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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Tuulikki Tiihanoff, 1. varapuheenjohtaja
Jussi Herranen, varajäsen, saapui 19:45, poistui 20:15
Sari Hintikka-Varis, varajäsen
Tuomo Hänninen
Anne Karhunen
Jouko Korhonen, varajäsen
Sinikka Korhonen
Kari Laitinen, varajäsen, saapui 19:45, poistui 20:15
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Pekka Annala, kunnanvaltuuston pj.
Johanna Koponen, Kerkonkosken hanketyöntekijä, poistui 17:29
Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, poistui 17:48
Tytti Mård, valtuuston 1.vpj.
Tiina K. Puranen, kunnanvaltuuston 2. vpj.
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä
Allekirjoitukset

Matti Kärkkäinen
Puheenjohtaja

Jussi Herranen
Puheenjohtaja
§167

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.06.2022

28.06.2022

Tuomo Hänninen

Sinikka Korhonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
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§ 154
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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§ 155
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 tarkastajksi valittiin Sinikka Korhonen ja Tuomo Hänninen.
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§ 156
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kokouskäsittely
Kh päätti
Päätös
Ehdotus hyväksytitiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa käsittelyyn Rossin
sukuseuran 10.7 ja Jäntin 14.8 sukuseuran kokouksien kunnan edustajien nimeämisen.
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§ 157
Oikarilan hallituksen jäsenten valinta
RauDno-2022-362
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön koko
osakekannan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme
ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan yhtiön hallitus valitsee
keskuudestaan. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan aikaisemman käytännön mukaisesti
kolme varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.
Rautalammin kunnan konserniohjeen 10. kohdan mukaisesti hallituksella kollektiivina
tulee olla toimialan asiantuntemuksen lisäksi riittävä talouden ja liiketoiminnan
osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Myös kuntalain (2015/410) 47 § mukaan kunnan tytäryhteisön
hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä
riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Rautalammin kunnan konserniohjeen 10. kohdan mukaisesti hallituksen
jäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä.
Lisäksi konserniohjeen mukaisesti hallituksen jäseniksi voidaan ehdottaa
kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun
näkökulmasta perusteltua.
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön yhtiökokous pidetään 27.6.2022.
Osakeyhtiölain mukaisesti uusien jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän
yhtiökokouksen päättyessä ja samalla vanhojen hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy.
Yhtiön hallituksen kokoonpano perustuu tällä hetkellä vuoden 2017 kuntavaalien
jälkeisiin valintapäätöksiin. Kuntavaalien siirtymisen johdosta niin sanottu vanha
hallitus jatkoi toimikautta vuoden 2022 yhtiökokoukseen saakka.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tekee Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön yhtiökokoukselle
ehdotuksen kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen nimittämisestä yhtiön hallitukseen.

Päätös
Kunnanhallitus esittää Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukseen valitaan Päivi Heikkinen, Ari Weide ja Hannu Keinänen.
Varajäseneksi ehdotetaan Assi Mensonen.
Tiedoksi
Oikarilan hallitus, valittavat jäsenet
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§ 158
VASTAn tunnustus
RauDno-2022-341
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Vapaa-ajan asukastoimikunta on jakanut viime vuosina ns. VASTAn tunnustuksen
taholle, joka on vapaa-ajan asukastoimikunnan mielestä ansioitunut vapaa-ajan
asukkaiden näkökulmasta kunnan kehittämisessä. VASTAn tunnustus jaetaan
vuosittain Kesätreffien yhteydessä. Vapaa-ajanasukastoimikunta pyytää 600 euron
määrärahan osoittamista tunnustuspalkinnoksi.
Vapaa-ajan asukastoimikunnan jäsenet eivät peri kokouspalkkioita kokouksistaan.
Kokouspalkkioiden määrä olisi ollut vuosittain noin 600 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää 600 euroa VASTAn tunnustusta varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 12,17.01.2022
Kunnanhallitus, § 159, 27.06.2022
§ 159
Kerkonkosken Ketterän kylähankkeen hanketyöryhmän jäsenen valinta
RauDno-2021-796
Kunnanhallitus, 17.01.2022, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Välirahoitusanomus_Kerkonkosken_Ketterä - Rautalammin_kunnanhallitus.docx
2 Tiivistelmä Kerkonkosken hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä
Kerkonkosken Ketterä on jättänyt kunnalle välirahoitushakemuksen. Kerkonkosken
Ketterä ry. on urheiluseura ja kyläyhdistys, joka kehittää aktiivisesti Rautalammin
suurinta kyläkeskusta kirkonkylän jälkeen. Kerkonkosken Ketterä omistaa seurojentalo
Seuralan, jossa järjestetään viikoittain muun muassa liikuntaryhmiä, erilaisia
tapahtumia ja sitä vuokrataan juhlakäyttöön. Kuluneen syksyn aikana Ketterä
on järjestänyt mm.kaikille kuntalaisille useita tasokkaita konsertteja, kaksi viikkoa
kestäneet joulumyyjäiset ja kahvion sekä tonttupolun.
Kerkonkosken Ketterä on hakenut kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 10.1.2022 saakka
avoinna olevasta “Kehittyvät yhdistykset” -teemahankkeesta hankerahoitusta.
Hankkeessa kehitetään yhdistysten elinvoimaa ja toimintaa. Hankkeessa tukea
myönnetään toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä yhteistyön avauksiin,
jotka tuovat uutta yhdistyksen toimintaan.
Teemahankkeessa ei myönnetä tukea yhdistyksen perustoimintaan. Yleishyödyllisen
hankkeen kohderyhmän tulee olla avoin, hyöty ei voi kohdistua jäsenistöön tai ennalta
tiedossa olevaan rajattuun ryhmään. Hanke näin ollen hyödyntää koko Rautalampia ja
rautalampilaisia.
Hankkeessa on tarkoitus palkata hanketyöntekijä sekä käyttää ostopalveluja esim.
Internet-sivujen tekoon sekä kylän imagon kohentamiseen. Kevään aikana
tehdään kyselyjä kyläläisille.
Hankkeesta saatava avustus on 90 % kustannusarviosta (alatoimenpiteen
kustannusarvio 5 000 € - 40 000 € eli avustuksen osuus 4 500 – 36 000 euroa). 10 %
omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä tai rahalla tai näiden yhdistelmällä.
Hankkeen toteutusaika on 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen hankkeelle haetaan
viimeistä maksatusta.
Kerkonkosken Ketterä hakee Rautalammin kunnalta välirahoitusta rahoituksen
järjestämiseksi hankkeen aikana ennen avustussumman maksatusten saamista. Ilman
välirahoituksen saamista hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista. Käytännössä
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haetaan lainaa, joka maksetaan sitä mukaa takaisin, kun hankkeen maksatus etenee.
Kerkonkosken Ketterä hakee välirahoitusta yhteensä 40.000 euroa vuosille 2022-2024.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Kerkonkosken Ketterä ry:lle 40.000 € välirahoitusta
vuosille 2022-2024. Ehtona on, että yhdistys saa rahoituksen hankkeelle Mansikka ry:
ltä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että laina pitää vuosittain maksaa viivytyksettä
takaisin Rautalammin kunnalle. Laina katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Tiivistelmä Kerkonkosken hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä
Kerkonkosken Ketterä ry. on saanut Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n “Kehittyvät
yhdistykset” -teemahankerahoituksen. Kunta on myöntänyt hankkeelle ns.
välirahoituksen.
Hankkeen tavoitteena on hakea näkyvyyttä laajemmalla alueella sekä asuinpaikkana
että kylämatkailun vierailukohteena. Lisäksi hankkeen tavoitteena on koota kylän eri
toimijat ja resurssit yhteen. Kylällä on tyhjiä tontteja ja taloja, jotka odottavat
asukkaita. Hankkeella panostetaan Kerkonkosken markkinointiin ja
"tuotteistamiseen". Tavoitteena on saada matkailijat pysähtymään, yöpymään ja
käyttämään palveluja kylällä. Tavoitteena on saada sekä kyläläiset että vierailijat
viihtymään kylällä ja kokemaan ainutlaatuista yhteisöllisyyttä,
Hankkeen työtekijänä on aloittanut Johanna Koponen. Hankkeen toteutusaika on
31.12.2023 saakka, jonka jälkeen hankkeelle haetaan viimeistä maksatusta.
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Hankkeelle on perustettu hankeryhmä, johon toivotaan myös kunnan edustusta.
Työryhmän tehtävänä on hankkeen linjausten tekeminen, vetäjän tukeminen ja
ohjaavien päätösten tekeminen hankkeen kannalta merkittävissä asioissa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan/edustajat Kerkonkosken Ketterä ry:
n kylähankkeen hanketyöryhmään.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi hanketyöryhmään kunnan edustajaksi Iiro Lyytisen ja Anne
Karhusen.
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Tekninen lautakunta, § 77,02.12.2021
Kunnanhallitus, § 381,13.12.2021
Tekninen lautakunta, § 44,06.06.2022
Kunnanhallitus, § 160, 27.06.2022
§ 160
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
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- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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
Valmistelijat / 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.

Tekninen lautakunta, 06.06.2022, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Martiskainen
janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kiesimä roykmuutos_05052022_ehdotus_tm35.pdf
2 Kiesimän_ROYKmuutos_selostus_05052022_ehdotus.pdf
Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos koskien tiloja 686-406-3-69 ja 686-406-3-107 on
ollut luonnoksena nähtävillä 3.1. - 1.2.2022. Luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa,
Pohjois-Savon Ely-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta.
Mielipiteitä ei jätetty. Lausunnot ja kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ovat
yleiskaavaselostuksessa, joka on liiteenä.

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: Janne Martiskainen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen
hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.
Päätös
Hyväksyttiin teknisen johtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 160
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Martiskainen
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janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kiesimä roykmuutos_05052022_ehdotus_tm35.pdf
2 Kiesimän_ROYKmuutos_selostus_05052022_ehdotus.pdf
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen
hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää laittaa kaavan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 161
Metsäsuomalaisvieraat kesällä 2022
RauDno-2022-361
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Perinteiset metsäsuomalais-vierailut Rautalammilla jakaantuvat tänä vuonna kahteen
eri vierailupäivään, jotka ovat 14.7 (ja 5.8.) Tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä on
kevään aikana olleet tekemässä kulttuurikoordinaattori Minna Merivalo ja
tapahtumassa aikaisempina vuosina mukanaolleet vapaaehtoiset:
Torstaina 14.7. päivävierailulle saapuva ryhmä vierailee museo-oppaan johdolla
Museon ulkorakennuksissa sekä kirjastolla olevassa Metsäsuomalaiset-näyttelyssä.
Heillä on myös mahdollisuus tutustua kirkkoon ja hautausmaahan. Perinneillallista
noudatteleva lounas on Ropolassa rokkalukkarin johdolla. Vierailun arvioitu kesto on
klo 11-16. Ryhmän koko on 48 henkilöä, ja mukana on ennakkotiedon mukaan yksi
ystävyyskunnan poliitikko.
Iltapäivällä 5.8. saapuva ryhmä yöpyy Korholan kartanossa, ja heille on
perinneillallinen Ropolassa klo 18. Perinneillallisen yhteydessä on mm.
runolauluesitys. Tämän ryhmän kokoonpano varmistuu vasta juhannuksen jälkeen.
Ennakkotiedon mukaan prinssi Danielin isä on ryhmän mukana, ja myös prinsessa
Sophielle on toimitettu vierailun ohjelmasisältö. Heillä molemmilla on
metsäsuomalaiset sukujuuret.
Kunnanhallitukselta toivotaan esitystä mahdollisista muista huomioista ja päätöstä
kunnan tervehdyksen tuojista.
Alustava tarkempi 14.7. ehdotelma tapahtumarungoksi (tummennettu tulkkausta
vaativat kohdat):
Noin klo 11.00 ryhmä saapuu tutustumaan museon ulkoalueelle.
Kunnan tervehdys?
Museolta opastus.
Opastetun kierroksen kesto noin 1 h
Noin klo 12 siirtyminen lounaalle Ropolaan (heidän omalla bussilla) Lounaan kesto
(tarkistettava, oletus 1,5 h). Lounaalle osallistuu 48 vierasta + 2 tulkkia )
Sisältönä lounaan yhteydessä:
rokkalukkarin tarinat perinneateriasta ja sen taustoista
Noin klo 14 Paluu Ropolasta kirjastolle metsäsuomalaisuus-näyttelyyn, opastus
Lopuksi omatoiminen tutustuminen Rautalammin kirkkoon ja hautausmaalle (
mahdollisesti kerrontaa kirkon historiasta?)
Bussi jatkaa kirkon pihasta noin klo 16.
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Virallista ystävyyskuntien delegaatiota matkassa EI ole mukana vallitsevan Ukrainan
tilanteen takia. Tämä ilmoitus saatu kuluvalla viikolla.
Kunnanhallitukselta toivotaan esitys mahdollisista muista huomioista ja päätös
kunnan tervehdyksen tuojasta.

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 nimeää kunnan tervehdyksen tuojat molempiin tilaisuuksiin.
Päätös
Kunnan tervehdyksen 14.7 esittää Minna Merivalo, Matti Kärkkäinen ja Juho Pahajoki.
5.8 tervehdyksen esittävät Pekka Annala, Matti Kärkkäinen ja Anu Sepponen.
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Tekninen lautakunta, § 50,06.06.2022
Kunnanhallitus, § 162, 27.06.2022
§ 162
Kierinniemen Naturan toteutus
RauDno-2022-321
Tekninen lautakunta, 06.06.2022, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Martiskainen
janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Kieriniemessä sijaitsevalla kunnan omistamalle 686-408-13-90 tontille on ELY-
keskukselta oltu yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2020 puolella, liittyen
Natura-alueen suojelualuekauppaan.
ELY-keskus on tarjoutunut ostamaan kyseisen noin 1.9 hehtaarin alueen ja kunnan
olsi myytävä kyseinen alue suojelukäyttöön.

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: Janne Martiskainen, tekninen johtaja
Tekninen johtaja ehdottaa hyväksymään tarjouksen.
Päätös
Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 162
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Valmistelija / lisätiedot:
Janne Martiskainen
janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 686-408-13-90-kauppa.pdf
2 Kierinniemi Natura kartta.pdf
3 Määräalakauppakirja_Kierinniemi[4206].pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kieriniemessä sijaitsevalla kunnan omistamalle 686-408-13-90 tontille on ELY-
keskukselta oltu yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2020 puolella, liittyen
Natura-alueen suojelualuekauppaan.Alueelle on tarkoitus perustaa
luonnonsuojelualue.
ELY-keskus on tarjoutunut ostamaan kyseisen noin 1.9 hehtaarin alueen ja kunnan
olsi myytävä kyseinen alue suojelukäyttöön. Saadusta ostotarjouksesta on käyty uusi
hintaneuvottelu. Neuvottelua edelsi metsänhoitoyhdistykseltä pyydetty hinta-arvio.
Uudeksi kauppahinnaksi neuvoteltiin 20 500 euroa.

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
Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus hyväksyy Natura-alueesta
saadun, uudistetun ostotarjouksen 20 500 euroa ja esittää sitä edelleen
kunnanvaaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 154,07.06.2022
Kunnanhallitus, § 163, 27.06.2022
§ 163
Ukrainalaisten auttaminen
Rau-2022-248
Kunnanhallitus, 07.06.2022, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Keväällä 2022 ja alkukesästä Rautalammille saapui ryhmä ukrainalaisia naisia ja lapsia.
Vapaaehtoiset on väsymättä ja pyytettä auttaneet sotaa pakenevia erilaisissa
käytännön asioissa. Vaikka ukrainalaiset ovat Vastaanottokeskusten asiakkaita, ei
palvelut heidän osaltaan ole toimineet hyvin, vaan erilaisia ongelmia on ollut jopa
perusasioiden kanssa. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kunnan apua tarvittaisiin
pikaisesti, ennenkuin tilanne muuttuu vielä hankalammaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1.Ruokakortteihin varataan 3000 €. Perusturva koordinoi korttien jakoa.
2.Pakolaisohjaaja palkataan 1.8.2022 alkaen, määräaikaisesti vuoden loppuun saakka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 163
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Keväällä 2022 ja alkukesästä Rautalammille saapui ryhmä ukrainalaisia naisia ja lapsia.
Vapaaehtoiset on väsymättä ja pyyteettä auttaneet sotaa pakenevia erilaisissa
käytännön asioissa. Vaikka ukrainalaiset ovat Vastaanottokeskusten asiakkaita, eivät
palvelut heidän osaltaan ole toimineet hyvin, vaan erilaisia ongelmia on ollut jopa
perusasioiden kanssa. Kunnanhallituksen viime kokouksessa päätettiin, että
kokonaistilanne huomioiden kunnan tarjoamaa apua on syytä lisätä.
Kunnanhallituksen päätöksenä oli, että
1. Ruokakortteihin varataan 3000 €. Perusturva koordinoi korttien jakoa.
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2. Pakolaisohjaaja palkataan 1.8.2022 alkaen, määräaikaisesti vuoden loppuun saakka.
Sittemmin tilannetta on kartoitettu lisää ja samalla myös Vastaanottokeskus on käynyt
tutustumassa pakolaisten asumisratkaisuihin. Vastaanottokeskus on antanut
päätöksen, jonka mukaan Rautalammin kunnan kanssa ei edetä tällä erää kuntamallin
vuokrasopimuksissa, koska kunnassa ei ole tarjota kunnan omistamia vuokra-
asuntoja riittävästi. Lisäksi Migrissä/ Vastaanottokeskuksissa on linjattu, ettei
yksityisten omistamille vuokra-asuntojen käytölle ole tällä hetkellä tarvetta ja
kuntasopimuksia tehdäänkin siksi vain sellaisissa kunnissa, jotka pystyvät tarjoamaan
riittävän määrän omaa vuokra-asuntokantaa pakolaisten majoittamiseen. Uusien
tietojen pohjalta saattaa tilanne pakolaisten osalta muuttua nopeastikin sellaiseksi,
ettei avuntarvetta ole. Pakolaiset ovat myös saaneet vastaanottorahamaksatuksen
ajan tasalle, joten enää ei ole haastetta myöskään riittävän ruokahuollon puolesta.
Kuntaan mahdollisesti loppuvuoden aikana saapuvat kiintiöpakolaiset asettavat
tarpeen pakolaisohjaajan tehtävän täyttämiselle, mutta todennäköinen tarve on vasta
loppuvuoden aikana. Lisäksi pakolaisohjaajan tehtävään on budjetoitu
palkkamäärärahaa tälle vuodelle kolmelle kuukaudelle. Kunnanhallituksen edellisen
päätöksen muuttaminen siten, että pakolaisohjaaja palkataan vasta esim. 10
/2022 lähtien on perusteltua tässä muuttuneessa tilanteessa. Samalla jää riittävästi
aikaa pohtia ohjaajan tarvetta sekä mahdollisesti tehtävän kokonaisuuden arviointia
tulevaisuuden tarpeita paremmin vastaavaksi. Myös lähikuntien yhteistyöhalukkuutta
on selvitettävä.

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 muuttaa aikaisemmin tekemäänsä päätöstä siten, että
pakolaisohjaajan tehtävä täytetään vasta loppuvuoden 2022 aikana kun varsinainen
tarve palkkaukselle selviää. Samassa yhteydessä on mahdollista arvioida tehtäväkuvaa
uudelleen .
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että 7.6.2022 /§153 tehty päätös perutaan muuttuneen
tilanteen takia.
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Kunnanhallitus, § 146,07.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 36,14.06.2022
Kunnanhallitus, § 164, 27.06.2022
§ 164
Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen perustaminen
RauDno-2022-328
Kunnanhallitus, 07.06.2022, § 146
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Martiskainen
janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Teknisen osaston henkilöstön vähentyessä, eläköitymisten vuoksi, tarve uusien
henkilöiden palkkaamiselle on suuri. Edellä mainituista syistä sekä toimenkuvien
muutoksista johtuen pyydämme rekrytointilupaa Kiinteistö- ja aluepäällikön
rekrytointiin.
Henkilölle tulisi hoidettavaksi:
- Kiinteistöjen kunnossapito/Tekninen isännöinti, kiinteistömassan hallinnointi, PTS
(pitkän tähtäimen suunnitelma), rakennuttaminen, yms. Työajasta noin 60%.
- Yleisalueet: Kaavatiet, puistot, jne. sekä Vesihuoltolaitoksen työnjohdolliset tehtävät.
Työajasta noin 40%.
Koulutuspohjan henkilöllä olisi oltava tekninen koulutus: esim. rakennus- tai
yhdyskuntatekniikasta.

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
Kunnanjohtaja esittää rekrytointiluvan myöntämistä.
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Päätös
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kiinteistö- ja aluepäällikön toimen
1.8.2022 alkaen. Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen määrittelemään
kiinteistö- ja aluepäällikön tarkemman tehtäväkuvan ja palkkauksen.
Asiantuntijana kuultiin teknistä johtaja Janne Martiskaista.

Kunnanvaltuusto, 14.06.2022, § 36

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kiinteistö- ja aluepäällikön toimen
1.8.2022 alkaen. Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen määrittelemään
kiinteistö- ja aluepäällikön tarkemman tehtäväkuvan ja palkkauksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.
Asiantuntija kuultiin tekninen johtaja Janne Martiskaista.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 164
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Martiskainen
janne.martiskainen@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus esittää perustettavaksi Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen 1.8.2022
alkaen.
Kiinteistö- ja aluepäällikön tehtäviin kuuluviksi luettaisiin seuraavat vastuut:
- Asunnonhankinnan hallinnoimien asuntojen/kiinteistöjen kunnossapito,
kunnossapidon suunnittelu, kiinteistönhoidon ohjaus ja kiinteistöjen kunnon
seuranta. Asunnonhankinta ostaisi palvelut kunnalta n. 40 prosentin työajalla.
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- Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen ja -kiinteistöjen kunnossapito,
kunnossapidon suunnittelu, kiinteistönhoidon ohjaus ja kiinteistöjen kunnon seuranta
sisältäen kunnossapidon tarvikehankinnat.
- Talonmieskeskuksen hallinnolliset, esimies ja työnjohdolliset tehtävät.
- Yleisalueiden huolto ja kunnossapito, kaavateiden lumenaurauksista sekä
hiekoittamisesta ja hiekan poistosta huolehtiminen, teiden kunnon seuranta ja
tarvittavien toimien toteuttaminen, Viheralueiden/ulkoalueiden kunnossapidosta ja
hoidosta vastaaminen.
- Vesihuoltolaitokseen liittyvien parannusten ja tehtävien suunnittelu ja seuranta.
Palkkaus määräytyisi kokonaisuudessaan noin 4000 euroon, sisältäen
asunnonhankinnan.
Koulutus tehtävään tulisi olla rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus tai muu
tekniikan insinöörinkoulutus riittävällä työkokemuksella hoitamaan kiinteistöihin ja
vesihuoltolaitokseen liittyviä tehtäviä.

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
Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistö- ja
aluepäällikön tehtävän tehtäväkohtaiset vaatimukset ja myöntää tehtävlle
rekrytointiluvan 1.8.2022 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 165
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytointi
RauDno-2022-374
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunnan sivistysosaston organisaatiorakennetta ollaan uudistamassa.
Nykyisen rehtori-sivistysjohtajan irtisanouduttua virastaan avautui luonnollinen
aika aloittaa organosaatiorakenteen uudistaminen tästä virasta.
Kunnanvaltuuston kokouksessa 14.6.2022 on sivistysjohtajan-lukion rehtorin virka
päätetty lakkauttaa 1.8.2022 alkaen ja samalla perustaa uusi sivistys- ja
hyvinvointijohtajan virka 1,8..2022 alkaen.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja johtaa ja kehittää sivistystoimea osana Rautalammin
kuntaorganisaatiota. Hän toimii sivistysosaston osastopäällikkönä ja on kunnan
johtoryhmän jäsen. Tehtäviin kuuluvat lautakunnan esittelijän tehtävät, toimialan
talousarvion valmistelu ja toiminnan raportointi, kuntastrategian toteuttaminen
osastolla, henkilöstöjohtaminen yhdessä hallintokuntien esimiesten kanssa, HYTE-
koordinaattorin tehtävät ja ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen. Sivistystoimen
toimialaan kuuluvat Rautalammilla sivistyspalveluiden hallinto, perusopetus,
lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä
sivistystoimen osaaminen. Lisäksi aikaisempaa kokemusta julkisen hallinnon
johtamisen tehtävistä sekä opetushallinnon tutkintoa arvostetaan virkaa täytettäessä.
Viran hoidossa on eduksi myös asiakokonaisuuksien hahmottaminen, toimialojen
tuntemus, lainopillinen osaaminen sekä riittävä talousosaaminen. Tehtävässä
menestyminen edellyttää hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä
kehittävää ja innostavaa työotetta.
Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää aloittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytoinnin 1.8. alkaen
ja valitsee samalla rekrytoinnin valintatyöryhmän.
Päätös
Esittelijä muutti päätösesitystä: rekrytointi aloitetaan heti ja hakijoiden kysymyksiin
vastataan sovittuina aikoina myös heinäkuun lomakautena.
Valintatyöryhmänä toimii kunnanhallitus ja henkilöstön edustajina Mervi Pulkkinen ja
Taina Pärnänen.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tilapäinen valiokunta, § 69,21.06.2022
Kunnanhallitus, § 166, 27.06.2022
§ 166
Tilapäisen valiokunnan lausuntopyyntö kunnanhallitukselle
RauDno-2022-350
Tilapäinen valiokunta, 21.06.2022, § 69
Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitukselle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa asiassa
selvityksensä. Pyydämme selvitystä 14 vuorokauden kuluessa. Määräajan
noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.
Ehdotus
Pyydetään hallitukselta lausunto aloitteen luonnoksesta 5.7.2022 mennessä. Samalla
hallitukselle ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian
ratkaisemista.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.06.2022, § 166
Liitteet

1 Tilapäisen valiokunnan lausunto aloitteeseen, uusi versio 21.6.2022..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Eriävä_mielipide_21.6.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Kunnanhallituksen_puheenjohtajiston_lausunto_tilapäisen_valiokunnan_lausuntoon.
pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Valiokunta_aloite.pdf
Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 21.6.2022 pyytänyt kunnanhallitukselta
lausuntoa asiassa ja tilapäisen valiokunnan raportin luonnoksesta 14 vuorokauden
kuluessa, ennen 5.7.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian
ratkaisemista.
TIlapäisen valiokunnan on kuntalain 35 §:n mukaan hankittava kunnanhallituksen
lausunto sen valmistettaviin kuuluvissa asioissa ennen asian viemistä valtuuston
käsiteltäväksi.

Ehdotus

Rautalammin kunta
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Pöytäkirja
27.06.2022
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Kunnnanhallitus antaa lausunnon asiasta kokouksessaan.
Päätös
Asiaa ei käsitelty, vaan se vedettiin listalta pois.Kunnanhallitus käsittelee asian
5.7.2022.
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§ 167
Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen kokouksessa 30.5.22 tehtyyn päätökseen
RauDno-2022-369
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 300522 kokouksen pykälä132.pdf
2 Matti Kärkkäisen vastine oikaisuvaatimukseen
3 Tuulikki Tiihanoffin vastine oikaisuvaatimukseen
Hakijat esittävät, että asiassa annetut vastineet olisi tullut liittää päätöksen
tiedoksiannon yhteydessä kunnan verkkosivuille. Päätöksen liitteiden osalta
kunnanhallituksen on tullut käyttää harkintaa sen suhteen, mitkä liitteet viedään
päätöksen tiedoksiantovaiheessa verkkosivuille. Verkkosivuille tulee myös päätöksen
tiedoksiantovaiheessa viedä henkilötiedoista vain välttämättömät. Liitteet ovat
kuitenkin tulleet julkiseksi sen jälkeen kun kyseinen päätöspöytäkirja on hyväksytty.
Liitteet ovat edelleen pöytäkirjan liitteitä eivätkä ne ole sellaisenaan julkisuuslain
mukaan salassapidettäviä. Liitteet ovat olleet julkiseksi tultuaan saatavilla yleisen
tiedonsaantioikeuden perusteella esim. kunnan neuvonnassa, siltä osin kun ne eivät
sisällä salassapidettäviä tietoja.
Valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt ovat tehneet selvityspyynnön ns.
omassa asiassaan. Puheenjohtajiston jäsenet ovat olleet tästä syystä esteellisiä
osallistumaan läsnäolo-oikeudella kunnanhallituksen kokoukseen, jossa asiaa
käsiteltiin. Asiakirjat eivät ole olleet tästä syystä heidän käsiteltävänään asiaa
valmisteltaessa, eikä päätöstä tehdessä. Puheenjohtajisto ei ole voinut antaa
vastinettaan kunnanhallituksen kokouksessa, koska he ovat olleet esteellisiä
osallistumaan kokoukseen läsnäolo-oikeudella.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään. Oikaisuvaatimuksessa
esitetyillä perusteilla päätöstä ei ole syytä kumota.
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Päätös
Sari Hintikka-Varis esitti, että hallituksen puheenjohtajiston vastineet liitetään
pöytäkirjaan ja julkaistaan kunnan nettisivuilla. Jussi Herranen kannatti esitystä.
Asiasta äänestettiin, ja äänin 4-3 pöytäkirjan liitteet päätettiin laittaa julkiseksi.
Sari Hintikka-Varis esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia valmistellaan
uudelleen. Jussi Herranen kannatti esitystä. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään. Ne, jotka
kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa". Ne jotka kannattavat Sari Hintikka-
Variksen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä
pohjaesitystä kannattivat Tuomo Hänninen, Sinikka Korhonen, Kari Laitinen, Anne
Karhunen ja Jouko Korhonen. Sari Hintikka-Variksen ehdotusta kannattivat Jussi
Herranen ja Sari Hintikka-Varis. Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-2 pohjaesitys tuli
päätökseksi.
Sari Hintikka-Varis ja Jussi Herranen jättivät eriävän mielipiteen.

Matti Kärkkäinen ja Tuulikki Tiihanoff esteellisenä eivät osallistuneet asian käsittelyyn,
vaan he poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.Puheenjohtajana
toimi Jussi Herranen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

9/2022

32 (39)

§ 168
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
RauDno-2019-121
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset
14.6.2022 kokouksesta:
§ 28 Arviointikertomus on annettu tiedoksi toimialoille toimenpiteiden kuvauksia ja
selvityksiä varten.
§ 29 Hyväksytty tilinpäätös tilikaudelta 2021 ja tieto tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä on annettu tiedoksi toimialoille ja tili- ja vastuuvelvollisille.
§ 30 Välitilinpäätöksen hyväksyminen tammi-huhtikuulta on annettu tiedoksi
toimialoille.
§ 31 Koulutoimen virat ja rakenne-päätös on annettu tiedoksi koulutoimeen.
§ 32 Sivistysosaston johtamisjärjestelypäätös on annettu tiedoksi sivistys- ja hallinto-
osastoille.
§ 33 Sivistysjohtajan irtisanoutumisilmoitus on annettu tiedoksi sivistysosastolle.
§ 34 Määräalan myyminen Oikarila-nimisestä tilasta (Ecomet) on annettu tiedoksi
Ecometille.
§ 35 Kaavoituskatsauksen hyväksyminen 2022 on annettu tiedoksi tekniseen toimeen.
§ 36 Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen perustaminen on annettu tiedoksi tekniseen
toimeen.
§ 37 Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje on annettu tietoon henkilöstölle ja
luottamushenkilöille.
§ 38 Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu päivettynä nettisivuilla ja annettu tiedoksi
tarkastuslautakunnalle
§ 39 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtumispäätöksen hyväksyminen on annettu
tiedoksi tilintarkastusyhteisölle.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Tieto päätösten toimeenpanosta merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 169
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 25.5.2022.pdf
2 Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 7.6.2022.pdf
3 Maakuntavaltuusto_6.6.2022__7_tilinpaatos_vuodelta_2021.pdf
4 Pohjois-Savon väestömuutosten ennakkotiedot.pdf
5 Pohjois-Savon väestömuutosten ennakkotiedot.pdf
6 kuviot_kuukausittain_2016_2022_kunnittain.pdf
7 SEH Yhtiökokous 21.6.2022_ptk ote_Tilinpäätäs_Osingot.pdf
8 SEH omistajakuntien osinko vuodelta 2021.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 25.5.2022
2. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 7.6.2022
3. Väestömuutosten ennakkotiedot tammi-toukokuu 2022
4. Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouksen ote 21.6. ja omistajakuntien osinko
vuodelta 2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 170
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Pöytäkirja-Tilapäinen valiokunta - 17.05.2022, klo 10_00.pdf
2 Pöytäkirja-Tilapäinen valiokunta - 25.05.2022, klo 11_00.pdf
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 171
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2022-372
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:
- Savon kuituverkon tilanne, ostotarjous hylätty, sopimusneuvottelut kesken.
- ICT-toiminnat, alustavia tunnusteluja tehty.
- Tuulivoiman esiselvitykset vireillä yrityksen toimesta, kaavoituksesta voi tulla
kunnalle aloite.
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§ 172
Sukuseurojen kokousten kunnan edustajat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rossin sukuseura ja Jäntin sukuseura ovat pyytäneet kunnan edustajia sukujen
kokouksiin esittämään kunnan tervehdyksen
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat.
Kokouskäsittely
Kh nimesi jäsenet
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että Jäntin sukuseuran kokouksessa 14.8 kuntaa edustaa Matti
Kärkkäinen ja Rossin sukuseuran kokouksen 10.7 edustaja pyritään löytämään ,
huolimatta lukuisista yhteensattumista.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

9/2022

37 (39)

Muutoksenhakukielto
§160, §166, §171
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§157, §158, §159, §161, §162, §163, §164, §165, §167, §168, §170
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.

