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Saapuvilla olleet jäsenet
Tuulikki Tiihanoff, puheenjohtaja
Heikki Pietikäinen, 2. varapuheenjohtaja
Anne Karhunen
Päivi Heikkinen, saapui 15:11
Sinikka Korhonen
Tuomo Hänninen
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Pekka Annala, kunnanvaltuuston pj., saapui 15:05
Hannu Korhonen, kunnanvaltuuston 1. vpj.
Tiina K. Puranen, kunnanvaltuuston 2. vpj.
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, saapui 15:28, poistui 16:36
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, saapui 16:32, poistui 16:53
Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, saapui 15:09, poistui 15:30
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä, saapui 15:30
Leskinen Marita, toimitusjohtaja, saapui 15:08, poistui 15:38
Leskinen Markku, saapui 15:09, poistui 15:39
Allekirjoitukset

Tuulikki Tiihanoff
Puheenjohtaja

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.12.2021

14.12.2021

Sinikka Korhonen

Tuomo Hänninen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
14.12.2021 - 13.12.2023
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§ 370
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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§ 371
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 Sinikka Korhonen ja Tuomo Hänninen.
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§ 372
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.
Kokouksen aluksi päätoimittaja Marita Leskinen ja toimittaja Markku Leskinen
esittelivät Rautalampi-lehteä.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.12.2021

21/2021

6 (37)

§ 373
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Vaalijalan kirje kunnille Sateenkaarikoulusta 7.12.2021.docx
2 Vaalijalan kuntayhtymä, kuntien yhteistoiminnan muodot_20211203.pdf
3 Sateenkaaren_koulun_tulevaisuus_koonti_kuntien_vastauksista_3.12.2021 (002).pdf
4 Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 2.12.2021.PDF
5 Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 02.12.2021_maa_alueen_käyttö.pdf
6 Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 02.12.2021_kajakkivarasto.pdf
7 Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kuntatilaisuus muistio 8.12.pdf
8 VATE TIEDOTE erityishuoltopiirien siirrosta 26112021.pdf
9 ISAVI TTL 15 § päätös 27.11.2021_.pdf
10 ISAVI TTL 16 § päätös 27.11.2021.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Vaalijalan kirje kunnille Sateenkaarikoulusta 7.12.2021, Vaalijalan kuntayhtymä,
kuntien yhteistoiminnan muodot ja Sateenkaaren koulun tulevaisuus koonti kuntien
vastauksista 3.12.2021
2. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 2.12.2021
3. Lupa maa-alueen käyttöön Rautalammin kunnan omistamalla kiinteistöllä 686-406-
8-146 Maukosenselkämä, ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta § 80, 2.12.2021
4. Kajakkivaraston sijoittaminen Hanhitaipaleen kalasatamaan / Etelä-Konneveden
Luontopalvelut Oy, ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta § 76, 2.12.2021
5. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kuntatilaisuuden muistio 8.12.2021
6. Pohjois-Savon väliaikaisen toimielimen johtoryhmän tiedote 25.11.2021
7. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.11.2021 "Tartuntatautilain 16 §:n
mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta"
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 374
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1.12.2021.pdf
2 Pöytäkirja-Tekninen lautakunta - 02.12.2021, klo 16_00.pdf
3 Pöytäkirja-Nuorisovaltuusto - 08.12.2021, klo 16_04 (1) (1).pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1.12.2021
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.12.2021
3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 8.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 324,15.11.2021
Kunnanhallitus, § 375, 13.12.2021
§ 375
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
RauDno-2021-687
Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 324
Valmistelijat / 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.
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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.
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).

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 375
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Karsintalista budjetti 2022.pdf
2 Ta22.pdf
Kunnanhallitus palautti talousarvion toimialoille valmisteluun ja asetti tavoitteeksi
vähentää käyttökuluja 0.7 milj. €. Toimialat ovat pyrkineet tekemään karsintaesitykset
niin, että vahingot palvelutuotannolle olisivat mahdollisimman pienet. Kuluja on saatu
vähennetty 0.75 milj. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää tiukkaa talouskuria,
tarkkaa seurantaa ja tehokasta omistajaohjausta.
Terveydenhuollon kuluja tulee hyvinvointilautakunnan esityksen mukaan vähentää
erikoissairaanhoidosta 250.000 € ja perusterveydenhuollosta 100.000 €.
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Terveydenhoidon kulut ovat nousseet Rautalammin kunnan osalta todella rivakasti
viime vuosina. Terveydenhuollon kulut olivat vuonna 2019 n. 7.6milj, vuonna 2020 n.
8.6 milj.,vuoden 2021 talousarviossa jo 9.2 milj ja ennuste vuodelle 2022 näyttää
edelleen kasvua. Tämän hetkisen tiedon mukaan erikoissairaanhoidon kulut tulisivat
nousemaan yli 5%:a.
Sosiaalitoimen menoista hyvinvoinitilautakunta esittää karsittavaksi n. 87.000 €.
Karsintaa on tehty varovaisesti palveluasumisesta, kotipalvelusta ja perhetyöstä,
maahanmuuttajien palveluista , lastensuojelusta ja sosiaalitoimen hallinnosta.
Sosiaalitoimen kuluja kasvattaa mm. iäkkäiden palvelujen menojen nousu n.320.000
€ ja tulojen lasku, vammaispalvelujen menojen nousu n.340.000 € ja työikäisten
palvelujen ostojen kasvu n.100.000 €.Hyvinvointilautakunta esittää sivistystoimen
osalta kulujen karsintaa n.108.000 €. Tavoitteeseen päästää tekemällä Kerkonjoella
henkilöstöjärjestelyjä ja lopettamalla määräaikaisia työsuhteita Matti Lohen koululla.
Teknisestä toimesta on tehty karsintaa eri kulueristä n. 50.000. Lisäksi esitetään, että
tieavustuksia ei myönnetä vuonna 2022, jolloin säästöä tulee n. 42.000 e.
Hallinto on karsinut kokouspalkkioita, avustuksia, työllistämiseen käytettäviä
määrärahoja ja pudottamalla työterveyshuollon tasoa. Ensi vuonna henkilöstön
käytössä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, johon kuuluvat työhön liittyvät
terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden
selvittely, joilla on yhteyttä työhön.
Ensi vuonna ei olisi käytössä työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa huomioidaan
äkillisten ja pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijän terveyteen ja työkykyyn.Työ,
siihen liittyvät altisteet ja kuormitus huomioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä.
Lisäksi arvioidaan käynnin ja diagnoosin liittyminen työhön sekä työkyvyttömyysriski
lähivuosina.
Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyspalveluihin on työnantajalle vapaaehtoista ,
mutta kannattavaa: se nopeuttaa hoidon aloittamista ja työhön paluuta.
Sairaanhoitopalvelut auttavat työnantajaa sairauspoissaolojen seurannassa ja
työkyvyn tukitoimien käynnistämisessä mahdollisimman varhain. Lisäksi työntekijän
oikea-aikainen työhön paluun tukeminen mahdollistuu.
Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 29.897.962 euroa ja toimintatuottojen
-4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on 25.152.833 euroa.
Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 2.6 %, johtuen palkkojen
korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä,
palvelujen ostot, kasvavat 3,4 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan
ehdotuksessa noin 0,82 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön
alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 96.000 € ja
Konnekosken entisöinti 70.000.
Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan
-10.953.000. Valtionosuuksia kertynee noin -12.943.080 euroa.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 1.072.803 euroa. Taso on
aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja nopeammin.
Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1.894.042 euroa.
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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.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2022 - 2024 ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus teki taloussuunnitelmaan ja talousarvioon
tarkennuksia ja täsmennyksiä.
Asiantuntijoina kuultiin elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria,
sivistysjohtaja Olli Lipposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa ja kunnanjohtaja
Anu Sepposta.
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Kunnanhallitus, § 74,15.03.2021
Kunnanvaltuusto, § 18,30.03.2021
Kunnanhallitus, § 326,15.11.2021
Kunnanhallitus, § 376, 13.12.2021
§ 376
Valtuustoaloite pormestarimallin käyttöön ottamiseksi 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.
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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
Valmistelijat / 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
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- 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.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 376
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Annala
pirkko.annala@rautalampi.fi
hallintosihteeri
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1 VALTUUSTOALOITE pormestarimallista, Jorma Kukkonen.odt.pdf
2 Pormestarimallia selvittävä parlamentaarinen työryhmä 30.11.2021.docx
Rautalammin kunnanhallitus käsitteli Jorma Kukkosen 29.9.2020 tekemää
valtuustoaloitetta pormestarimallliin siirtymisestä kokouksessaan 15.11.2021. Tuolloin
päätettiin, että asiassa menetellään, kuten kunnanvaltuusto on 30.3.2021 edellyttänyt.
Kokouksen jälkeen työryhmän sihteeri on pyytänyt Kärkölän ja Puolangan kunnista
näkemyksiä pormestarimallin sopivuudesta pieniin kuntiin ja työryhmän jäsenet ovat
tutustuneet asiaan lukemalla aiheesta viime aikoina ilmestyneitä artikkeleita. Asiasta
pidettiin selvitysten saamisen jälkeen parlamentaarisen työryhmän kokous, jossa
työryhmä päätti yksimielisesti, että toistaiseksi ei ole tarvetta siirtyä pormestarimalliin.

Ehdotus
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle työryhmän päätöksen mukaan, että Rautalammin kunnassa ei toistaiseksi
ole tarvetta siirtyä pormestarimalliin. Tarvittaessa asiaan voidaan palata myöhemmin.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja jääväsivät itsensä ja he poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän pykälän osalta.
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Kunnanhallitus, § 367,07.12.2021
Kunnanhallitus, § 377, 13.12.2021
§ 377
Rautalampilehden tekemä tarjous vuodelle 2022
RauDno-2021-743
Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 367
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tarjous Rautalampilehti 2022.pdf
2 Rautalampilehti 2022_mediakortti_1.sivu (1).pdf
Rautalampilehti on Viestirauta Oy:n kustantama, yksityinen ilmaisjakelulehti, joka
kertoo oman kylän tarinoita. Lehti on toiminut jo vuodesta 2007
lähtien. Rautalampilehti (7543 kpl) jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Rautalammilla
sekä Suonenjoella, Konnevedellä, Vesannolla ja Tervossa taajamiin. Lehden painos on
8000 - 11 000 kappaletta. Lehti ilmestyy myös näköislehtenä ja lehtien arkistot
löytyvät niiden näköislehtisivuilta.
Rautalampilehti on jälleen tehnyt kunnalle tarjouksen vuoden 2022 tiedotussivun
ostosta.

Tarjouksen keskeinen sisältö on seuraava:
1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350+alv 24%)
2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800+alv 24%)
Kunta postittaa lehdet toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa kesäasukkailleen,
jolloin lehden painos on 10 000 kappaletta. Postitus suoraan BotniaPrintin kautta
kuten vuonna 2021. Lehden toimitus on käytettävissä tiedotussivujen sisällön
laatimisessa sopimuksen mukaan.
Rautalampi-lehden kanssa tehtävää yhteistyösopimuksen jatkoa puoltavat seuraavat
asiat:
lehti tulee kunnalle kokonaisuutena edullisemmaksi kuin vastaavan
ilmoituspalstan osto toisaalta.
lehdellä on pitkä historia kunnassa ja samalla hyvin vakiintunut ja uskollinen
kannattajakunta. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat ajoittain ottaneet asiaan kantaa
kirjelmällään, jossa he pitävät lehden ilmestymistä ja lähettämistä vapaa-ajan
asukkaille oivallisena tapana seurata kunnan tapahtumia.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
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- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Rautalampilehden tekemän tarjouksen ja
ostaa kunnan tiedotussivustot vuonna 20222 seuraavasti:
1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350 + alv 24%)
2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800 + alv 24%)
Lisäksi sisällöntuotannossa pyritään kiinnittämään huomiota kunnan kannalta
merkittävien ja tärkeiden asioiden korostamiseen ja kuntalaisten informaation
lisäämistä pyritään parantamaan monipuolisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että lehdeltä pyydetään uusi tarjous eri vaihtoehdoilla.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 377
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tarjous Rautalampilehti 2022.pdf
2 Rautalampilehti 2022_mediakortti_1.sivu (1).pdf
Rautalampilehti on Viestirauta Oy:n kustantama, yksityinen ilmaisjakelulehti, joka
kertoo oman kylän tarinoita. Lehti on toiminut jo vuodesta 2007
lähtien. Rautalampilehti (7543 kpl) jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Rautalammilla
sekä Suonenjoella, Konnevedellä, Vesannolla ja Tervossa taajamiin. Lehden painos on
8000 - 11 000 kappaletta. Lehti ilmestyy myös näköislehtenä ja lehtien arkistot
löytyvät niiden näköislehtisivuilta.
Rautalampilehti on jälleen tehnyt kunnalle tarjouksen vuoden 2022 tiedotussivun
ostosta.
Tarjouksen keskeinen sisältö on seuraava:
1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350+alv 24%) 9450
eur+alv 2268, yht 11.718
2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800+alv 24%)
1296, yht.6696 eur

5400 eur+ alv
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Kunta postittaa lehdet toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa kesäasukkailleen,
jolloin lehden painos on 10 000 kappaletta. Postitus suoraan BotniaPrintin kautta
kuten vuonna 2021. Lehden toimitus on käytettävissä tiedotussivujen sisällön
laatimisessa sopimuksen mukaan.
Rautalampi-lehden kanssa tehtävää yhteistyösopimuksen jatkoa puoltavat seuraavat
asiat:
lehti tulee kunnalle kokonaisuutena edullisemmaksi kuin vastaavan
ilmoituspalstan osto toisaalta.
lehdellä on pitkä historia kunnassa ja samalla hyvin vakiintunut ja uskollinen
kannattajakunta. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat ajoittain ottaneet asiaan
kantaa kirjelmällään, jossa he pitävät lehden ilmestymistä ja lähettämistä
vapaa-ajan asukkaille oivallisena tapana seurata kunnan tapahtumia.
Kunnanhallitus päätti 7.12.2021, että Rautalampi-lehdeltä pyydetään uusi tarjous, joka
sisältää erilaisia vaihtoehtoja kunnan tiedotussivujen osalta (taustalla kunnan
talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen)
Rautalampilehden kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena uutta tarjousta ei ole
tulossa. Lehden päätoimittajan toiveena on tilaisuus
yhteistyömahdollisuuksien esittelyyn kunnanhallituksen kokouksen alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tarjouksen 12.11.2021 mukaisesti tilata toimitettuna neljä
tiedotussivua ja kaksi kahden sivun tiedotussivua Rautalampi-lehdessä. Julkaisupäivät
ilmoitetaan lehdelle ennakkoon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 378
Kunnan omistajanohjauksen toteuttaminen Rautalammin kunnan Asunnonhankinta
RauDno-2021-751
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö.
Asunnonhankinnalla on omistuksessaan 156 asuntoa, 12:ssa eri kohteessa.
Asuntotyypit vaihtelevat 1h+kk - 3h+k+s, asuntojen pinta-alojen ollessa 33.5 - 76 m2.
Yleisin asuntotyyppi on kaksio, näitä Asunnonhankinnalla on peräti 94 kpl. Asunnot on
rakennettu vuosina 1973 - 1998, keskivuokra on 8.68 € /m2 /kk. Yhtiön taloudellinen
tilanne on ollut haasteellinen huonon taloustilanteen ja suuren korjausvelan takia jo
vuosia.
Rautalammin kunnan kokonaistalouden kannalta on erittäin tärkeää saada yhtiön
tilanne tasapainoon ennenkuin tilanne aiheuttaa riskejä myös kunnalle. Viime vuosina
on pyritty viemään asioita määrätietoisesti eteenpäin ja haettu ratkaisua Rautalammin
kunnan Asunnonhankinta Oy:n tilanteeseen yhtiön tervehdyttämissuunnitelma
laatimalla. Tervehdyttämissuunnitelmaa edelsi kaikkien huoneistojen
korjaustarveselvitys, joka toteutettiin vuonna 2018. Korjaustarveselvitys laadittiin
toimenpide-ehdotuksineen viidelle vuodelle. Tätä suunnitelmaa Asunnonhankinnan
hallituksen on tarkoitus päivittää vuosittain ja seurata toimenpiteiden etenemistä.
Yhtiön tervehdyttämissuunnitelmassa vaadittiin mm seuraavia asioita: taloudellisten
vaikeuksien syiden selvitystä ja esitystä tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi laadittiin arvio
talouden kehittymisestä pitemmällä ajanjaksolla ja yhteisön asuntojen
käyttöastetarkastelua. Suunnitelman pohjana oli toteutettu korjaustapaselvitys ja
toimenpiteet, joita tullaan totetuttamaan kun tervehdyttämissuunnitelma on
hyväksytty ja yhtiö on saanut Valtionkonttorin vastaantulohuojennukset
rästiintyneisiin lainoihinsa. Järjestelytilanteen alkaessa tavoitteena oli järjestellä noin
386.522 €:n lainarästit ja noin 22.500 €:n viivästyskorot Valtionkonttorin ja kunnan
avustuksella pois. Valtionkonttorille esitetty ja sittemmin myös hyväksytty
avustushakemus edellytti kunnan vastaantuloa.
Rautalammin kunnanvaltuusto on tehnyt kokouksessa 25.5.2021 päätöksen
seuraavanlaisista kunnan (omistajan) vastaantulosta tervehdyttämissuunnitelman
toteuttamiseksi. Tehdyn päätöksen mukaan :
1. Rautalammin kunta myöntää Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:lle
280.000 euron pääomalainan.
2. Kunnanvaltuusto hyväksyy lainan 1300-39090 (Äijäntie 1) takajaana lainan
lainaehtomuutokset Valtionkonttorin päätöksen VK/37755/07.03.10/2021-11
mukaisesti.
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3. Rautalammin kunta sitoutuu olemaan perimättä korkoa Rautalammin kunnan
Asunnonhankinta Oy:n sijoittamilleen omille varoille lainaehtojen muutosaikana eli
vuosina 2021-2030. Tämä päätös koskee nyt myönnettävää 280.000 €:n
pääomalainaa, sekä aiemmin myönnettyjä pääomalainoja 189.744,02 € ja 78.880,14
€.
4. Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle 280.000 euron lainanottovaltuuden.
Kyseessä on kunnan taloustilanne huomioiden merkittäviä panostuksista
Asunnonhankinnan tilanteen parantamiseksi. Kunnan kannalta on nyt erityisen
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Asunnonhankinnan
tervehdyttämissuunnitelmassa edellytetyt toimenpiteet etenevät ja asioiden
etenemisestä raportoidaan myös kunnanhallitukselle. Asunnonhankinnan hallituksen
on myös kiinnitettävä erityistä huomioita, että yhtiössä tehdään oikea- aikaisia ja
määrätietoisia ratkaisuja, joilla taataan yhtiön parempi tulevaisuus ja samalla
varmistetaan kunnassa hyvä ja nykyistä vaatimustasoa vastaava vuokra-
asuntotarjonta.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin Asunnonhankinnan hallitukselle ja
operatiiviselle johdolle huolensa asioiden etenemisestä ja samalla velvoittaa yhtiötä
etenemään tehdyissä suunnitelmissa määrätietoisesti ja viivytyksettä. Lisäksi
kunnanhallitus edellyttää säännöllistä tilannekatsausta myös kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 379
Kuntayhteistyö, Rautalampi ja Suonenjoki
RauDno-2021-754
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnanhallitus ja Suonenjoen kaupunginhallitus neuvottelivat 2.12.2021
kuntien välisestä yhteistyöstä ja sen syventämisestä. Hyvinvointialue aloittaa vuoden
2023 alusta ja se tulee vaikuttamaan olennaisesti kuntien toimintaan. Muutokseen
valmistautuminen on järkevää tehdä ennakkoon, hyvin suunnitellen.
Kokouksessa molempien kuntien edustajat näkivät keskeisenä sote-asiat.
Rautalammin ja Suonenjoen omistama Sisä-Savon terveydenhuollon ky. tulee vuoden
2023 lakkautumaan. Kuntien tavoitteena on varmistaa alueella toimivat sote-palvelut
jatkossakin ja tämä vaatii yhteistyötä.
Hallitusten jäsenet näkivät tärkeänä, että tarveperusteisesti selvitetään myös
yhteistyön mahdollisuuksia muillakin toimialueilla.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee periaatepäätöksen,
että selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Suonenjoen kaupungin kanssa kaikkien
toimialojen osalta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 13,11.01.2021
Kunnanhallitus, § 380, 13.12.2021
§ 380
Määräalan myyminen tilasta Oikarila 3:42
RauDno-2021-13
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kiinteistökauppa, Oikarila (Sami Lehmonen), kartta.pdf
Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on tehnyt ostotarjouksen noin 10 000 m2
suuruisesta rakentamattomasta määräalasta Rautalammin kunnassa sijaitsevasta
Oikarilan tilasta (686-410-3-42).
Kyseessä oleva määräala on Rautalammin kirkonkylän yleiskaavassa osoitettu
teollisuus- ja varastointialueeksi (T). Viereisillä kiinteistöillä on teollisuutta ja kuljetus-
ja maansiirtoalaa sekä teollisuutta palvelevia yrityksiä. Koneurakointi Sami Lehmonen
Oy on ilmoittanut ostavansa määräalan teollisuusrakennuksen rakentamista varten.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä noin 10 000 m2 suuruisen määräalan Oikarilan tilasta
(686-410-3-42) Koneurakointi Sami Lehmonen Oy:lle hintaan 10 000,00 €. Lisäksi
kunnanhallitus päättää, että määräalalla sijaitseva puusto päätehakataan ennen
määräalan myymistä.
Päätös
Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 380
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kiinteistökauppa, Oikarila (Sami Lehmonen), kartta.pdf
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Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on tehnyt ostotarjouksen noin 10 000 m2
suuruisesta rakentamattomasta määräalasta Rautalammin kunnassa sijaitsevasta
Oikarilan tilasta (686-410-3-42).
Kyseessä oleva määräala on Rautalammin kirkonkylän yleiskaavassa osoitettu
teollisuus- ja varastointialueeksi (T). Viereisillä kiinteistöillä on teollisuutta ja kuljetus-
ja maansiirtoalaa sekä teollisuutta palvelevia yrityksiä. Koneurakointi Sami Lehmonen
Oy on ilmoittanut ostavansa määräalan teollisuusrakennuksen rakentamista varten.
Asiaa on käsitelty aikaisemmin kunnanhallituksessa 11.01.2021. Asia on jäänyt silloin
odottamaan lisäselvityksiä, koska kunnanhallituksessa haluttiin lisätietoa siitä,
muodostuuko kiinteistökaupan myötä kunnalle suoraan velvoite rakentaa alueelta
puuttuva kaavatie loppuun. Rakennustarkastaja Arttu Matilainen on jatkanut kesken
jääneen asian selvittämistä ja saanut Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanoton asiaan.
Asiasta todetaan mm. seuraavaa: MRL 88 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija
vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan
reunasta kiinteistölleen. Jos kiinteistölle rakennetaan, ennen kuin sitä palveleva katu
on rakennettu (tai kadunpitovelvollisuutta on siis syntynyt), kiinteistön omistajan tai
haltijan on kustannuksellaan järjestettävä tontille ajokuntoinen pääsytie. Myös
rakennusluvan edellytyksenä asemakaava-alueella on, että rakennuspaikalle on
käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutustan
- 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 noin 10 000 m2 suuruisen määräalan Oikarilan tilasta
(686-410-3-42) Koneurakointi Sami Lehmonen Oy:lle hintaan 10 000 €. Lisäksi
kunnanhallitus päättää, että määräalalla sijaitseva puusto päätehakataan ennen
määräalan myymistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 77,02.12.2021
Kunnanhallitus, § 381, 13.12.2021
§ 381
Kiesimän rantaosayleiskaavan muutos
RauDno-2021-745
Tekninen lautakunta, 02.12.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
vs.tekn.joht/rak.tark
Liitteet

1 Kiesimä roykmuutos_29102021_luonnos_tm35.pdf
2 Kiesimän_ROYKmuutos_oas_29102021.pdf
3 Kiesimän_ROYKmuutos_selostus_29102021.pdf
Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-406-3-69, 406-3-
72, 406-3-77, 406-3-85 ja 686-406-3-107. Muutosalueiden pinta-ala on yhteensä noin
5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä.
Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.
Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-406-3-69 osalta
käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen
ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.
Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-
Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-406-3-107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva
toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 vesiliikennealue, kalasatama. Tilan
rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em.
kalasatama-alueen paikalle, tilan eteläkulmaan.
Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain
kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-69 varsinaisesta
kaavamuutoksesta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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Ehdotus
Esittelijä: Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark
Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja
esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen
pyytämistä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 381
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kiesimä roykmuutos_29102021_luonnos_tm35.pdf
2 Kiesimän_ROYKmuutos_oas_29102021.pdf
3 Kiesimän_ROYKmuutos_selostus_29102021.pdf
Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-406-3-69, 406-3-
72, 406-3-77, 406-3-85 ja 686-406-3-107. Muutosalueiden pinta-ala on yhteensä noin
5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä.
Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.
Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-406-3-69 osalta
käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen
ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.
Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-
Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-406-3-107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva
toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 vesiliikennealue, kalasatama. Tilan
rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em.
kalasatama-alueen paikalle, tilan eteläkulmaan.
Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain
kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-69 varsinaisesta
kaavamuutoksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja
esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen
pyytämistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 363,07.12.2021
Kunnanhallitus, § 382, 13.12.2021
§ 382
Aluevaalien 2022 vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan jäsenten ja varajäsenten valinta
RauDno-2021-738
Kunnanhallitus, 07.12.2021, § 363
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2022 aluevaalit.doc
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan perustettavan
hyvinvointialueen aluevaltuusto. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69
valtuutettua.
Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten
vaalilautakunta.
Kullekin äänestysalueelle valittavaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisenä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenetä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitettaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä henkilöitä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen
mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan
(71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan,
edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää
kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa
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"mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille
tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan
tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä
oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.
momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja
varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustetettava
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä
ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa:
esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa
vaalitoimikunnan tehtävissä.
Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio
vastaa tehtävän vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-
arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita Kerkonkosken ja kirkonkylän vaalilautakunnat
varajäsenineen sekä vaalitoimikunnan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 382
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
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1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2022 aluevaalit.doc
Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet kokouksessaan
7.12.2021. Kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdokkaaksi asettuvan vanhempi on
valittu kirkonkylän vaalilautakunnan jäseneksi.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Näin ollen kirkonkylän
vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi on valittava uusi jäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita kirkonkylän vaalilautakuntaan Tauno Herrasen tilalle
Teuvo Vepsäläisen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 383
Otto-oikeuspykälä
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät ole tehneet viranhaltijapäätöksiä, joissa otto-
oikeus on kunnanhallituksella, 15.11.- 9.12.2021 välisenä aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§370, §371, §372, §373, §375, §376, §378, §379, §383
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§377, §380, §381, §382
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.

