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§ 103
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 86 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous.
Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä
ja jolleivät erityiset syyt ole esteenä, pääsääntöisesti sähköisenä. Jos esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 18 valtuutettua ja kolme varavaltuutettua.
Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Sari Hintikka-Varis, Matti Kärkkäinen ja Henna
Suosaari.
Paikalla olivat varavaltuutetut Hannu Keinänen, Eino Schwartz ja Virve Linnanen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
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§ 104
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Assi Mensonen ja Tuulikki Tiihanoff.
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§ 105
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon
tulevaa valmistelua varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 312,25.10.2021
Kunnanhallitus, § 344,22.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 106, 30.11.2021
§ 106
Teknisen johtajan viran täyttäminen
RauDno-2021-656
Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021, että teknisen johtajan tehtävän
pätevyysvaatimuksia muutetaan ja virka laitetaan uudelleen haettavaksi.
Tekninen johtaja vastaa teknisen osaston johtamisesta sekä toiminnan kehittämisestä.
Lisäksi hän vastaa kunnan investointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tekninen
johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja työskentelee kunnanjohtajan
alaisuudessa osana kunnan johtoryhmää.
Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan korkeakoulututkinto, insinöörin tutkinto
tai muu vastaava tutkinto. Arvossa pidetään talonrakennus- tai ympäristö- ja
vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta toivotaan
kokemusta esimies- ja johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaamista. Eduksi
luetaan kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja
kuntalaisten elinvoimaa lisäävä työote
Määräaikaan mennessä tehtävää haki 11 henkilöä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee virkaan hakeneista henkilöt, jotka haastatellaan. Lisäksi
kunnanhallitus päättää ryhmän, joka haastattelee sekä haastatteluajankohdat.
Päätös
Kunnanhallitus totesi, että teknisen johtajan virkaa hakeneista yksi ei ole pätevä ja yksi
hakijoista on päättänyt perua hakemuksensa. Kunnanhallitus päättti kutsua
yhdeksästä jäljelle jääneestä hakijasta haastatteluun Jari Savinaisen Kuopiosta, Janne
Martiskaisen Kuopiosta ja Lauri Leppisaaren Jyväskylästä.
Haastatteluryhmäksi päätettiin valita kunnanhallitus, kunnanvaltuuston
puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan edustaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja
ja vs.tekninen johtaja.
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Haastattelut pidetään 8.11.2021 iltapäivällä.

Kunnanhallitus, 22.11.2021, § 344
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus ja teknisen lautakunnan edustajat haastattelivat 8.11.2021 insinööri
Jari Savinaisen, insinööri Janne Martiskaisen ja rakennusinsinööri Lauri Leppisaaren.
Kysymyspatteristo oli kaikille sama, mutta haastatteluryhmä pystyi tarvittaessa
esittämään täydentäviä kysymyksiä. Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin
päätettiin lähettää Jari Savinainen ja Janne Martiskainen.
Eezy Personell Jyväskylästä on tehnyt henkilöarvioinnit ja konsultti esittelee ne
kokouksessa 22.11.2021.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan toimialajohtajien valinnasta päättää kunnanvaltuusto.
Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa teknistä osastoa sekä toimia teknisen toimen
toimialajohtajana. Hän vastaa teknisen toimen hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta
kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-,
liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen
toimen alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, metsien hoito sekä huoltoon ja
kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä
lautakunnassa. Hän on toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän
jäsen.
Kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytössä kaikkien 11 henkilön hakemukset ja
Kuntarekrystä tulostetut koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekniseksi johtajan
virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan
insinööri Janne Martiskainen ja varalle insinööri Jari Savinainen.
Asiantuntijana kuultiin Eezy Personnel Assessmentin Terhi Tuukkasta.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 106
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
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hallintojohtaja

Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan
insinööri Janne Martiskainen ja varalle insinööri Jari Savinainen.
Asiantuntijana kuultiin Eezy Personnel Assessmentin Terhi Tuukkasta.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kyseessä on virkavaali.Koska vastaehdotusta ei tehty,
varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvinnut ryhtyä.
Teknisen johtajan virkaan valittiin insinööri Janne Martiskainen. Hän täyttää hakijoista
parhaiten tehtävälle asetut kriteerit.Tätä näkemystä tukevat haastattelussa esiin
tulleet seikat ja tehty henkilöarviointi. (hallintolaki 45§, kuntalaki 88§)
Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista valitun
henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Varalle valittiin insinööri Jari Savinainen.
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Hyvinvointilautakunta, § 22,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 329,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 107, 30.11.2021
§ 107
Perusturvaosaston välitilinpäätös ajalta 1.1.- 31.8 2021
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

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
30.11.2021

8/2021

11 (34)

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.
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
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
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Perusturvan hallinto
405 169 271 436
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

67,0
69,6
62,7
124,9
49,2
48,9
92,1
81,9
74,3
78,0
69,7
73,7
75,5
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307
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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Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 107
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Rautalammin perusturvaosaston välitilinpäätös per 31.8.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-elokuu 2021 ja
esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.
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Tarkastuslautakunta, § 18,24.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 36,22.06.2021
Hyvinvointilautakunta, § 6,22.09.2021
Kunnanhallitus, § 330,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 108, 30.11.2021
§ 108
Selvitys arviointikertomuksen havaintoihin 2020, 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

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
30.11.2021

8/2021
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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)
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Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
30.11.2021
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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: 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
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

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
30.11.2021
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siihen, että tavoitteen asettelua 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).
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.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 108
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
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kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan selvityksen ja lausunnon ja
esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
30.11.2021

8/2021
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Hyvinvointilautakunta, § 28,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 331,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 109, 30.11.2021
§ 109
Sivistysosaston välitilinpäätös 1.1. - 31.8. 2021
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.
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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 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
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
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.
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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
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja
päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 109
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
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Verkkojulkisuus rajoitettu
6 453 varhaiskasvatus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
7 454 esiopetus_5-8kk_2021.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
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

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja
päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.
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Hyvinvointilautakunta, § 27,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 332,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 110, 30.11.2021
§ 110
Selvitys arviointikertomuksen havaintoihin 2020, 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
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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
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf
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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.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 110
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
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olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 333,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 111, 30.11.2021
§ 111
Elinkeinotoimen talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
RauDno-2021-691
Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 333
Valmistelijat / 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.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 111
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 26_Elinkeinotoimi_2021_01-08 (002).docx
2 KP 1600-1650_082021.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä raportit ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä.
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Kunnanhallitus, § 334,15.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 112, 30.11.2021
§ 112
Selvitys arviointikertomuksen havaintoihin 2020, elinkeinotoimi
RauDno-2021-690
Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 334
Valmistelijat / 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.

Kunnanvaltuusto, 30.11.2021, § 112
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
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Ehdotus
Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan elinkeinotoimelle esittämän
toiminnan arvioinnin ja toimialan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 113
Muut asiat
Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.
Päätös
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti kolme ilmoitusasiaa, jotka merkittiin tietoon
saatetuksi.
1. Luontopainotteisen päiväkoti Silmun avajaiset 3.12.2021 klo 9.00.
2. Kuntastrategian luonnos käsitellään 9.12.2021 klo 17.00
3. Kunnanvaltuusto kokoontuu 21.12.2021 klo 17.00
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Kunnallisvalitus
§106, §108, §109, §110, §111, §112
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
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Puhelinnumero:029 56 42500
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta haetaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on littettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.
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Muutoksenhakukielto
§103, §104, §105, §107, §113
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

