, Rautalammin kulttuuriseura, Rautalammin Karjala-Seura ja
Juha Rossin säätiö.
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Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta hyväksyy kutsun ryhtyä Sotien 1939-
1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustajajäseneksi. Rautalammin kunta
maksaa vuosittain perinneyhteisön kannatusmaksun (vuonna 2022 maksu on 20
euroa). Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Rautalammin
Veteraaniperinneyhteisöön.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että kunta ryhtyy Sotien 1939-1945 Rautalammin
Veteraaniperinneyhdistyksen perustajäseneksi. Kunnan edustajaksi yhdistykseen
nimettiin Pirkko Annala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Koivula-
Laukka.
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§ 14
Ruokapalvelutyöryhmän jäsenen nimeäminen
RauDno-2022-11
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Ruokapalveluiden tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua. Osa
ruokapalveluista näyttää väistämättä siirtyvän hyvinvointialueen In-house-yhtiön
Servican hoidettavaksi ja koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut jäävät kuntiin.
Osassa kunnista on vain yksi valmistuskeittiö, jonka jakaminen Servican kanssa ei ole
mahdollista. Servica käy kuntien kanssa alkuvuonna 2022 neuvottelutkeittiöiden ja
henkilöstön tarpeesta.
Kuntien vaihtoehdoiksi jää kaikkien ruokapalveluiden ostaminen Servicalta, koulun -
ja varhaiskasvatuksen ruokien valmistaminen itse tai tehdä koulun ja
varhaiskasvatuksen ruoat yhteistyössä esimerkiksi naapurikuntien kanssa.
Vaihtoehtona voisi olla myös käyttää palveluiden tuottajana esim. Palveluyhtiö
Viisareita, joka on tällä hetkellä Vesannon, Tervon ja Keiteleen yhteinen palveluyhtiö.
Koska yhteinen tahtotila on jatkossakin taata hyvä ja terveellinen ruoka omasta
keittiöstä, on tilanteeseen pyrittävä löytämään järkevä ja kustannustehokas ratkaisu,
joka samalla varmistaisi myös työpaikkojen pysymisen omassa kunnassa. Kaikki
mahdolliset vaihtoehdot on syytä kartoittaa. Olemme käyneet alustavia keskusteluja
Vesannon kunnan- ja palveluyhtiö Viisareiden toimitusjohtajan kanssa.
Kokoontumisessa sovittiin, että selvitetään alustavasti, mitkä kunnat
olisivat halukkaita tekemään yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen
ruokapalveluissa.
Rautalammin kunnan hallintosäännön § 25 mukaan kunnanjohtaja päättää erityistä
asiaa varten työ- ja projektiryhmän asettamisesta ja määrittelee sen toimiajan, valitsee
henkilöt ja määrätä ryhmän puheenjohtajan. Kunnanjohtaja on yhdessä Vesannon
kunnanjohtajan kanssa päättänyt ruokatyöryhmän perustamisesta.
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
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
1. kunnanhallitus keskustelee ruokapalveluiden tilanteesta,
2. valtuuttaa kunnanjohtajan selvittelemään tilannetta,
3. valitsee keskuudestaan jäsenen tulevaan ruokapalvelutyöryhmään
Päätös
Kunnanhallitus
1. keskusteli ruokapalveluiden tilanteesta
2. valtuutti kunnanjohtajan selvittelemään tilannetta
3. valitsi Sinikka Korhosen ruokapalvelutyöryhmään
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§ 15
Viestintä-markkinointityöryhmän perustaminen
RauDno-2022-21
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunnassa on viime valtuustokaudella toiminut viestintätyöryhmä.
Valtuusokauden vaihtuessa on tapahtunut muutoksia ja on tarkoituksenmukaista
nimetä uusi työryhmä. Koska kunnassa on tarvetta tehostaa myös markkinointitoimia
uusien kuntalaisten, yrittäjien, asumisen ja yleisesti kokonaisvaltaisen
kuntamarkkinoinnin osalta on työryhmä hyvä laajentaa ja nimetä markkinointi- ja
viestintätyöryhmäksi. Työryhmä vastaisi viestinnän ja markkinointitoimenpiteiden
suunnittelusta ja kehittämisestä.
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 vahvistaa markkinointi-viestintätyöryhmän ja valitsee siihen
jäsenet.
Päätös
Kunnanhallitus vahvisti viestintä- markkinatyöryhmän ja valitsi sen jäseniksi Anu
Sepposen, Iiro Lyytisen, Pirkko Annalan, Minna Merivalon, Tytti Mårdin, Heikki
Pietikäisen ja Matti Kärkkäisen. Ryhmää täydennetään tarvittaessa.
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Kunnanhallitus, § 362,07.12.2021
Kunnanhallitus, § 16, 17.01.2022
§ 16
Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021-2025
RauDno-2021-698
Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 362
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Kuntalain mukaisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto.
Kuntalain mukaan neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Kuntalaki ei määrittele neuvoston kokoonpanoa. On esitetty arveluja, että sote-
uudistuksen myötä neuvoston painoarvo kasvaa (Vanhusneuvostojen toiminta ja
vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021).
Kunnanhallitus on nimennyt 23.8.2021 (§243) kunnan edustajaksi vanhus- ja
vammaisneuvostoon Anne Karhusen ja varaedustajaksi Tytti Mårdin. Kunnanhallitus
päätti kokouksessa pyytää eläkeläis-, vammais- ja veteraanijärjestöiltä edustajansa ja
varaedustajansa neuvostoon. Esitykset pyydettiin Rautalammin Eläkeläiset ry:ltä,
Rautalammin Eläkkeensaajat ry:ltä, Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry:ltä ja
Rautalammin Sotaveteraani ry:ltä sekä Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä.
Eläkeliiton Rautalammin yhdistys, Rautalammin eläkeläiset ry ja Rautalammin
Sotaveteraanit ilmoittivat ehdokkaansa. Sotaveteraanien toiminta on lakkaamassa
31.12.2021 ja ehdotetut tulevat näin ollen jatkossa edustamaan tilalle perustettavaa
Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisöä.
Ehdotusta pyydettäessä selvisi, että Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:tä ei
enää ole, mutta Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimialueena on koko Sisä-
Savo. Esitys pyydettiin ja saatiin näin ollen Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä.
Samassa yhteydessä selviteltiin myös ko. neuvostojen kokoonpanoa yleensä, ja
todettiin, että myös seurakunta on noin puolessa vanhus- ja vammaisneuvostoista
mukana (Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa.
Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021). Seurakunnan mukaantulosta mielipidettä
kysyttiin muilta järjestöiltä ja se oli myönteinen. Siksi lisäksi Rautalammin ev.lut.
seurakunnalta pyydettiin esitys nimettäväksi neuvostoon.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto on aiemmin nimennyt puheenjohtajan keskuudestaan.
Viranhaltijoina ovat olleet perusturvajohtaja, kotihoidon vastaava, palveluasumisen
vastaava ja perusturvaosaston sihteeri, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Sote-
uudistuksen myötä viranhaltijaedustajiin tulee tarvetta tehdä vuoden kuluttua
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus vahvistaa Rautalammin vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoksi
vuosiksi 2021-2025 seuraavan:
Eläkeliiton Rautalammin yhdistys
Marketta Virta (Eläkeliitto ilmoittaa varajäsenen hallituksen kokouksen jälkeen viikolla
49)
Rautalammin eläkeläiset ry.
Emma Ilomäki

(varajäsen Seija Paananen)

Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry
Sari Hintikka-Varis (varajäsen Leena Pakarinen)
Rautalammin sotaveteraanit (jatkossa Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisö)
Uolevi Ruhanen (varajäsen Urho Karhu)
Kunnan edustaja
Anne Karhunen (varajäsen Tytti Mård)
Rautalammin seurakunta
diakoni
Viranhaltijaedustajat 31.12.2022 asti
perusturvajohtaja
kotihoidon vastaava
palveluasumisen vastaava
perusturvaosaston sihteeri
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että perusturvajohtaja toimii neuvoston
kokoonkutsujana. Lisäksi budjetti ja toimintasuunnitelma tulee valmistella niin, että
neuvostolla on hyvät toimintaedellytykset.

Kunnanhallitus, 17.01.2022, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
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merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain mukaisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto. Kunnanhallitus asetti
neuvoston 7.12.2021 /§362.
Kuntalain mukaan neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vaikka neuvosto ei
tee varsinaisia virallisia päätöksiä, on sillä tärkeä rooli edustamansa ryhmän
osallisuuden ja vaikuttamisen varmistamisessa.
Aiemmin neuvostolle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Perusturvaosasto on esittänyt,
että neuvoston jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiot.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja vammaisneuvostolle maksetaan
palkkiosäännön 1.12.2021 mukaisesti kokouspalkkio pykälän 2, kohdan E mukaisesti
eli 50 €/ kokous.
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry. on
ilmoittanut, että Marketta Virran varajäsen Vanhus- ja vammaisneuvostoossa on
Pirkko Hintikka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti, että vanhus- ja vammaisneuvoston
budjetti on 1000 € vuonna 2022. Merkittiin tiedoksi, että Marketta Virran varajäsen on
Tuulikki Tiihanoff.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.01.2022

1/2022

27 (46)

Hyvinvointilautakunta, § 54,01.12.2021
Kunnanhallitus, § 17, 17.01.2022
§ 17
Poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän perustaminen
RauDno-2021-706
Hyvinvointilautakunta, 01.12.2021, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Inna Kääriäinen
inna.kaariainen@rautalampi.fi
vapaa-aikasihteeri
Kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden
lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien
rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.
Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille
jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ
tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen.
Rautalammin kunta pyrkii vahvistamaan ennaltaehkäisevää työtä perustamalla
poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän, joka toimii myös yhtenä HYTE-
kertoimen indikaattorina.

Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että ryhmä kokontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen
kokoonpanoon kuuluu:
-teknisen toimen edustaja
-kunnan liikuntaneuvoja
-vapaa-aikasihteeri
-kotihoidon ja vanhustyön fysioterapeutti
-kuntayhtymän fysioterapeutti
-ulkoliikuntapaikkojen hoitaja
-varhaiskasvatuksen edustaja
-1-2 koulutoimen edustajaa
-1-2 johtoryhmän edustajaa (edustaja voi olla vaihtuva)
-Yhdistyksien edustajat seuraavista yhdistyksistä: Rautalammin Urheilijat,
Kerkonkosken Ketterä, Rautalammin Tennis, Rautalammin konkarikiekkoilijat, MLL ja
Eläkeliiton Rautalammin yhdistys.
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Tarvittaessa työryhmä voi kutsua mukaan lisää toimijoita/yhdistyksiä.

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: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän
nimeämistä esityksen mukaisesti. Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän
nimeämistä ja ehdottaa lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan kutsumista
työryhmän edustajaksi. Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.

Kunnanhallitus, 17.01.2022, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Inna Kääriäinen
inna.kaariainen@rautalampi.fi
vapaa-aikasihteeri
Hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen poikkihallinnollisen liikuntatyöryhmän
perustamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen
poikkihallinnollisesta työryhmästä esitetyssä muodossa. Ryhmään kutsutaan vanhus-
ja vammaisneuvoston edustaja.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 85,22.12.2021
Kunnanhallitus, § 18, 17.01.2022
§ 18
Rautalammin kunnan teollisuustonttien vuokrahinnat
RauDno-2021-765
Tekninen lautakunta, 22.12.2021, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Rautalammin kunnan teollisuustonteille ei ole aiemmin määritelty kiinteää
vuokrahintaa.

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
Tekninen lautakunta esittää, että teollisuustonttien vuosivuokrahinta olisi 15
prosenttia tontin myyntihinnasta. Perusteluna on, että teollisuusalueen
vuokrahintojen määrittämisen edellytykset täytyy päivittää tasapuoliseksi. Eri
vuosikymmenien aikana tehdyt vuokrasopimukset asettavat yritykset epätasa-
arvoiseen asemaan, koska vuokrahinnat eivät ole perustuneet samoihin
vertailuperusteisiin.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 17.01.2022, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Tekninen lautakunta esittää, että teollisuustonttien vuosivuokrahinta olisi 15
prosenttia tontin myyntihinnasta. Perusteluna on, että teollisuusalueen
vuokrahintojen määrittämisen edellytykset täytyy päivittää tasapuoliseksi. Eri
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vuosikymmenien aikana tehdyt vuokrasopimukset asettavat yritykset epätasa-
arvoiseen asemaan, koska vuokrahinnat eivät ole perustuneet samoihin
vertailuperusteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että teollisuustonttien vuosivuokrahinta on 15 prosenttia
tontin myyntihinnasta. Perusteluna on, että teollisuusalueen vuokrahintojen
määrittämisen edellytykset täytyy päivittää tasapuoliseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 19
Investointimäärärahan muutos
RauDno-2022-23
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Tekninen lautakunta on esittänyt vuoden 2021 investointisuunnitelmaan
määrärahamuutokset Suvantolan alueen infran ja Kerkonkosken
polttoaineenjakelupisteen osalta, joiden kustannukset ovat ylittyneet. Tekninen
lautakunta esittää, että määraha siirretään em. hankkeille Kuutinrannan aluetöistä,
joissa kustannukset ovat alittuneet.
Tekninen lautakunta esittää, että investointimäärärahan käyttötarkoitusta muutetaan.
Käyttämätöntä määrärahaa on jäänyt Kuutinrannan aluetöistä 100 000 euroa.
Määrärahaa esitetään seuraaviin kohteisiin:
Kerkonkosken polttoainejakeluaseman investointiin 20 000 euroa.
Suvantolan aluetöihin 50 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointiohjelmaan tehdään
teknisen lautakunnan esittämät määrärahamuutokset. Kuutinrannan aluetöistä
siirretään Suvantolan aluetöihin 50 000 € ja Kerkonkosken polttoaineejakeluasemalle
20 000 €.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että Suvantolan lisämäärärahaksi esitetään 56.000
€ ja Kerkonkosken polttoaineenjakeluasemalle 20.000 €.
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§ 20
Kuntalaskenta Oy, toimeksiantosopimus
RauDno-2022-24
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunta ja Kuntalaskenta Oy ovat neuvotelleet sopimuksen
taloushallintopalveluiden tuotannosta. Sopimus on perusrungoltaan vanhan
sopimuksen mukainen, mutta siinä on ennakoitu toimintaympäristön muutosta ja
tapaa, miten siihen reagoidaan.
Taloushallinnon vastuujakotaulukossa on yksilöity osapuolten työnjako ja lisäksi
yhteyshenkilöt on yksilöity. Sopimuksen litteenä on myös määräykset/ohjeet
henkilötietojen käsittelystä. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja siinä on kuuden
kuukauden irtisanomisaika.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rautalammin kunnan ja Kuntalaskenta Oy:n
välisen toimeksiantosopimuksen liitteineen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 363,07.12.2021
Kunnanhallitus, § 382,13.12.2021
Kunnanhallitus, § 21, 17.01.2022
§ 21
Aluevaalien 2022 vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan jäsenten ja varajäsenten valinta
RauDno-2021-738
Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 363
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan perustettavan
hyvinvointialueen aluevaltuusto. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69
valtuutettua.
Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten
vaalilautakunta.
Kullekin äänestysalueelle valittavaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisenä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenetä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitettaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä henkilöitä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen
mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan
(71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan,
edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää
kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa
"mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille
tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
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jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan
tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä
oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.
momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja
varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustetettava
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä
ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa:
esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa
vaalitoimikunnan tehtävissä.
Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio
vastaa tehtävän vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-
arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita Kerkonkosken ja kirkonkylän vaalilautakunnat
varajäsenineen sekä vaalitoimikunnan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 382
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2022 aluevaalit.doc

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.01.2022

1/2022

35 (46)

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet kokouksessaan
7.12.2021. Kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdokkaaksi asettuvan vanhempi on
valittu kirkonkylän vaalilautakunnan jäseneksi.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Näin ollen kirkonkylän
vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi on valittava uusi jäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita kirkonkylän vaalilautakuntaan Tauno Herrasen tilalle
Teuvo Vepsäläisen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.01.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Annala
pirkko.annala@rautalampi.fi
hallintosihteeri
Liitteet

1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2022 aluevaalit.doc
Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet kokouksessaan
7.12.2021 ja muokkasi Kirkonkylän vaalilautakunnan kokoonpanoa 13.12.
Yksi Kerkonjoen vaalilautakunnan varajäseneksi valittu on ilmoittanut 13.12.
vaalilautakunnan jälkeen, ettei ole käytettävissä vaalilautakunnan työskentelyyn
näissä vaaleissa, siksi hänen tilalleen on valittava uusi henkilö. Lisäksi tässä
yhteydessä on mahdollista täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa siten, että
Kerkonkosken vaalilautakunnassa olisi viisi varajäsentä. Tällä tavoin voidaan varautua
paremmin vaalipäivään ja huomioida mm. korovaviruspandemian aiheuttama lisätyö
vaalilautakunnalle.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Kerkonjoen vaalilautakunnan 3. varajäseneksi valitaan
Jarmo Karjalainen ja 5. varajäseneksi Tuula Paananen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 22
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2022-28
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:
- Teknisen toimen henkilöstömuuutokset, tehtäväkuvien tarkastelu
- Toholahden kaavatien asiakirjat, talous, suunnitelmat ym. tarkastelussa
- Taajaman valomainosrakennelmien uusiminen/ rakenteiden korjaaminen, tarjoukset
pyydetty, yritykset ostavat mainostilat itse, rahoitetaan elivoiman budjetista.
- Saukkolammenkankaan aluesuunnitelma valmistunut oppilastyönä
- Elinvoimaselvitys, kyselyyn vastaamisaika loppuu 21.1.2022
- Tasapainotustyöryhmän työskentelyn jatkaminen, painopiste sote-menoihin
- Rautalammin/Suonejoen terveyskeskuspalaveri pidetty, lähestytään
Hyvinvointialuetta
- Varhaiskasvatus, haaste henkilöstön rekrytoinnissa, palkkaratkaisut?
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§ 23
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Rautalammin kunnan tuloslaskelma 2021, tämänhetkinen tilanne 13.1.2022.pdf
2 _ VN_8869_2019-STM-129 Irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyt
hyvinvointialueiden toiminnan käyn 2189442_1_1.pdf
3 Väestötiedot kunnittain_marraskuu2021.xlsx
4 Väestötiedot maakunnittain_marraskuu2021mk.xlsx
5 Väestökuviot_kuukausittain_2015_2021_kunnittain.pdf
6 Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous 24.11.2021 ptk_kunnat.pdf
7 Vaalijalan kuntayhtymän hallitus 16.12.2021_ptk_liitteet_kunnat.pdf
8 Vaalijalan kuntayhtymän talous-_ja_toimintasuunnitelma_2022-2024.pdf
9 Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 16.12.2021.pdf
10 Siilinjärven maaseutulautakunnan pöytäkirja 2.11.2021.PDF
11 Pöytäkirja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 21.12.2021.pdf
12 Pohjois-Savon aluetoimiston kutsuntakertomukset 2021.docx
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Rautalammin kunnan tuloslaskelma 2021, tämänhetkinen tilanne 13.1.2022
2. Valtioneuvoston kirje 17.12.2021 Irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyistä
hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä
3. Väestötiedot kunnittain ja maakunnittain tammi-marraskuussa 2021
4. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 24.11.2021 ja talous- ja
toimintasuunnitelma 2022-2024
5. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 16.12.2021
6. Siilinjärven maaseutulautakunnan pöytäkirja 2.11.2021
7. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 21.12.2021
8. Pohjois-Savon aluetoimiston kutsuntakertomukset 2021

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
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§ 24
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Pöytäkirja-Tekninen lautakunta - 22.12.2021, klo 16_08.pdf
2 Pöytäkirja-Nuorisovaltuusto - 11.01.2022, klo 16_09.pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 22.12.2021.
2. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 11.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 25
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
RauDno-2019-121
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Annala
pirkko.annala@rautalampi.fi
hallintosihteeri
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset:
§ 92 Tuloveroprosentti vuodelle 2022 on ilmoitettu verottajalle.
§ 93 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2022 on ilmoitettu verottajalle.
§ 94-96 Tieto valtuuston hyväksyimistä talousarvion väliraporteista 1.1. - 31.8.2021
hallinnon, ympäristö- ja tekninsen lautakunnan osalta on annettu tiedoksi toimialoille.
§ 97 Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen on annettu tiedoksi kirjanpitoon
ja hallinnolle.
§ 98-99 Tieto teknisen toimen ja hallinto-osastojen selvitysten
hyväksymisestä arviointikertomuksen havaintoihin kunnanvaltuusossa on annettu
tiedoksi ko. toimiajoille Selvitykset on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnalle.
§ 100 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen
hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Rautalammin osaslta sekä tilitiedot
kuntayhtymän purkamisen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävien varojen
palauttamiseksi on toimitettu kuntayhtymän johtajalle.
§ 101 Teknisen johtajan Antti Tuppuran irtisanoutumisilmoituksen hyväksyminen on
toimitettu Antti Tuppuralle ja kirjanpitoon.
§ 102 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on
toimitettu toimialoille ja kirjanpitoon.
§ 103 Perusturvaosaston talousarvion ylityslupa ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon
lisätalousarvio on annettu tiedoksi kirjanpitoon.
§ 104 Päätös Suonenjoen ja Rautalammin yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä
on annettu tiedoksi hallinnolle.
§ 105 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalitulos on ilmoitettu kuntaliittoon.
§ 106 Tieto sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä on annettu tiedoksi
tarkastuslautakunnalle.
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 26
Otto-oikeuspykälä
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset
9.12.2021-13.1.2022, joissa otto-oikeud on kunnanhallitus:
1. Palveluasumisen lähihoitajan toimen täyttölupa
2. Traktorinkuljettajan työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi .

Kunnanjohtaja
Henkilöstöasiat:
§ 15 Traktorinkuljettajan työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi .,
21.12.2021
§ 16 Palveluasumisen lähihoitajan toimen täyttölupa, 21.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 27
LISÄPYKÄLÄ: YT-menettely koskien henkilöstösiirtoa liikkeen luovutuksella Pohjois-
Savon hyvinvointialueelle
RauDno-2022-32
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Pohjois-Savon hyvinvointialue.PDF
2 yhteistoiminta.PDF
Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on aloittanut
toimintansa 1.7.2021 lukien.
Pohjois-Savon maakunta muodostuu Iisalmen, Joroisten, Kaavin, Keiteleen,
Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin,
Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden,
Vesannon ja Vieremän kunnista. Alueen (em. kunnat, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja osin
Vaalijalan kuntayhtymä sekä Pohjois-Savon pelastuslaitos) sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö sekä opiskeluhuollon psykologit ja
kuraattorit siirtyvät liikkeen luovutuksella Pohjois-Savon hyvinvointialueen
henkilöstöksi 1.1.2023. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan edellä
tarkoitettujen
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien
tukitehtäviä.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että YT-menettely koskien henkilöstön siirtoa liikkeen
luovutuksella Pohjois-Savon hyvinvointialueelle aloitetaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§3, §19, §22
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §20, §21, §24,
§25, §26, §27
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.

