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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja, saapui 10:41, poistui 16:38
Heikki Pietikäinen, 2. varapuheenjohtaja
Tuulikki Tiihanoff, puheenjohtaja
Anne Karhunen
Tuomo Hänninen
Jouko Korhonen
Kimmo Karvinen, varajäsen, saapui 10:35
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Pekka Annala, kunnanvaltuuston pj.
Hannu Korhonen, kunnanvaltuuston 1. vpj.
Tiina K. Puranen, kunnanvaltuuston 2. vpj.
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, saapui 12:33, poistui 13:50
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, saapui 13:50, poistui 14:59
Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, saapui 14:59, poistui 16:38
Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, saapui 11:05, poistui 11:45
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä
Allekirjoitukset

Tuulikki Tiihanoff
Puheenjohtaja
§321, §322, §323, §325, §326, §327,
§328, §329, §330, §331, §332, §333,
§334, §335, §336, §337, §338, §339,
§340

Matti Kärkkäinen
Puheenjohtaja

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.11.2021

16.11.2021

Jouko Korhonen

Tuomo Hänninen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
16.11.2021 - 15.12.2023
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§ 321
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §).
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsutaan koolle KunL:n 103:n mukaan.
Kuntalain 103 §:n nojalla muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle hallintosäännön 127 - 130 §:ien
mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielinten päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt
ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää
ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan
verkkosivulla.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 322
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 Jouko Korhonen ja Tuomo Hänninen.
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§ 323
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Lisälistalta päätettiin ottaa käsittelyyn pykälä 340.
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§ 324
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025
RauDno-2021-687
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025, luonnos 12.11.2021.pdf
Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo
neljännen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu
taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Koronaepidemian vaikutukset näkyvät
edelleen, sote-menojen jyrkkä ja jatkuva kasvu sekä valmistautuminen
hyvinvointialueeseen tekevät talouden ennustamisesta sumuista eli hyvin hankalaa.
Kuluvan vuoden verotulokertymä näytti vielä syksyyn asti myönteiseltä, mutta valtion
muutettua jako-osuuksia, on kertymä heikentynyt. Terveydenhuoltokulut aiheuttavat
huolta: koronan aiheuttama lisälasku, hoitovelan purku ja vuonna 2021
syntyvien erikoissairaanhoidon alijäämien kattaminen. Lisäksi aiemmin tehdyt
valtionosuuksien merkittävät leikkaukset, verotulojen hidas kasvu, väestön
ikääntyminen ja erityisesti palveluiden ostojen jyrkkä kasvu ovat vieneet kunnan
tilipäätöksiä jo useamman vuoden aljäämäiseksi. Kunnan omissa toiminnoissa tehdyt
henkilöstövähennykset ja muut säästöt ovat tuoneet vain hetkellisen helpotuksen.
Mikäli tätä kehityssuuntaa ei saada kääntymään, tulee talouden tasapainoon
saattaminen olemaan erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Talouden puskurina ollut
ylijäämä tulee hupenemaan vauhdilla.
Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 30.688.955 euroa ja toimintatuottojen
-4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on 25.943.876 euroa.
Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 4.6 %, johtuen palkkojen
korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä,
palvelujen ostot, kasvavat 6.3 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan
ehdotuksessa noin 1.1 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön
alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 90.000 € ja
Konnekosken entisöinti 70.000. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan
olevan 10.653.000. Laskua vuodesta 2021 on noin 150.000 euroa, mikäli
veronkorotuksia ei tehdä. Valtionosuuksia kertynee noin 12.943.080 euroa.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 2.163.796 euroa. Taso on
aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja nopeammin.
Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 2.985.035 euroa. Näissä luvuissa ei ole
huomioitu mahdollisia veronkorotuksia.
Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000 euroa. Uutta lainaa arvioidaan
otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.
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Talousarvio- ja taloussuunnitelmakirja lisätään esityslistaan 12.11.2021.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025
käsittelyn.
Päätös
Kunnanhallitus aloitti taloussuunnitelman 2022-2025 ja talousarvion 2022 käsittelyn.
Molempia asiakirjoja muokataan ja tehdään teksti- ja numerotarkistuksia. Käsittelyä
jatketaan seuraavassa kokouksessa 29.11.2021.
Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, hallintojohtaja Merja Koivula-
Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja
Olli Lipposta ja vs. tekninen johtaja Arttu Matilaista.
Varajäsen Kimmo Karvinen saapui klo 10.35, pykälän 324 käsittelyn aikana.
Puheenjohtajana toimi Tuulikki Tiihanoff klo 10.00-10.39 ja 16.36-18.23 ja Matti
Kärkkäinen klo 10.39-16.36 ( pykälän 324 ajan).

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

9 (49)

§ 325
Määräalan kauppa Kilpilammen uudelta asuntoalueelta
RauDno-2021-693
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ostotarjous.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Kauppakirjaluonnos tonttikauppa Kilpilammenranta.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kilpilammen uuden asuntoalueen tontista on saatu ostotarjous. Kyseessä on noin
2500m2:n suuruinen rakentamaton määräala Rautalammin kunnassa sijaitsevasta
tilasta Kilpilammenranta 58:18; kiinteistötunnus 686- 408-58-18. Määräala sijaitsee
osoitteessa Kilpilammentie, 77700 Rautalampi. Määräala muodostuu Suvantola-
nimisestä kaava-alueen korttelista nro167 ja sillä sijaitsevasta tontista nro 2. Tontti on
merkitty liitteenä olevaan karttaan.
Ostaja on jättänyt sähköpostitarjouksen ja asiasta on tehty kauppakirjaluonnos
(liitteinä).
Kauppahinta: Kauppahinta on kuusituhattakaksisataa viisikymmentä (6 250) euroa.
Kauppahinta ei muutu, vaikka määräalan pinta-ala poikkeaa sitä lohkottaessa.
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 myydä Rautalammin kunnassa sijaitsevasta tilasta
Kilpilammenranta 58:18; kiinteistötunnus 686- 408-58-18. Määräala muodostuu
Suvantola-nimisestä kaava-alueen korttelista 167 ja tontti nro 2. Kauppahinta on 6250
euroa.

Päätös
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Kunnanhallitus hyväksyi ehdoksen lisäyksellä, että ostajalle saatetaan tiedoksi
rakennusmääräykset. Myytävällä tontilla on rakentamisvelvoite, rakentaminen on
aloitettava kahden vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta.
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Kunnanhallitus, § 74,15.03.2021
Kunnanvaltuusto, § 18,30.03.2021
Kunnanhallitus, § 326, 15.11.2021
§ 326
Valtuustoaloite pormestarimallin käyttöönottamisesta Rautalammilla
RauDno-2021-167
Kunnanhallitus, 15.03.2021, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2020.pdf
Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Valtuutetut tekivät vuoden 2020 aikana kolme valtuustoaloitetta.
1. Valtuutettu Sari Hintikka-Varis ja kymmenen muuta valtuutettu tekivät
valtuustoaloitteen koulujen turvallisuuden parantamiseksi. Sivistyslautakunta käsitteli
koulujen turvallisuutta 7.10.2020 pidetyssä kokouksessa ja pyysi kouluilta
suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi vuoden 2021 ensimmäiseen
kokoukseen. Koulutoimi lähti toteuttamaan koulujen turvallisuutta parantavia
toimenpiteitä. Toimenpiteitä ovat muun muassa turvallisuussuunnitelmien
päivittäminen, kuntien välinen yhteistyö, opettajien kouluttaminen ja
poikkeustilanteiden harjoitteleminen.
Koulutoimen toimenpiteet koulujen turvallisuuden parantamiseksi ovat seuraavat:
Perusopetuksen toimintakulttuurin uudistaminen: a.Tiimimallin kehittäminen
kaikissa kouluissa. Tämä parantaa henkilökunnan vuorovaikutusta ja koulujen
yhteisöllisyyttä. b.Oppilashuoltosuunnitelman päivitys. Tarkennetaan toimintamalleja
ja -suunnitelmia sekä päivitetään vastuualueet eri tilanteissa ja toiminnoissa.
c. Henkilöstön koulutus: IPC-koulutus (Inter Personal CounselinG (oppilashuollon
edustajat + yksi koulunkäynnin ohjaaja, jolla psyk.sair.hoit. koulutus) NePsy –
valmennus (käytössä, lisää osaajia mahdollisesti tulossa) lapset puheeksi mallin
pilotointi (koulutus kevät 2021, käyttöönotto syksy 2021). Valteri-koulun tuki ja
koulutukset (haastavien oppilaiden kohtaaminen ja arjen turvallisuus). Parasta ennen-
hanke (tiimityöskentelyn kehittäminen).
Työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen tukena: Matti Lohen koulun
johtotiimin työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen tukena.
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Vuorovaikutuksen kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen:Viestinnän prosessien
tarkastelu ja viestintään liittyvien roolien ja vastuiden selkiyttäminen.
Markkinoinnin kehittäminen: Koulujen markkinoinnin liittäminen paremmin osaksi
kunnan markkinointia ja strategiaa.
Monialainen työskentely: Koulujen henkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja
Ankkuri –ryhmän yhteistyön tiivistäminen.Toimintamallien ja vastuualueiden
tarkentaminen ja sopiminen. Perhekeskus –malli, LAPE-työryhmä. Lasten ja nuorten
hyvinvointiryhmä.Yli toimialarajojen tehtävä yhteistyö,koulutoimi, sosiaalitoimi,
nuorisotoimi.
Toiminnan harjoittelu: Vuosittain toteutettavat sisällesuojautumisharjoitukset,
poistumisharjoitukset ja turvakävelyt, yhdessä viranomaisten kanssa.
Yli kuntarajojen tehtävä yhteistyö:Pyritään perustamaan opetuspalveluiden
turvallisuusverkosto Savo Grow kuntien kesken. Koulujen rehtoreiden säännölliset
tapaamiset.
2. Valtuutettu Markus Sjöberg ja neljä muuta valtuutettua tekivät aloitteen
kunnallisveron laskemiseksi Kauniaisen tasolle. Kuten aloitteessa todetaan,
Rautalammin efektiivinen veroaste on matala. Matala tulotaso ja vähennysten runsas
määrä johtaa siihen, että verorasite on itseasiassa kuntalaisille selvästi kevyempi kuin
tuloveroprosentti antaisi ymmärtää. Rautalammilla efektiivinen veroaste on 13,86%.
Valtionosuusjärjestelmässä tasataan kustannustekijöiden ja kuntien välisen
tulopohjien eroja.Peruspalvelujen järjestämisen kustannuksiin vaikuttaa ensinnäkin
se, kuinka paljon kunnan asukkaat tarvitsevat palveluita. Tähän vaikuttaa muun
muassa asukkaiden ikärakenne ja sairastavuus. Toiseksi palvelujen järjestämisen
kustannuksiin vaikuttavat muutkin tekijät, kuten asukastiheys, kaksikielisyys ja
vieraskielisten määrä. Valtionosuusjärjestelmän kustannustekijöiden tasauksessa
otetaan edellä mainitut kustannuseroja selittävät tekijät huomioon.
Toiseksi kunnan taloudellisiin edellytyksiin järjestää palvelut vaikuttaa se, millainen
tulopohja kunnassa on. Kuntien väliset erot asukaskohtaisissa verotuotoissa ovat
huomattavat. Tämän takia valtionosuusjärjestelmään kuuluu myös tulopohjan erojen
tasaus kuntien välillä. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuuteen kuuluvat erityisen
harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamen kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä
valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset.
Tasauksessa huomioon otettaviin verotuloihin lasketaan kunnallisvero, kuntien osuus
yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero ydinvoimalaitosten osalta. Kiinteistöveron
asema tasauksessa on muuttunut vuosien mittaan. Alun perin se sisältyi
kokonaisuudessaan tasauslaskelmaan, vuonna 2012 se poistettiin siitä. Vuodesta 2015
lähtien vain voimalaitosten kiinteistövero huomioidaan tasauksessa.
Tasauksessa ei käytetä suoraan kuntien omia tilitettyjä verotuloja. Laskennan pohjana
ovat Verohallinnon tilastoista saatavat maksuunpannut verot. Nämä muutetaan
laskennallisiksi käyttämällä koko maan painotettuja laskennallisia kunnallis- ja
kiinteistöveroprosentteja. Yhteisövero saadaan suoraan Verohallinnon
maksuunpanotilastosta.
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Kuntien tulopohjan eroja tasataan siis valtionosuusjärjestelmään sisältyvällä
verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Nimensä mukaisesti tulopohjan
tasaus tasaa kunnan valtionosuuden määrää sen perusteella, miten kunnan
laskennallisten verotulojen määrä poikkeaa maan keskimääräisestä laskennallisesta
verotulosta. Valtionosuutta siis vähennetään tai lisätään sen perusteella, miten
kunnan laskennalliset verotulot poikkeavat koko maan vastaavasta. Verotuloja ei
siirretä mistään kunnasta toiseen tai muualle maahan. Kunnat saavat täysimääräisesti
itselleen sille tilitetyt verotulot. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun neljä kuntaa saavat
omien verotulojen lisäksi peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä n. 403 milj. euroa
vuonna 2019.
Verotulojen laskennallisuus tarkoittaa sitä, että sekä kunnallisvero että kiinteistövero
lasketaan koko maan keskimääräisten veroprosenttien mukaan. Tasauksessa ei
käytetä kunnan omaa veroprosenttia. Tämä takaa sen, että yksittäisen kunnan
veroprosentin muutos ei vaikuta sen tasauksen määrään. Kunta ei menetä
valtionosuuksia nostaessaan veroprosenttia. Tätä on syytä korostaa, koska kunnista
usein ajatellaan, että veronkorotuksen hyöty sulaa verotuloihin perustuvassa
tasauksessa.
Valtuustoaloitteen osalta selvitystyö on vielä kesken, mutta näyttää ilmeiseltä, että
pelkällä veroprosentin laskulla ei saada kunnan taloutta kääntymään positiiviselle
kasvu-uralle.

3. Valtuutettu Jorma Kukkonen ja kolme muuta valtuutettua tekivät aloitteen
pormestarimallista Rautalammille.Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 15.2.2021. Asia
jätettiin pöydälle ja kunnanhallitus päätti pyytää poliitisten ryhmien kannanotot
asiasta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuustoaloite 1 on loppuun käsitelty.
Aloitteiden 2 ja 3 osalta asia on vielä kesken. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
se merkitsee tietoonsa saatetuksi valmistelun tämän hetkisen tilanteen.
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Päätös
Kunnanhallitus totesi valtuustoaloitteen 1 osalta, että koulutoimen toimenpiteet
turvallisuuden edistämisen osalta ovat hyvät ja monipuoliset. Lisäksi kunnanhallitus
totesi, että jokaisen tulee toimi kouluyhteisössä niin, että kaikki lapset voivat hyvin
ja ketään lasta ei kiusata. Koko henkilöstö ja oppilaat tulee ottaa mukaan
kiusaamisen vastaiseen työhön.
Poliittiset ryhmät kokoontuivat 15.3 ja totesivat, että valtuustoaloite 3.(
pormestarimalli) viedään valtuustoon, jossa asiasta käydään rakentava keskustelu.
Valtuustoaloitteen 1. osalta asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.
Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 30.03.2021, § 18
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 2020.pdf
x

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuustoaloite 1 on loppuun käsitelty.
Aloitteiden 2 ja 3 osalta asia on vielä kesken. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
se merkitsee tietoonsa saatetuksi valmistelun tämän hetkisen tilanteen.
Kunnanhallitus totesi valtuustoaloitteen 1 osalta, että koulutoimen toimenpiteet
turvallisuuden edistämisen osalta ovat hyvät ja monipuoliset. Lisäksi kunnanhallitus
totesi, että jokaisen tulee toimia kouluyhteisössä niin, että kaikki lapset voivat hyvin
ja ketään lasta ei kiusata. Koko henkilöstö ja oppilaat tulee ottaa mukaan kiusaamisen
vastaiseen työhön.
Poliittiset ryhmät kokoontuivat 15.3.2021 ja totesivat, että valtuustoaloite 3.
(pormestarimalli) viedään valtuustoon, jossa asiasta käydään rakentava keskustelu.
Päätös
Kokouksen puheenjohtajana §:n 18 aikana toimi valtuuston 2.
varapuheenjohtaja Jarmo Hänninen.
Valtuustoaloitteen 1 käsittely:
Valtuustoaloitteen 1 (koulujen turvallisuuden parantaminen) johdosta tehdyt
toimenpiteet esitteli sivistysjohtaja Olli Lipponen.
Puheenjohtaja avasi keskustelun valtuustoaloitteesta 1.
Keskustelun päättymisen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto toteaa,
että valtuustoaloite 1 on loppuunkäsitelty.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

15 (49)

Valtuustoaloitteen 2 käsittely:
Valtuustoaloitteen 2 (kunnallisveron laskeminen Kauniaisten tasolle) johdosta tehdyt
toimenpiteet esittelivät kunnanjohtaja Anu Sepponen ja hallintojohtaja Merja Koivula-
Laukka.
Puheenjohtaja avasi keskustelun valtuustoaloitteesta 2.
Aloitteesta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
merkitsee tietoonsa saatetuksi aloitteen käsittelyn tämänhetkisen tilan. Veroprosentin
laskemisesta Kauniaisten tasolle (17 %) on tehty koelaskenta ja laskettu Rautalammin
kuntaveroprosentin 22 % tämänhetkinen ns. effektiivinen veroaste (13,86 %). Aloitteen
tekijät toivoivat, että koelaskentoja eri veroasteella jatketaan päätöksenteon pohjaksi.
Valtuustoaloitteen 3 käsittely:
Valtuustoaloitteen 3 (pormestarimalli Rautalammin kuntaan) käsittelyyn
kunnanjohtaja Anu Sepponen ei esteellisenä osallistunut ja hän poistui kokouksesta
pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Ehdokset:
Valtuustoaloitteesta 3 käydyn keskustelun aikana Hannu Korhonen esitti, että
kunnanhallitus nimeää työryhmän selvittämään pormestarimalliin siirtymistä. Timo
Satuli, Pekka Annala, Jorma Kukkonen ja Sinikka Korhonen kannattivat ehdotusta.
Valtuustoaloitteesta 3 käydyn keskustelun aikana Matti Kärkkäinen esitti, että
pormestarimallia ei oteta käyttöön Rautalammilla. Joni-Matti Kuikka, Anu Hotti, Kari
Laitinen ja Jarmo Karjalainen kannattivat ehdotusta.
Äänestykset:
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että aloitteesta 3 on tehty kaksi
keskenään poikkeavaa kannatettua esitystä, jolloin asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat Hannu Korhosen ehdotusta (kunnanhallitus nimeää
työryhmän selvittämään pormestarimalliin siirtymistä), äänestävät JAA
Ne, jotka kannattavat Matti Kärkkäisen ehdotusta (Rautalammilla ei oteta käyttöön
pormestarimallia), äänestävät EI
Hannu Korhosen ehdotusta (JAA) kannattivat Annala Pekka, Hallivuori Senja, Hänninen
Jarmo, Jaamalainen Heikki, Korhonen Hannu, Korhonen Sinikka, Kukkonen Jorma,
Mård Tytti, Puranen Tiina, Satuli Timo ja Sjöberg Markus.
Matti Kärkkäisen ehdotusta (EI) kannattivat Heikkinen Päivi, Hintikka-Varis Sari, Hotti
Anu, Karjalainen Jarmo, Koukkari Mika, Kuikka Joni-Matti, Kärkkäinen Matti, Laitinen
Kari ja Keinänen Hannu.
Tyhjää äänesti Haukka Raija.
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Äänestys: JAA 11, EI 9 ja TYHJIÄ 1
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että Hannu Korhosen esitys, että kunnanhallitus nimeää
työryhmän selvittämään pormestarimalliin siirtymistä on tullut valtuuston päätökseksi
valtuustoaloitteen 3 osalta.
Pykälän käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi palasi valtuuston
puheenjohtaja Jorma Kukkonen.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 326
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 VALTUUSTOALOITE pormestarimallista, Jorma Kukkonen.odt.pdf
2 Satuli, oikaisuvaatimus.pdf
Jorma Kukkonen ja kolme muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen 29.9.2020
pormestarimalliin siirtymisestä Rautalammilla.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa 15.2.2021, jätti asian pöydälle ja pyysi poliittisten
ryhmien kannanottoa asiaan.
Poliittiset ryhmät kokoontuivat 15.3.2021 ja totesivat, että pormestarimallin
käyttöönottoa koskeva valtuustoaloite viedään valtuustoon, jossa asiasta käydään
rakentava keskustelu.
Kunnanvaltuustossa 30.3.2021 valtuustoaloitteesta käydyn keskustelun ja
äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että kunnanhallitus nimeää
työryhmän selvittämään pormestarimalliin siirtymistä.
Kunnanhallitus päätti 26.4.2021, että kaikki ryhmät nimittävät työryhmään
edustajansa. Lisäksi valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja osallistuvat ryhmän
työskentelyyn. Sihteerinä toimii hallintosihteeri Pirkko Annala. Ryhmän
koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja.
Ryhmien edustajat pitivät kokouksen 27.9.2021, jossa käytiin pormestarimallista
keskustelu. Keskustan, vihreiden, kokoomuksen, sosiaalidemokraattien ja
kristillisdemokraattien valtuustoryhmät olivat yksimielisiä siitä, että malli ei käy
Rautalammin kokoiseen kuntaan. Perusteluita puolesta ja vastaan:
- vastakkain asettelu
+ näkyvyys mediassa

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

17 (49)

- henkilöriippuvuus / persoona
- vallan keskittyminen
+ läpinäkyvyys
- hinta / ei ole tämän kokoisella kunnalla vara > ei toimi
- työt ei vähene ja pormestari on luottamushenkilö, ei virkavastuulla
- jääviys asia
Kunnanhallitus käsitteli ryhmien kokouksen jälkeen
pormestarimallialoitetta 25.10.2021. Kunnanhallituksen puheenjohtaja antoi
kokouksessa päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen mukaan poliittiset ryhmät ovat
päätyneet yksimielisesti esittämään, että pormestarimalli ei tällä hetkellä ole
ajankohtainen. Tämä esitys viedään kunnanvaltuustolle.
Timo Satuli on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii
kunnanhallitusta kumoamaan 25.10.2021/ §313 tehdyn päätöksen
pormestarimallista. Satuli katsoo, että työryhmä ei ole kokoontunut päätetyllä tavalla.
Lisäperusteluina päätöksen kumoamiseen hän esittää, että kunnanjohtaja on
esteellisenä valmistellut asiaa. Satuli vaatii, että kunnanhallitus käynnistää työryhmän
työskentelyn ja valitsee työryhmälle uuden koollekutsujan.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että pormestarimalli on käsitelty hyvässä yhteisymmärryksessä
poliittisten ryhmien kesken. Mallin edut ja haitat on arvioitu, lopputuloksena on
todettu, että pormestarimalli ei sovellu Rautalammille. Kunnanjohtaja ei ole
osallistunut asian § 313 valmisteluun, vaan kyseessä on tekninen virhe. Asian on
valmistellut hallintojohtaja, mutta varsinaisen päätösehdotuksen on tehnyt
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei vaadi toimenpiteitä, vaan se hylätään
aiheettomana.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että menetellään, kuten kunnanvaltuusto 30.3.2021 on
edellyttänyt asiassa meneteltävän.
Kunnanjohtaja Anu Sepponen jääväsi itsensä, ja hän poistui kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
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Hyvinvointilautakunta, § 30,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 327, 15.11.2021
§ 327
Kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustaminen
RauDno-2021-655
Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Sivistysosastolla tehtiin talvella 2020-2021 kouluverkkoselvitys. Selvityksessä avattiin
muun muassa kunnan väestökehitystä 2010-luvulla sekä väestöennustetta,
oppilasmäärien kehitystä 2010-luvulla sekä oppilasennusteita ja esiopetuksen sekä
perusopetuksen taloudellisia näkökulmia ja oppilasennusteesta johdettuja
laskennallisia ryhmäkokoja eri luokka-asteilla.
Sivistysosaston tulee nyt omalta osaltaan selvittää mahdollisuudet talouden
saattamiseksi kestävään tilanteeseen. Samalla tulee huolehtia kunnan
vetovoimaisuudesta ja palvelujen riittävän korkeasta laadusta. Sivistysosaston
toiminnoista erityisen tarkkailun alla on tällä hetkellä sekä lakisääteiset että
vapaaehtoiset toiminnot. Kustannusten karsiminen on kunnan taloudellisen
toimintakyvyn ja itsenäisen päätöksenteon jatkumisen kannalta ensisijaisen tärkeää.
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sivistysosaston
kouluverkon muutoksen suunnittelluun perustetaan työryhmä, joka koostuu sekä
virkamiehistä että luottamushenkilöistä. Työryhmän koko on maksimissaan 8
henkilöä. Työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja valmistelee
kouluverkoston muutosta tuottaen vaihtoehtoisia skenaarioita palvelujen
järjestämisestä sekä eri skenaarioiden kustannusvaikutuksista. Valmistelun pohjalta
tullaan tekemään päätösehdotus hyvinvointilautakunnalle ja siitä edelleen
kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle.
Valmistelutyölle on varattu aikaa kevääseen 2022 saakka niin, että mahdolliset
päätökset tehtäisiin touko- kesäkuussa 2022. Työryhmä varautuu kuulemaan
valmistelun aikana sekä kunnan henkilöstöä että asukkaita. Tarvittaessa valmistelun
yhteydessä tullaan järjestämään yhteistoimintalain (333/2007) mukaiset neuvottelut
sekä varaamaan hallintolain 41§ mukainen vaikuttamismahdollisuus asiaan osallisille
(kuntalaisille)
Valmistelun etenemisestä tullaan tiedottamaan kunnan verkkosivuilla sekä
tarvittaessa lehti-ilmoituksilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa.
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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: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja
luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston
kouluverkoston muutosta.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja
luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston
kouluverkoston muutosta.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 327
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 (§ 30) päättänyt esittää
kunnanhallitukselle kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustamista.
Työryhmän tehtävä on selvittää kouluverkoston muutokseen liittyviä organisaatio-,
kustannus- ja henkilöstörakenteeseen liittyviä skenaariota sekä pedagogisia ja
oppilaskuljetuksiin liittyviä näkökulmia. Kuntalaisten ja työntekijöiden kuuleminen ja
tarvittaessa yt-menettelyn käyttöönotto ovat osa muutostyöryhmän valmistelua,
vaikkakin varsinainen päätöksenteko ja lopulliset linjaukset tehdään
kunnanhallituksen ja -valtuuston toimesta. Muutosta suunnittevaan työryhmään eivät
voi osallistua henkilöt, jotka ovat hallintolain (434/2003) tai kuntalain (410/2015)
mukaan jäävejä. Jäävejä ovat esimerkiksi työntekijät, joiden tehtävänkuvaa tai
työpaikkaa asia koskee tai huoltajia, joiden lapsen tai läheisen lapsen koulunkäyntiä
asia koskee (intressijääviys). Jääviys koskee ko. asiassa myös kunnallista
päätöksentekoa eri toimielimissä.
Kouluverkoston muutosta suunnitteleva työryhmä toimii kunnanhallituksen
alaisuudessa ja valmistelee päätöksentekoa varten päätösehdotuksen
hyvinvointilautakunnalle, joka edelleen esittää asiaa päätettäväksi kunnanhallitukseen
ja valtuustoon. Muutostyöryhmän ehdotus kouluverkoston mahdollisesta
muutoksesta ja sen aikataulusta pyritään saamaan maaliskuun 2022
hyvinvointilautakuntaan.
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Kunnanjohtaja ehdottaa, että kouluverkoston muutostyöryhmän jäsenet olisivat
seuraavat:
sivistysjohtaja
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston edustaja
Matti Lohen koulun rehtori
Matti Lohen koulun opettajajäsen
nuorisovaltuuston edustaja

Muutostyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä päättää
kokoontumisiin liittyvistä aikatauluista.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän
kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti lähettää asian uudelleen valmisteluun.
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§ 328
Kannanottopyyntö Vaalijalan Sateenkaaren koulun tulevaisuuteen liittyen
RauDno-2021-689
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen, Olli Lipponen
anu.sepponen@rautalampi.fi, olli.lipponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Vaalijalan_esittely_28.10.2021.pdf
2 Sateenkaaren_erityiskoulun_tulevaisuus_28.10.2021v2.pdf
3 Vaalijalan kuntakokous 28.10.2021_Muistio.pdf
Vaalijalan Sateenkaaren koulun tulevaisuuden varmistamista käsiteltiin 28.10.2021
Vaalijalan kuntakokouksessa. Liitteenä on kuntakokouksessa pidetyt esitykset, joita on
täydennetty kuntakokouksessa esiin tulleilla asioilla. Kuntakokouksen yleinen henki
oli, että Sateenkaaren koulun opetuksen jatkuminen on turvattava. Kuntayhtymämalli
koettiin raskaana. Vaalijala etsii edelleen vaihtoehtoja kuntayhtymämallille.
Vaihtoehdot kuitenkin vaatisivat nykyisen lainsäädännön muutoksia niin STM:n kuin
OKM:n hallinnonaloilla. Asian valmistelulla on kiire niin kuin kaikella sote-
uudistukseen liittyvällä.
Vaalijalan kuntayhtymä pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021
mennessä.
Kannanottopyyntöä täydennettiin myöhemmin kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritiuksen
lähettämällä lisäyksellä, jossa muistutettiin laista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.: Jos kuntayhtymä on
perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä
tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen
vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksessä todettiin, että kannanottopyyntöön
vastaaminen on jäsenkuntien velvollisuus.
Kuntien taloudellisesti haastavassa tilanteessa tulisi pohtia onko kuntayhtymä paras
tapa järjestää näin vähäistä palvelua (n. 45-50 oppilasta; 1,5M€) . Arvioinnissa pitäisi
miettiä myös seuraavia asioita: pystytäänkö kunnan omilla resursseilla tarjoamaan
vastaavantasoista erityisopetusta edullisemmin. Lisäksi tulisi pohtia myös sitä, että jos
Sateenkaaren koulun kaltaista opetusta tarvitaan jatkossa, tulisiko koulun
sijaintikunnan ensisijaisesti vastata opetuksen järjestämisestä jatkossa. Tällöin
Pieksämäen kaupungilla olisi sijaintikuntana ehdoton velvoite järjestää perusopetus,
josta se luonnollisesti voi laskuttaa palvelua tarvitsevia muita kuntia. Olisi hyvä tutkia
myös vaihtoehtoa siitä, voiko valtio olla mukana opetuksen järjestämisessä.
Rautalammin kunnan sivistystoimessa pystytään tällä hetkellä ihan hyvin tarjoamaan
opetusta kaikille rautalampilaisille lapsille ja nuorille Matti Lohen koulussa.
Tarvittaessa pystymme myös eriyttämään toimintaa ja tarjoamaan tukea opiskeluun
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olemassa olevilla resursseilla. Matti Lohen koulussa opetus maksaa n. 10 000€ /
oppilas /vuosi. Jos vertaamme Sateenkaaren koulun kustannukseen 30 000€/vuosi
/oppilas, jää siihen vielä paljon varaa konsultatiivisen tai käytännön avun
hankkimiseen ja koulutuksen järjestämiseen omalle henkilökunnalle ennen kuin tuo
30 000 € tulee vuodessa täyteen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Rautalampi ei tällä hetkellä tarvitse Sateenkaaren koulun palveluita vaan pyrkii
järjestämään opetuksen itse ja tarjoamaan riittävät tukipalvelut oppilaiden tarpeiden
mukaan. Rautalammin koulutoimi ei myöskään kannata uuden kuntayhtymän
perustamista.
Vaalijalan kuntayhtymän mahdollisesti lakkautuessa, tulee ylijäämä palauttaa
omistajakunnille myös Sateenkaaren koulun osalta. Metsäomaisuus on alun perin
testamenttilahjoituksena osoitettu kehitysvammaisten palvelujen tuottajalle, joten
asian ratkaisussa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida testamentin jättäjän
tahto ja velvoittaa uutta omistajaa huolehtimaan, että metsäomaisuus säilytetään
Kuutinharjun asiakkaiden virkistäytymiskäytössä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaalijala
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Hyvinvointilautakunta, § 22,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 329, 15.11.2021
§ 329
Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021, perusturvaosasto
RauDno-2021-615
Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Rautalammin perusturvaosaston välitilinpäätös per 31.8.2021.pdf
Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuulta 2021. Liitteenä on
välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa,
kuten alla olevassa taulukossakin, on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon
tasolta.
Toimintakate

TA 2021

Tot 1-8 kk/2021 tot. % taso

Perusturvan hallinto

405 169

271 436

Iäkkäiden palvelut

67,0

307

2 949 436 2 053 812

69,6

312

Vammainpalvelut

2 199 418 1 379 779

62,7

314

Lastensuojelu

502 043

626 865

124,9 316

Lapsiperheiden palvelut

97 129

47 812

49,2

318

Työikäisten palvelut

677 815

331 483

48,9

321

Päihdehuolto

15 000

13 813

92,1

322

Toimeentulotuki

27 300

22 368

81,9

324

Omaishoidon tuki

133 982

99 912

74,3

326

Ravintokeskus

-53 407

-41 640

78,0

335

Perusterveydenhuolto

3 899 238 2 717 879

69,7

360

Erikoissairaanhoito

5 076 387 3 739 736

73,7

370

75,5

380

Ympäristöterveydenhuolto 206 600

156 007

Toimintavuoden 2021 aikana tammi-elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä -
talousarvion toteutumaprosentti on 69,30. Ylitys (181t€) johtuu, vammaispalveluiden
henkilökohtaisesta avusta (58t€), iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoista (95t
€), kotihoidosta (49t€) ja (henkilöstökuluista (29t€) Lisäksi mm. työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta (12t€), johon kunta ei voi vaikuttaa. Suurin yksittäinen ylitys
on lastensuojelun ostoista (292t), joita ei ole voitu ennakoida talousarviota
laadittaessa. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on 246%. Palkkakulut näyttävät
ylitystä (67,9%), mikä osittain johtuu kauden aikana maksetuista lomakorvauksista ja
osittain sijaiskustannuksista. Ylitystä tasoittavat talousarvion alittaminen mm.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

24 (49)

työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sekä joistakin vammaispalveluista.
Tulopuolella myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet 24.5% kunnilta 20,2% ja
kuntayhtymiltä 34,3%. Muiltaosin toimintatuottojen toteuma toteuma on ollut varsin
hyvä.
Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä
kolmanneksella (2021) on yhteensä 70,9%; ylitys 678t€ . Terveydenhuollon osalta
koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä
talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.
Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti, lukuunottamatta Kanta-
asiakastietojärjestelmään siirtymisen valmistelua, josta luovuttiin sotelain
hyväksymisen jälkeen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-
elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-
elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 329
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Rautalammin perusturvaosaston välitilinpäätös per 31.8.2021.pdf
Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuulta 2021. Liitteenä on
välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa,
kuten alla olevassa taulukossakin, on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon
tasolta.
Toimintakate
Perusturvan hallinto

TA 2021
405 169

Tot 1-8 kk/2021 tot. % taso
271 436
67,0 307
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Iäkkäiden palvelut
2 949 436 2 053 812
Vammainpalvelut
2 199 418 1 379 779
Lastensuojelu
502 043 626 865
Lapsiperheiden palvelut 97 129
47 812
Työikäisten palvelut
677 815 331 483
Päihdehuolto
15 000
13 813
Toimeentulotuki
27 300
22 368
Omaishoidon tuki
133 982 99 912
Ravintokeskus
-53 407 -41 640
Perusterveydenhuolto
3 899 238 2 717 879
Erikoissairaanhoito
5 076 387 3 739 736
Ympäristöterveydenhuolto 206 600 156 007

69,6
62,7
124,9
49,2
48,9
92,1
81,9
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312
314
316
318
321
322
324
326
335
360
370
380

Toimintavuoden 2021 aikana tammi-elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä -
talousarvion toteutumaprosentti on 69,30. Ylitys (181t€) johtuu, vammaispalveluiden
henkilökohtaisesta avusta (58t€), iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoista (95t
€), kotihoidosta (49t€) ja (henkilöstökuluista (29t€) Lisäksi mm. työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta (12t€), johon kunta ei voi vaikuttaa. Suurin yksittäinen ylitys
on lastensuojelun ostoista (292t), joita ei ole voitu ennakoida talousarviota
laadittaessa. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on 246%. Palkkakulut näyttävät
ylitystä (67,9%), mikä osittain johtuu kauden aikana maksetuista lomakorvauksista ja
osittain sijaiskustannuksista. Ylitystä tasoittavat talousarvion alittaminen mm.
työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sekä joistakin vammaispalveluista.
Tulopuolella myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet 24.5% kunnilta 20,2% ja
kuntayhtymiltä 34,3%. Muiltaosin toimintatuottojen toteuma toteuma on ollut varsin
hyvä.
Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä
kolmanneksella (2021) on yhteensä 70,9%; ylitys 678t€ . Terveydenhuollon osalta
koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä
talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.
Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti, lukuunottamatta Kanta-
asiakastietojärjestelmään siirtymisen valmistelua, josta luovuttiin sotelain
hyväksymisen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-elokuu 2021 ja
esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 18,24.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 36,22.06.2021
Hyvinvointilautakunta, § 6,22.09.2021
Kunnanhallitus, § 330, 15.11.2021
§ 330
Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, perusturvaosasto
RauDno-2021-340
Tarkastuslautakunta, 24.05.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Milja Leino
milja.leino@kpmg.fi
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 15.3.2021
laaditun luonnoksen pohjalta.

Ehdotus
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää -
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 - pyytää
kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen
siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa
esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 22.06.2021, § 36
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
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Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää -
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 - pyytää
kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen
siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa
esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat
toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös
siihen, että tavoiteasetantaa ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista
vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden
parantaminen.
Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös
taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja, että kunnan tulee
omistajaohjauksen ja -valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä, että kunnan etu
toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.
Tarkastuslautakunta toteaa myös, että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä
palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi, vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt
pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat
tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä
henkilöstövähennyksiä siten, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee
tehdä linja-vetoja sen suhteen, mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml.
ostopalvelut)

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

28 (49)

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja
esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan:
- perusturvan sitovien tavoitteiden asetannassa edistetään edelleen konkreettisia,
vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita
- kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä
olevin omistajaohjauksen keinoin
- vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä
(mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä
koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä, että kustannuskehitys jatkuu, kun
huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet, kuten hoitajamitoituksen kasvu
- perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita
- perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin, laadukkaisiin palveluihin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet
keskiarvoa pienemmät.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 330
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat
toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös
siihen, että tavoitteen asettelua ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista
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vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden
parantaminen.
Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös
taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja, että kunnan tulee
omistajaohjauksen ja -valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä, että kunnan etu
toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.
Tarkastuslautakunta toteaa myös, että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä
palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi, vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt
pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat
tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä
henkilöstövähennyksiä siten, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee
tehdä linja-vetoja sen suhteen, mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml.
ostopalvelut).
Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimenpiteinä ja
lausuntonaan:
- perusturvan sitovien tavoitteiden asettelussa edistetään edelleen konkreettisia,
vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita.
- kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä
olevin omistajaohjauksen keinoin
- vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä
(mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä
koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä, että kustannuskehitys jatkuu, kun
huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet, kuten hoitajamitoituksen kasvu
- perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita
- perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin, laadukkaisiin palveluihin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet
keskiarvoa pienemmät
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan selvityksen ja lausunnon ja
esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointilautakunta, § 28,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 331, 15.11.2021
§ 331
Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021, sivistysosasto
RauDno-2021-648
Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Sivistysostaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen
ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun
2021 loppuun mennessä.
Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,6% kertymän
ollen 67,6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,5% ja näin
ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,5 %. Koulutoimen ulkoinen
kate on yhteensä 65,5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n.
0,45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys- ja sairauspoissaolot
(16000€), kotikuntakorvausten kasvu 40000€), oppilaskuljetusten intojen nousu sekä
edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100000€),
kouluverkkoselvityksen teko (6000€), sisäisten kulujen kasvu 50 000€, kasvomaskien
hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet,
olemme edelleen budjettiraamien sisällä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä
kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta. Kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,4% ja toimintakate
hieman yli tavoitellun 66,6% ollen yhteensä 68,1%. Toimintakatteen uskotaan
tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin
raameissa.

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali-
ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot
tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston
sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään
budjetin, mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten
kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 €
normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin
varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

31 (49)

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 päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021
ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021
ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 331
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 404 sivistyksen hallinto_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 410 perusopetus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 420 lukio_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 440 aikuiskoulutus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 450 joukkoliikenne_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 453 varhaiskasvatus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
7 454 esiopetus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
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8 460 nuorisotoimi_1-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
9 470 liikuntatoimi_1-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
10 480 Kirjasto 1-8 kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
11 490 kulttuuritoimi_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
12 Koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aika yhteensä_5-8k_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
Sivistysosaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen
ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun
2021 loppuun mennessä.
Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,6% kertymän
ollen 67,6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,5% ja näin
ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,5 %. Koulutoimen ulkoinen
kate on yhteensä 65,5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n.
0,45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys- ja sairauspoissaolot
(16 000€), kotikuntakorvausten kasvu 40 000€), oppilaskuljetusten hintojen nousu
sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100 000
€), kouluverkkoselvityksen teko (6 000€), sisäisten kulujen kasvu 50 000€,
kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden
nousseet, olemme edelleen budjettiraamien sisällä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä
kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta. Kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,4% ja toimintakate
hieman yli tavoitellun 66,6% ollen yhteensä 68,1%. Toimintakatteen uskotaan
tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin
raameissa.
Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali-
ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot
tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston
sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään
budjetin, mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten
kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 €
normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin
varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja
päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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Hyvinvointilautakunta, § 27,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 332, 15.11.2021
§ 332
Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, sivistysosasto
RauDno-2021-637
Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat
toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan
tavoitteenasetantaa on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on
huomioitu palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.
Tarkastuslautakunta korostaa, että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä
roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä
sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan
talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että tulevaisuuden
investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja
laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen
mukaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut
pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti, mutta epäilee uuden päiväkodin
nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset
tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-Savon keskiarvo
kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta
selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan:
1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin
kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja
tavoitteiden toteutumista.
2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja
toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi.
3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan
palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen.
Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja
esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten
palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan.

Päätös
Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta
selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan:
1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin
kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja
tavoitteiden toteutumista.
2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja
toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi.
3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan
palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen.
Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja
esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten
palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 332
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat
toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan tavoitteen
asettelua on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on huomioitu
palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.
Tarkastuslautakunta korostaa, että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä
roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä
sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan
talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että tulevaisuuden
investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja
laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen
mukaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut
pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti, mutta epäilee uuden päiväkodin
nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset
tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-Savon keskiarvo
kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen.
Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta
selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
toimenpiteinä ja lausuntonaan:
1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin
kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja
tavoitteiden toteutumista.
2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja
toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi.
3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan
palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen.
Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja
esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten
palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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§ 333
Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021, elinkeinotoimi
RauDno-2021-691
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 26_Elinkeinotoimi_2021_01-08 (002).docx
2 KP 1600-1650_082021.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.
Elinkeinotoimi esittää raportit jaksolta 1.1.-31.8.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä raportit ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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§ 334
Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, elinkeinotoimi
RauDno-2021-690
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Elinkeinotoimen ja maaseututoimen osalta tavoitteiden todetaan kokonaisuutena
tarkastellen toteutuneen hyvin. Tarkastuslautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota
tavoitteiden suureen määrään. Havainto on oikea ja jatkossa tulisi kiinnittää huomiota
myös siihen, että suuri osa elinvoima- ja elinkeinotyöstä toteutetaan kehitysyhtiössä,
joka ei ole kunnan suorassa budjettiohjauksessa vaan toimintaa ohjataan
omistajaohjauksen välinein. Sinänsä elinkeinotoimen siirtyminen omalta
lautakunnalta kunnanhallituksen alaisuuteen selkeyttää tilannetta, sillä kunnanhallitus
vastaa myös omistajaohjauksesta. Kehitysyhtiön tuottamien palveluiden ja kunnan
omien elinvoima- ja elinkeinotoimenpiteiden välistä eroa on syytä selkeyttää.
Jatkoa ajatellen olisi keskittyä aikaisempaa pienempään määrään tavoitteita ja
keskittää resurssit niiden toteuttamiseen.
Lisäksi todetaan, että osana kunnan talouden seurantaa tapahtuvan raportoinnin
lisäksi Kehitysyhtiö SavoGrow raportoi toiminnastaan kolmannesvuosittain ja laatii
vuosikertomuksen. Tässä raportoinnissa keskitytään erityisesti yrityksiin kohdentuvan
työn tuloksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan elinkeinotoimelle esittämän
toiminnan arvioinnin ja toimialan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi..
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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§ 335
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan jäsenen valinta
RauDno-2021-682
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta asialista 20211202.pdf
Sarastia tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omistajinaan toimiville
kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. Rautalammin kunta on
Sarastia Oy:n omistaja. Jokainen omistaja voi nimetä yhtiön neuvottelukuntaan
edustajansa. Sarastian neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään torstaina 2.12.2021 klo 9.00
Microsoft Teams-ohjelmalla.
Ilmoittautumisia kokoukseen pyydetään viimeistään 23.11. 2021 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan varsinaisen ja
varaedustajan valtuustokaudeksi 2021-2025.
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita Sarastian Oy:n neuvottelukuntaan varsinaiseksi
edustajaksi kunnanjohtaja Anu Sepposen ja varaedustajaksi hallintojohtaja Merja
Koivula-Laukan.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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§ 336
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 AVIn päätös pohjapadon rakentamisekesi Liimattalansalmeen Rautalampi-järven
keskivedenpinnan nostamiseksi, ISAVI_9738_2020.pdf
2 Itä-Suomen HAO päätös 5.11.2021 dnro 20253_2020.pdf
3 ISAVI_Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön
ohjauskirje 1.11.2021.pdf
4 Pohjois-Savon liiton aluetalouskatsaus_2021syksy_FINAL.pdf
5 Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.10.2021.pdf
6 Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan ptk 28.10.2021.pdf
7 Tervon kunnanhallituksen päätösote 2.11.2021 Eläinlääkintähuollon eläintenhoitajan
toimen perustaminen.pdf
8 Tiedote omistajakunnille 1.11.2021, Savon Energiaholding syyskokous 28.10.2021.pdf
9 Vaalijalan hallitus 27.10.2021_ptk_liitteet_kunnat.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. AVIn päätös 29.10.2021 Pohjapadon rakentamiseksi Liimattalansalmeen Rautalampi
-järven keskivedenpinnan nostamiseksi.
2. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.11.2021 maa-aineslain mukaisesta soran
ottamisesta
3. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Vaalijalan osaamis- ja
tukikeskuksessa Nenonpellossa keskiviikkona 24.11.2021 kello 13.00 alkaen.
4. AVI:n ohjauskirje 1.11.2021: "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja
ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä perustyötä"
5. Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, syksy 2021
6. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.10.2021
7. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 28.10.2021
8. Tervon kunnan päätösote 2.11.2021 eläinlääkintähuollon eläintenhoidon toimen
perustamisesta
9. Savon Energiaholding Oy:n tiedote omistajakunnille 1.11.2021
10. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 28.10.2021
11. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslisa 24.11.2021
12. Eläkeliitto Rautalammin yhdistys ry:n aloite hiihtolatupohjan kunnostamisesta
välille koulukeskus-Puroniemi

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

§ 337
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 27.10.2021
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.11.2021
3. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 4.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

§ 338
Otto-oikeuspykälä
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat tehnyt viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja
Henkilöstöasiat:
§ 7 Kiinteistökeskuksen siistijän toimen täyttölupa, 07.10.2021
§ 8 Täyttölupa koulukuraattorin tehtävään, 27.10.2021
§ 11 Päiväkodin johtajan viran täyttölupa, 04.11.2021
§ 13 Kotihoidon lähihoitajan toimen täyttölupa, 05.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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§ 339
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-692
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 kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen:
- Viisarit Oy:n kanssa on aloitettu neuvottelut mahdollisesta yhteistyöstä, neuvottelut
jatkuvat 19.11.2021.
- Varautumisharjoitus 11.11.2021, valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021
loppuun mennessä.
- Kuntamaisema analyysi, esittely valtuustoseminaarissa 17.11.2021
- Rautalampi-lehden yhteistyötarjous, ilmoitusten julkaiseminen/ määrän
vähentäminen?

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021
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Hyvinvointilautakunta, § 40,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 340, 15.11.2021
§ 340
LISÄPYKÄLÄ: Suomen Kotiseutuliiton jäsenyys
RauDno-2021-639
Hyvinvointilautakunta, 27.10.2021, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Merivalo
minna.merivalo@rautalampi.fi
Kotiseutuliiton kuntajäsenyyden hinta: kunta 3000-5000 asukasta, vuosittainen
jäsenmaksu (2021) 215,00 €. Kotiseutuliiton edustaja ei osannut kertoa puhelimessa
selkeitä tai mitattavia hyötyjä kuntajäsenyydestä. Mikäli jäsenyys katsotaan
tarpeelliseksi, voi siihen liittyä myöhemmin uudelleen.
Suomen Kotiseutuliiton sähköpostien ohessa on seuraava kuvaus: Suomen
Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista
kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750
jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan
paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton
jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi
alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat
yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä.
Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa
asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.
Kotisivujen osoite on www.kotiseutuliitto.fi
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, Kirsi Solmari perusturvajohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää irtosanoa Rautalammin kunnan kuntajäsenyyden
Suomen Kotiseutuliitossa säästötoimenpiteenä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää irtosanoa Rautalammin kunnan kuntajäsenyyden
Suomen Kotiseutuliitossa säästötoimenpiteenä.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

18/2021

46 (49)

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 340
Hyvinvointilautakunta käsitteli kokouksessaan Rautalammin kunnan
jäsenyyttä Suomen Kotiseutuliitosssa. Asia otetaan otto-oikeudella uudelleen
käsittelyyn.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että jäsenyyttä Suomen Kotiseutuliitossa jatketaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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Muutoksenhakukielto
§321, §322, §323, §324, §326, §327, §329, §330, §331, §332, §333, §334, §337, §339
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§325, §328, §335, §340
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.

