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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Tuulikki Tiihanoff, 1. varapuheenjohtaja
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Matti Kärkkäinen
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Pöytäkirjan tarkastus
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Tuulikki Tiihanoff
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
24.08.2021 - 23.08.2023
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§ 229
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §). Kuntalain 103 §:n
nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 127-
130 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai
toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 128 §).
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 230
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulikki Tiihanoff ja Heikki Pietikäinen.
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§ 231
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Lisälistalta otettiin käsittelyyn § 258 ja ylimääräisenä asiana § 259. Muilta osin ehdotus
hyväksyttiin.
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§ 232
Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu
RauDno-2021-473
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan.
Hallintosäännön 127 §:n nojalla kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään
sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä
asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen
julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisinterssiä
sekä salassa pidettävät tiedot.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin voi hallintosäännön 137 §:n nojalla
esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, joka on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali
voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vasttaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asia
voidaan siirtää hallintosäännön 130 §:n mukaan jatkokokoukseen, johon ei tarvitse
antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti
jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.
Kokouskutsu läheteään vähintään neljää päivää ennen kokousta tai toimielimen
päättämällä tavalla.
Kunnanhallitus on kokoontunut viime vuosina pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00
kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Ehdotus
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Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella:
1. kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunnanhallituksen päättäminä aikoina ja paikassa;
2. kutsu kokoukseen annetaan puheenjohtajan tahi varapuheenjohtajan toimesta
hallintosäännön 127 -130 §:ien mukaisesti. Kutsu ja esityslista toimitetaan
jäsenille toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti ja kirjallisesti sekä
tiedotusvälineille sähköisesti. Kunnan kotisivuille esityslista asetetaan nähtäville
samana päivänä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 233
Kunnanhallituksen esityslistan ja pöytäkirjan sisältö
RauDno-2021-476
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan esityslista, joka sisältää sisältää
selostuksen käsiteltävistä asioista sekä ehdotukset toimielimen päätöksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa hallintosäännön 146 §:n mukaan
toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen laatimalla tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa
ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä
koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella:
1. kunnanhallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkirjan tarkastusajasta ja
nähtävillä pidosta. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Kunnanhallituksen
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokousta
seuraavana toisena arkipäivänä klo 9-12,
2. Kunnanhallituksen pöytäkirja kirjoitetaan ja allekirjoitetaan sekä tarkistetaan
pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen,
3. Tarkistettu kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla,
4. Sovellettavassa täydentyvässä esityslista- ja pöytäkirjamallissa tulee ilmetä
käsiteltävän asian yhteydessä asiaa valmistelleen henkilön ja esittelevän viranhaltija
virka-asema ja/tai nimi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 234
Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina
2022-2024
RauDno-2021-468
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisessa vuosina 2022-2024
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä,
jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai
jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan
hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle
1.6.2013 alkaen veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013.
Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.
Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä
veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan
ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai
kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat
noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus
ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien
hakemusten osalta.
Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että
kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja
kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022–
31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan
pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta
ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei
valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan
muulle viranomaiselle.
Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään veronkantolain 48 §:ssä. Sen mukaan
kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle
ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä
ajankohtana. Verohallinto on 20.11.2020 antanut päätöksen ”Verohallinnon päätös
kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen
ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta”. Ilmoitus
ratkaisuvallan pidättämisestä voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai Verohallinnon
lomakkeella, joka on saatavilla Verohallinnon veronsaajat palvelun Linkit-alasivulta
myöhemmin kesällä/syksyllä.
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Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa
asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen
suoraan lain nojalla.
Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja
kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan.
Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset
tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen
osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta
myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain
kuntakohtaisesti. Hakemuksia on kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain, joten
tietosuojasyistä Verohallinto ei julkaise kuntakohtaisia luetteloita ratkaisuista.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammin kunta ei pidätä
ratkaisuvaltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta ajalla 1.1.2022-
31.12.2024.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021

14/2021

12 (53)

§ 235
Kiesimän kyläyhdistys ry:n toiminta-avustus
RauDno-2021-502
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kiesimä 2021.pdf
Kiesimän kyläyhdistys hakee 200 euron toiminta-avustusta Rautalammin kunnalta.
Tällä avustuksella Kiesimän kyläyhdistys kattaa kylätalon kiinteistöverokustannukset.
Kunta on vuosittain avustanut kyläyhdistyksiä em. kuluissa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Kiesimän kyläyhdistys ry:lle 200 euron toiminta-
avustuksen vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 167,14.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 40,22.06.2021
Kunnanhallitus, § 236, 23.08.2021
§ 236
Konneveden POP Pankin tekemä uusi ostotarjous Kierinnimen maa-alueesta
RauDno-2021-376
Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kierinniemi.pdf
2 Kierinniemi_uusittu tarjous.pdf
Rautalammin kunta ja Konneveden POP pankki ovat käyneet lukuisia neuvotteluja
Kierinniemen alueen kehittämisestä menneiden vuosien aikana. Keskeisenä
ajatuksena on ollut Konneveden POP Pankin kiinnostus lähteä kehittämään
aluetta. Asian etenemisen edellytyksenä on ollut maakauppa, sillä Rautalammin kunta
omistaa osan maa-alueesta, joka mahdollistaa omarantaiset tontit. Rautalammin
kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.1996. Tuolloin kunnanhallitus
päätti, että kunnan sitoumukset alueen kunnallistekniikan rakentamiseen eivät
toteudu. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin Rautalammin kunnanhallituksen
kokouksessa 5.11.1996, jossa oli selvitystä alueen vesihuollon järjestämisestä kunnan
vetäydyttyä aikaisemmin esillä olleesta kunnallistekniikan rakentamisesta alueelle.
Samaisessa kokouksessa ehdotettiin, että hanketta viedään eteenpäin Pakarila -
Koipiniemi -vesiosuuskunnan kanssa.
23.8.2000 pidetyssä palaverissa todettiin, että vesihuolto on edelleen kesken ja
yleisenä johtopäätöksenä sovittiin, että kaavan muuttaminen on välttämätöntä,
jätevesijärjestelmät on saatettava loppuun ja osa tonteista tulisi muuttaa
omarantaiseksi. Seuraavien vuosien aikana pidettiin useita kokouksia, joissa asiaan
pyrittiin löytämään ratkaisu. Viimeisin jätevesihankkeeseen liittyvä ilmoitus on 12
/2016, joilloin Rautalammin kunta ilmoitti siirtoviemärin rakentamisesta Kierinniemen
alueelle.
Kaavoituksen eteneminen: 30.5.2007 pidettiin Rautalammin kunnanvirastolla kokous,
jossa päätettiin aloittaa kaavasuunnittelu. Samassa yhteydessä todettiin, että
kaavoitus toteutettaisiin niin, että tontit ulottuisivat rantaan asti. Neuvottelut käytiin
hyvässä hengessä ja oli sovittu, ettei pankki myy omistamiaan tontteja ennen kuin
kaava on valmis, koska valmistelu olisi helpompaa pääasiallisten maanomistajien
kanssa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.8.2008. Asiaa oli
aikaisemmin valmisteltu kaavoitusjaostossa ja kunnanhallituksen alustavassa
käsittelyssä. 3.7.2008 pidetyn kaavamuutosneuvottelun perusteella kaavoitusjaoston
edustajat päättivät esittää kunnanhallitukselle, että Konneveden Osuuspankille
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myytäisiin tuo selkeä ja sovittu maa-alue 5000 euron kauppahinnalla. Asia eteni ja
kunnanhallituksen päätöksen jälkeen kiinteistökauppaa oli tarkoitus käsitellä
kunnanvaltuustossa 26.8.2008. Kunnanhallituksen tekemä päätös vedettiin kuitenkin
pois valtuuston esityslistalta eikä sitä ole sen jälkeen käsitelty. Konneveden
Osuuspankin mukaan heille ei ole annettu selvitystä asiasta.
Uusi Kierinniemen kaavan tarkistaminen valmisteltiin kunnanvirastolla pidetyssä
kokouksessa 4.7.2012. Kokouksessa 18.8.2008 todettiin jälleen, että kunnanhallitus on
jo aikaisemmin esittänyt edellämainittujen alueiden myymistä. Kokouksen henki oli
edelleen sen suuntainen, että sovitut asiat ovat tarkoituksenmukaista saattaa
loppuun. Kierinniemen kaavan tarkistaminen käsiteltiin kunnanhallituksessa 6.8.2012.
Samalla sovittiin, että jatkosta neuvotellaan ja laaditaan esisopimukset. Kaavamuutos
lähti etenemään vauhdilla, mutta sovitut esisopimukset jäivät laatimatta siitä
huolimatta, että ne oli sovittu jo kunnanhallituksen kanssa vuonna 2008.
Kierinniemen ranta-asemakaava sai Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksynnän
29.3.2016. Kaava oli siis valmis, mutta kaavan edellyttämää maanomistusselvitystä
alueelle ei aikaisemmin tehdyistä päätöksistä huolimatta oltu saatu valmiiksi.
30.8.2018 Konneveden Osuuspankki saapui sovitusti esittelemään asiaa vaihtuneelle
kunnanjohtajalle. Selvitysten jälkeen ongelmaksi muodostui nyt myös maa-alueen
hinta. Neuvottelussa kävi selväksi, että hinta oli jo kertaalleen sovittu, mutta nyt
keskustelu hinnasta käynnistettiin uudelleen. Alkuneuvotteluissa kyseessä oli maa-
alue, nyt kaavoitettu alue. Kaavoitus oli toteutettu siten, että tonttien alue meni
osittain Konneveden Osuuspankin sekä kunnan omaistaman maa-alueiden yli.
Neuvottelujen jälkeen Konneveden Osuuspankki käsitteli asiaa
omassa hallituksessaan ja tuloksena päätyivät korottamaan aikaisempaa tarjoustaan
nyt 2eur/m2 . Neuvottelut jatkuivat ja lopulta kunnan esittämä uusi kauppahinta
olisi 4 eur/m2. Osuuspankin käsitteli jälleen kunnan ehdottamaa hintaa ja päätyi
tekemään ostotarjouksen seuraavasti: ostettava ala noin 5800 m2 hintaan 23 000
euroa eli 3,96eur.
Konneveden Osuuspankilla on edelleen ajatuksena kehittää Kierinniemen upeaa
aluetta. Myös Rautalammin kunnan kannalta asia olisi hyvä saada keskeneräinen asia
päätökseen. Lisäksi kunnan kannalta alueen kehittyminen on hyvä asia, erityisesti kun
kunta on viime vuosina panostanut vieressä olevaan Kieriniemen satama-
alueeseenkin merkittävästi. Asian ratkaiseminen on kaikkien osapuolelten etu, että
aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää. Mikäli asiassa ei edetä tulee tilanne
jatkumaan samanlaisena kun se on ollut viimeiset 25 vuotta. Kunnalla ei ole
omistamallaan maa-alueella mitään hyödennettäviä käyttömahdollisuuksia
sen haasteellisen maaston osalta. Yhdistettynä Konneveden Osuuspankki jo
omistamaan alueeseen, pankin on mahdollista edetä omarantaisten tonttien myynnin
osalta. Kaikki alueelle tulevat uudenlaiset toiminnat ja alueen kokonaisvaltainen
kehittyminen ovat varmasti elinvoiman kannalta merkittäviä seikkoja. Alueelle on
vahvistettu ranta-asemakaava, joka osaltaan määrittää kunnan ja
ostajan maankäyttöön liittyviä yksityiskohtia. Asian kuitenkin edetessä tulee ostajan ja
myyjän välille laatia maankäyttösopimus, jossa osapuolten velvoitteet huomioidaan.
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 osaltaan hyväksyä Konneveden POP Pankin tekemän
ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-alueesta (noin 5800 m2)
kauppahintaan 23 000 EUR ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupan yhteydessä alueen käytöstä laaditaan maankäyttösopimus.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin toimitusjohtaja Ari Heikkilää ja tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanvaltuusto, 22.06.2021, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kierinniemi.pdf
2 Kierinniemi_uusittu tarjous.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Konneveden POP Pankin tekemän
ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-alueesta (noin 5800 m2)
kauppahintaan 23 000 EUR ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupan yhteydessä alueen käytöstä laaditaan maankäyttösopimus.
Päätös
Jarmo Hänninen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Jarmo
Karjalainen ja Mika Koukkari kannattivat esitystä.
Joni-Matti Kuikka esitti, että kauppakirja ja maakäyttösopimus tuodaan valtuustolle
erikseen päätettäväksi. Esitystä ei kannatettu.
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Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti,
että asiasta äänestetään. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät
"jaa", ne jotka kannattavat Jarmo Hännisen esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannattivat Senja Hallivuori,
Päivi Heikkinen, Hannu Keinänen, Joni-Matti Kuikka ja Matti Kärkkäinen. Jarmo
Hännisen esitystä kannatti 16 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että Jarmo Hännisen
esitys oli tullut päätökseksi äänin 16-5.
Sari Hintikka-Varis jääväsi itsensä ja hän siirtyi lehteriyleisöön. Varavaltuutettu Maiju
Haataja otti paikkansa valtuustossa tämä pykälän käsittelyn ajaksi.
Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 236
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Vapaamuotoinen maankäyttösopimus, Kierinniemi.pdf
2 Kunta-Konneveden Osuuspankki, päivitetty.pdf
Rautalammin kunnan ja Konneveden POP-pankin pitkään keskeneräisenä ollutta
maakauppa-asiaa on valmisteltu kevään aikana. Konneveden Osuuspankilla on jo
vuosia ollut ajatuksena kehittää Kierinniemen upeaa aluetta. Rautalammin
kunnan kannalta alueen kehittyminen on myöskin hyvä asia, erityisesti huomioiden
myös se, että kunta on viime vuosina panostanut vieressä olevaan Kierinniemen
satama-alueeseen merkittävästi. Asian ratkaiseminen on kaikkien osapuolelten etu,
jotta aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää. Mikäli asiassa ei edetä, tulee tilanne
jatkumaan samanlaisena kun se on ollut viimeiset 25 vuotta. Kunnalla ei ole
omistamallaan maa-alueella mitään hyödennettäviä käyttömahdollisuuksia
sen haasteellisen maaston osalta. Yhdistettynä Konneveden Osuuspankki jo
omistamaan alueeseen, pankin on mahdollista edetä omarantaisten tonttien myynnin
osalta. Kaikki alueelle tulevat uudenlaiset toiminnat ja alueen kokonaisvaltainen
kehittyminen ovat varmasti elinvoiman kannalta merkittäviä seikkoja. Alueelle on
vahvistettu ranta-asemakaava, joka osaltaan määrittää kunnan ja
ostajan maankäyttöön liittyviä yksityiskohtia. Kunnanvaltuuston kokouksessa
22.6.2021 päätettiin asian etenemisestä siten, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun kauppakirjan laatimiseksi. Lisäksi tulee laatia maankäyttösopimus,
jolla ostajan ja myyjän keskinäiset velvoitteet huomioidaan.
Liitteenä kauppakirjaluonnos ja maankäyttösopimus.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Rautalammin kunnan kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Konneveden POP
Pankin tekemän ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-alueesta
(noin 5800 m2) kauppahintaan 23 000 EUR sekä valtuuttaa kunnanjohtajan
allekirjoittamaan kauppakirjan Rautalammin kunnan puolesta ja edelleen esittää
kaupan hyväksymistä sekä kauppakirjan allekirjoittamista Rautalammin
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että kauppa- ja maakäyttösopimuksen
allekirjoittavat Konneveden Osuuspankin edustaja ja Rautalammin kunnan edustaja.
Lisäksi täsmennetään termiä yhdyskuntatekniikka siten, että sisältö on kaikille selvä.
Maankäyttösopimus on osa kauppakirjaa ja se velvoittaa molempia osapuolia.
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§ 237
Henkilöstöjaoston vaali
RauDno-2021-482
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa
toimii henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee kolme jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja esittelijänä hallintojohtaja. Kunnanhallitus valitsee
varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita henkilöstöjaostoon valtuustokaudeksi kolme jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Henkilöstöjaostoon valittiin Matti Kärkkäinen pj,Tuulikki Tiihanoff vpj ( Heikki
Pietikäinen) ja Pekka Annala ( Tiina Puranen).
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§ 238
Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali
RauDno-2021-489
Valmistelija / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
iiro.lyytinen@rautalampi.fi
elinkeinoasiamies
Rautalammin kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa
toimii vapaa-ajan asukastoimikunta. Toimikunnassa on 10 jäsentä, joista seitsemän
jäsentä valitaan vapaa-ajan asukastoimikunnan järjestämillä vaaleilla ja kolme jäsentä
valitsee kunnanhallitus. Vaalikelpoisia ovat Rautalammilla vapaa-ajan asunnon
omistavat, mutta muualla kuin kunnassa pysyvästi asuvat vapaa-ajan asunnon
omistajat. Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Valmistelijan ja sihteerin päättää/valitsee
kunnanhallitus valtuustokausittain.
Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTA on esittänyt, että toimikunnan jäseneksi
valittaisiin valtuustokaudelle 2021-2025 edelleen Tiina Laitinen, Kari Paananen, Lauri
Hintikka, Hannu Poussu, Pekka Vesa, Hannes Rossi ja Anssi Rekula. Lisäksi VASTA
esittää, että kunta nimeäisi kolme toimintaan sitoutuvaa kunnan luottamushenkilöä,
joilla mahdollisuuksien mukaan voisi olla esimerkiksi vapaa-ajanasukastausta. Lisäksi
VASTA toivoo, että toimikunnan esittelijäksi nimettäisiin pysyväksi
virkamiesedustajaksi jonkin hallinnonalan johtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. valita vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi VASTAn esittämät
jäsenet;
2. valita lisäksi vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi kolme jäsentä;
3. nimetä toimikunnan esittelijän.
Päätös
1. Ehdotus hyväksyttiin.
2. jäseneksi valittiin Mika Koukkari, Pekka Annala ja Päivi Heikkinen.
3. toimikunnan sihteeriksi nimettiin rakennustarkastaja.
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§ 239
Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan
RauDno-2021-490
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Yhteistyösopimuksen mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee
työyhteisöä laajasti koskevia uudistuksia, muutoksia ja kehittämistä koskevia asioita
niiden valmisteluvaiheessa ja antaa niistä lausuntoja ennen päätöksentekoa.
Tämän lisäksi yhteistyötoimikunta hoitaa kunnallisen alan työsuojelusopimuksen ja
työsuojelun valvontalain tarkoittaman työsuojelutoimikunnan tehtävät ja TPD-
suositussopimuksessa mainittujen yhteistyökomitean ja henkilökuntaneuvoston
tehtävät.
Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on työsuojelupäällikkö sekä kaksi
kunnanhallituksen edustajaa ja yksi johtoryhmää edustava jäsen.
Työntekijöiden edustajina ovat työsuojeluvaltuutetut (neljä valtuutettua) ja
ammattiliittojen nimeäminä edustajina Jukosta yksi, Jytystä yksi, JHL:stä yksi ja Super
/Tehystä yksi edustaja eli yhteensä 8 työntekijän edustajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan valtuustokaudeksi kaksi
työnantajaa edustavaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden
johtoryhmän jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Yhteistyötoimikuntaan valittiin Päivi Heikkinen ja Matti Kärkkäinen.
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§ 240
Kunnanhallituksen edustajat eri hallintokunnissa
RauDno-2021-491
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä vaaleja varten asetettaviin toimielimiin eikä
tarkastuslautakuntaan.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajansa seuraaviin lautakuntiin:
1) ympäristölautakunta, 2) tekninen lautakunta 3) hyvinvointilautakunta.
Päätös
Kunnanhallituksen edustajaksi lautakuntiin valittiin:
1. Ympäristölautakunta Anne Karhunen
2. tekninen lautakunta Heikki Pietikäinen
3. hyvinvointilautakunta Tuuliikki Tiihanoff
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§ 241
Kunnan edustus eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksissa
RauDno-2021-492
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei
hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Saman pykälän mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri
yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan
kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kuntalain 24 §:n 4 mom. mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa
kunnanhallituksen puolesta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajansa seuraavien eri yhtiöiden
ja yhteisöjen yhtiökokouksiin:
As.Oy Noukkalampi
As.Oy Majapossu
As.Oy Rämäkänrinne
As.Oy Lupsakas
As.Oy Tiinari
As.Oy Matilanranta
As.Ou Kuusitie
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
Kiinteistö Oy Rautalammin virastotalo
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy
Rautalammin Rakennus Oy
Rautalammin Kehitys Oy
Kuopion kauppakamari
Savon Energiaholding Oy
Jätekukko Oy
Eri vesihuoltoyhtymät ja osuuskunnat
Eri yksityisteiden tiekunnat
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
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Jätekukko Oy:n neuvottelukunta
Mansikka ry
Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry
Pohjola- Nordenin Kuopion piiri
Savon Kuituverkko Oy
Snellman-Instituutti
Sisä- Savon perinneyhdistys ry
Peuran museosäätiön hallitus
Kehitysyhtiö Savogrow Oy
Pro Ysitie yhdistys
Servica Oy
Sansia Oy
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi seuraavat henkilöt kunnan
edustajiksi eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin:
As.Oy Noukkalampi: Merja Koivula-Laukka
As.Oy Majapossu: rakennustarkastaja
As.Oy Rämäkänrinne: Merja Koivula-Laukka
As.Oy Lupsakas: Merja Koivula-Laukka
As.Oy Tiinari: rakennustarkastaja
As.Oy Matilanranta : Merja Koivula-Laukka
As.Oy Kuusitie: Merja Koivula-Laukka
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit: kunnanhallitus
Kiinteistö Oy Rautalammin virastotalo: Tuomo Hänninen
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy: Assi Mensonen
Rautalammin Rakennus Oy: Mika Koukkari
Rautalammin Kehitys Oy: Tiina Puranen
Kuopion kauppakamari: Anu Sepponen
Savon Energiaholding Oy: Mika Koukkari
Jätekukko Oy: Jouko Korhonen ( varajäsen Matti Kärkkäinen)
Eri vesihuoltoyhtymät ja osuuskunnat: tekninen johtaja
Eri yksityisteiden tiekunnat: tekninen johtaja
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry: Pekka Annala
Jätekukko Oy:n neuvottelukunta: Raimo Kemppainen
Mansikka ry: Hannu Korhonen
Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry: Tiina Puranen
Pohjola- Nordenin Kuopion piiri: Sari Hintikka-Varis
Savon Kuituverkko Oy: Heikki Pietikäinen
Snellman-Instituutti: Sari Hintikka-Varis
Sisä- Savon perinneyhdistys ry: Pirkko Annala
Peuran museosäätiön hallitus: Matti Kärkkäinen
Pro Ysitie yhdistys: Raimo Kemppainen
Servica Oy: Merja Koivula-Laukka
Sansia Oy: Merja Koivula-Laukka
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§ 242
Jäsenen valitseminen Suonenjoen koulutuslautakuntaan
RauDno-2021-494
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kansalaisopistosopimuksen mukaan kunnat valitsevat jäsenen ja varajäsenen
Suonenjoen koulutuslautakuntaan kansalaisopiston asioiden käsittelyä varten.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi jäsenen ja varajäsenen Suonenjoen
koulutuslautakuntaan kansalaisopiston asioiden käsittelyä varten.
Päätös
Tehtävään valittii Sari Hintikka-Varis.
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§ 243
Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon
RauDno-2021-496
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Laki ei määrittele vanhusneuvostojen kokoonpanoa. Hallintosäännön 12 §:n mukaan
vanhus- ja vammaisneuvostan kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.EETU ry (eläkeläisväestöä edustavien valtakunnallisten
eläkejärjestöjen yhteenliittymä) suosittelee, että vanhusneuvostojen jäsenet valitaan
ensisijassa kunnan alueella vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen
paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että
vanhusneuvostoilla on elävä yhteys kunnan ikääntyneeseen väestöön, heitä
edustaviin yhteistöihin ja niiden vapaaehtoisuuteen perustuvaan monipuoliseen
toimintaan.
Vammais-, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt olivat esittäneet aiemmmin, että
kunnanhallitus valitsisi heidän esittämänsä jäsenet ja varajäsenet vanhus- ja
vammaisneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää pyytää em. järjestöiltä ehdotukset vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä valtuustokaudeksi sekä nimetä
kunnanhallituksen edustajan ja varaedustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon
valtuustokaudeksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnan edustajaksi vanhus-ja vammaisneuvostoon nimettiin
Anne Karhunen , varaedustajaksi Tytti Mård.
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§ 244
Edustajan valitseminen Rautalammin Kulttuuriseuran stipendirahaston hoitokuntaan
RauDno-2021-497
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin Kulttuuriseuran stipendirahaston hoitokuntaan kuuluu neljä jäsentä,
joista yhden valitsee Rautalammin kunnanhallitus, yhden Rautalammin
Kulttuuriseuran hallitus, yhden Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvosto ja yhden
Rautalammin Historiallisen Yhdistyksen hallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita edustajansa valtuustokaudeksi stipendirahaston
hoitokuntaan.
Päätös
Kunnanhallituksen edustajaksi stipendirahaston hoitokuntaan nimettiin Heikki
Pietikäinen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021
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§ 245
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
RauDno-2021-493
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Hakukirje2021-suomi.pdf
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion
rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin
vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet
aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden
korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan
loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto käsittelee ne ja
mitkä toimenpiteet ovat.
Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita
kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina
jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä
tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että
kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset
toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä
kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 30 000 000
euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin
mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan
mennessä. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 3.9.2021 klo 16.21 mennessä.

Valtiovarainministeriön kirje ja hakulomake ovat liitteenä.

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

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanhallitus päättää hakea vuonna 2021 harkinnanvaraista
valtionosuuden korotusta.Kunnanhallitus keskustelee valmisteltavan hakemuksen
keskeisistä kohdista ja evästää viranhaltijoita hakemuksen sisällöstä. Kunnanvaltuusto
käsittelee iltakoulussa 14.9 tasapainottamisuunnitelmaan ja päätökset suunnitelmasta
tehdään 28.9.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021
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§ 246
Määräalan kauppa Kilpilammen uudelta asuntoalueelta
RauDno-2021-488
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos Kilpilampi.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Ostotarjous -.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Kilpilampi, määräala.pdf
Kilpilammen uuden asuntoalueen tonteista on saatu ostotarjous. Ostajan kanssa on
käyty neuvottelua alueen mahdollisuuksista. Käydyissä keskusteluissa on noussut
toive lohkoa suurempi tontti. Tontti nro 1 on noin 2080 m2 ja viereinen tontti nro 2 on
noin 2160m2. Asiaasta on jo aikaisemmin keskusteltu kunnanhallituksessa, jossa ei
silloin nähty estettä sille, että muodostettava tontti lohkottaisiin siten, että tonttiin 1
liitetään noin puolet tontista 2. Näin muodostuu kaksi suunnilleen samanssuuruista
rantatonttia.
Ostaja on jättänyt sähköpostitarjouksen, joka liitteenä.
Kauppakirjaluonnoksen (liitte) mukaan kaupankohteena on noin 3160 m2 :n
suuruinen rakentamaton määräala Rautalammin kunnassa sijaitsevasta tilasta
Kilpilammenranta 58:18, kiinteistötunnus 686-408-58-18. Määräala sijaitsee
osoitteessa Kilpilammentie, 77700 Rautalampi. Määräala muodostuu Suvantola-
nimisestä kaava-alueen tonteista 1 ja puolet tontista 2 ja se on merkitty liitteenä
olevaan karttaan.
Kauppahinta: Kauppahinta on viisitoistatuhattakahdeksansataa (15.800) euroa.
Kauppahinta ei muutu, vaikka määräalan pinta-ala poikkeaa sitä lohkottaessa.

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

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä noin 3160 m2 :n suuruisen
rakentamattoman määräalan Rautalammin kunnassa sijaitsevasta tilasta
Kilpilammenranta 58:18, kiinteistötunnus 686-408-58-18. Määräala muodostuu
Suvantola-nimisestä kaava-alueen tonteista 1 ja puolet tontista 2 kauppahintaan
15.800 euroa ja esittää asian hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021
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§ 247
John Morton –patsastoimikunnan valinta
RauDno-2021-499
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus perusti joulukuussa 2011 John Morton –patsastoimikunnan. Tarkoitus
oli, että John Morton puiston suunnittelu toteutetaan kirkonkylän yleiskaavan
laatimisen yhteydessä ja rahoitus käsitellään vuosittaisen talousarvion ja
taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Kunnanhallitus asetti viime valtuustokaudeksi 2017-2021 John Morton –
patsastoimikunnan ja kutsui toimikunnan jäseniksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan,
kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kirjasto-/kulttuurisihteerin ja
Tytti Mårdin. Aiemmin Peuran Museosäätiön, Rautalammin Historiallisen yhdistyksen,
Rautalammin Kulttuuriseuran, Rautalammin seurakunnan, Marttisen sukuseuran,
Siirtolaisinstituutin, Suomi-Amerikkayhdistysten Liiton ja Yhdysvaltain Suomen
suurlähetystön nimeämät edustajat sekä toimitusjohtaja Pekka Kantanen Kuopiosta
jatkoivat toimikunnassa. Lisäksi toimikunta päätti pitää yhteyttä John Morton –suvun
edustajaan Yhdysvalloissa hankkeeseen liittyen. Samalla päätettiin, että toimikunta voi
itse asettaa pienemmän toimintaryhmän päätarkoitusta varten.
John Morton -patsastoimikunta ei kokoontunut valtuustokaudella 2017-2021
ollenkaan.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa patsastoimikunnan perustaminen ei ole
ajankohtainen. Mutta kulttuuritoimi jatkaa ideointia John Mortonin tarinan
hyödyntämisestä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021
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§ 248
Edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun ja LAPE-työryhmään
RauDno-2021-501
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Lastensuojelulain 12 § mukaan kunnassa on laadittava lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma valtuustokausittain. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto
ja sen laatii monialainen lasten ja nuorten asioihin perehtynyt
työryhmä. Kunnanvaltuusto seuraa suunnitelman toteutumista vähintään kerran
valtuustokaudessa.
Em. työryhmän lisäksi Sipilän hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma (LAPE) kutsui kuntia mukaan kehittämistyöhön. Kehittämistyötä
varten kuntiin perustettiin LAPE työryhmät. Työ jatkuu hallituskauden yli. Kunnan
LAPE-ryhmässä tulisi olla edustus mm. kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta,
keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus. Ryhmän
tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää
lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Rautalammille on jo aiemmin nimetty lasten
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen oma työryhmä. Ohjeistuksen mukaan kunnassa
jo toiminnassa kokoonpanolta sopiva ryhmä voidaan valtuuttaa toimimaan LAPE-
ryhmänä.
Rautalammin kunnassa on toiminut sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun
että LAPE-työryhmä. Nämä ryhmät koostuvat hyvin pitkälle samoista henkilöistä.
Ryhmien jäsenet ovat kokeneet, että työryhmät voitaisiin yhdistää.

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 Hotti, Anu Sepponen kunnanjohtaja

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi edustajansa perustettavaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin suunnittelun sekä LAPE-työn ryhmään. Kunnanhallitus pyytää
hyvinvointilautakuntaa nimeämään 3 edustajaa työryhmään. Lisäksi
kunnanhallitus pyytää Rautalammin seurakuntaa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Rautalammin yhdistystä ja Rautalammin Urheilijat ry:tä nimeämään työryhmään
edustajansa. Kunnanhallitus valtuuttaa työryhmän kutsumaan asiantuntijajäseniä
ryhmän toimintaan nyt nimettävien jäsenten lisäksi.

Päätös
Kunnanhallitus nimesi LAPE-työryhmään Minja-Riina Kuikan,Petteri Haukan ja Sinikka
Korhosen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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§ 249
Teknisen johtajan virkatehtävien hoito Rautalammin kunnassa
RauDno-2021-498
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Tekninen johtaja Antti Tuppura on valittu virkaan Leppävirran kuntaan ja hän on
ottanut tehtävän vastaan. Hänelle on myönnetty virkavapaus Rautalammin kunnan
teknisen johtajan tehtävistä ajalle 1.8- 31.10.2021.
Hallintosäännön §15 mukaan kunnanhallitus määrää kullekin toimialajohtajalle
sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä vs. tekniseksi johtajaksi Arttu Matilaisen siihen saakka,
kunnes uusi tekninen johtaja on ottanut viran vastaan tai Antti Tuppura keskeyttää
virkavapaansa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021
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§ 250
Kunnanhallituksen jäsenten valinta liikenneturvallisuustyöryhmään
RauDno-2021-503
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Vuonna 2006 kuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä, johon tekninen
lautakunta pyysi kunnanhallitusta nimeämään puheenjohtajan sekä toisen jäsenen.
Tekninen toimi pyytää muita tahoja nimeämään uudet jäsenet työryhmään sekä
kunnanhallitusta valitsemaan työryhmään puheenjohtajan sekä yhden jäsenen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi liikenneturvallisuustyöryhmään
puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä osastoja nimeämään oman edustajansa
työryhmään.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajaksi Pekka Annalan
ja jäseneksi Jouko Turpeisen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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§ 251
Jäsenten valinta Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan
RauDno-2021-504
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Savogrow Oy:n osakassopimuksen mukaan sopimusosapuolet nimeävät yhtiölle
neuvottelukunnan siten, että jokaisella sopimuspuolella on oikeus nimetä
neuvottelukuntaan yksi jäsen ja sen lisäksi yksi jäsen jokaista alkavaa sopimuspuolen
2.000 osaketta kohden. Tämän mukaan Rautalammilla on kolme paikkaa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan
kolme jäsentä.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan Tiina Purasen, Pekka Annalan
ja Heikki Pietikäisen.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021

§ 252
Savogrow Oy:n yhtiökokousedustajan valinta
RauDno-2021-506
Valmistelija / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
iiro.lyytinen@rautalampi.fi
elinkeinoasiamies

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Anu Hotti.
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Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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§ 253
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
RauDno-2021-505
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Annala
pirkko.annala@rautalampi.fi
hallintosihteeri
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista
100%. Kuntakonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjauksesta vastaa
kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen esityksestä linjannut yhtiöiden
toimintatavoitteet tuleville vuosille, joita yhtiöiden hallitusten tulisi viedä
eteenpäin. Asunnonhankinnan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä (tällä hetkellä neljä
jäsentä) ja henkilökohtaista varajäsentä.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tekee esitykset valtuustokaudeksi Rautalammin Asunnonhankinta Oy:
n yhtiökokouksille hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös
Kunnanhallitus esittää Rautalammin Asunnonhankinnan Oy:n yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukseen valitaan valtuustokaudeksi: Ari Weide .(Jemina Vepsäläinen), Kirsi
Mannila ( Hannu Keinänen), Sari Hintikka-Varis ( Sirpa Jalkanen) ja Merja Koivula-
Laukka ( Arttu Matilainen).

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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§ 254
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön hallituksen jäsenet
RauDno-2021-508
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokousedustajana on toiminut
koko kunnanhallitus. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön hallitukseen kolme jäsentä sekä
yhden varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus yhtiön omistajan kantana linjaa,
ohjeistetaanko yhtiötä kutsumaan ylimääräinen yhtiökokous nimittämään yhtiölle
uusi hallitus vai nimitetäänkö nyt ehdotettavat henkilöt seuraavassa varsinaisessa
yhtiökokouksessa (vuonna 2022).
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että entiset jäsenet jatkavat
yhtiökokoukseen 2022 saakka, jolloin valitaan uudet jäsenet: Timo Satuli, Ari Weide ja
Matti Vepsäläinen, varajäsenenä Kaija Satuli.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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§ 255
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-500
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

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 merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
- Talouden toteutuminen 7/2021: tuloslaskelma, tuloslaskelma ulk+sis pitk.,toteutuma
hallintokunnittain
- Sisä-Savon th/ taloausarvio palaveri 24.8
- Konnenveden kunnan kanssa neuvottelu 1.9
- Pohjois-Savon liitto 3.9 neuvottelu Rautalampi
- Taloustorstai: verotulot parantuneet, neljännesvuosiraportointi toimii, vertailu
helpottunut muihin kuntiin, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio laatii
valtionosuuksista raportin
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- Kuntastrategian laatiminen käynnistyi 23.8, kysymyspatteristo lähti/lähtee jakeluun (
sähköinen/paperi)
- Työhyvointi /sivistys/kysely koko henkilöstölle
- Ruokahuolto / siivoustoimi järjestelyt, yt:t syyskuussa 6.9 tai 10.9
- Elinvoimaselvitys käynnistyy syksyn aikana, tarjouspyynnöt lähtevät viikolla 34
- Saukkolammen alueen hyödyntäminen,Savonia ammattikorkekoulu/ Pohjois-Savon
liitto mukana yhteistyössä
- Kunnan oman elinkeinoryhmän perustaminen , kaksi mallia "pöydällä"
- Rautalammin kehitys, järjestely vireillä, arvonmääritys haaste,takausvastuut n.
180.000 €
- Asunnonhankinta Oy, tervehdyttämissuunnitelman toteuttaminen aloitettu
- Pappilanpellon lämpö, purku vireillä
- Srk:n esittämä maanvaihtokauppa tulossa käsittelyyn

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus
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§ 256
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
RauDno-2019-121
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset.
14. § Tieto Savon Kuituverkko Oy:n osakekannan kaupan hyväksymisestä on mennyt
Savon Kuituverkkoon.
15. § Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta -kuntalaisaloite on
toimitettu mm. maakuntaliittoon, kuntaliittoon ja useille ministeriöille.
16.§ Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke on saanut myönteisen
hankepäätöksen ja käynnistynyt
17.§ Tieto siitä, ettei kunta hyväksynyt Vaalijalan määrärahan siirtoa rantasaunan
rakentamiseen on mennyt tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymään.
18.§ Valtuustoaloitteet 2020: Tieto siitä, että valtuustoaloite pormestarimalliin
siirtymisestä on hyväksytty ja kunnanhallitus on nimennyt työryhmän selvittämään
malliin siirtymistä. Valtuustoaloitteet kunnallisveron laskemisesta Kauniaisten tasolle
ja koulujen turvallisuuden parantamisesta on todettu keskeneräisiksi, valmistelu
jatkuu.
19.§ Sairaanhoitajan virka Palvelukoti Pauliinassa on muutettu lähihoitajan toimeksi.
20.§ Toholahden palvelutalo on myyty.
21.§ Rautalammin seudun Vanhainkotiyhdistyksen takaus on siirretty Osuuspankin
uudelle lainalle.
22. § Valtuustoaloitteet (hankesuunnitelman
aloittaminen markkinointipalveluhakemiston ja verkkokaupan perustamiseksi ja
kunnan talouden tasapainottamisen käytännön toimenpiteet) - valmistelu on
käynnistynyt.
23. § Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos on saanut lainvoiman.
27. § Asunnonhankinnan asuntojen kehittämissuunnitelma on pantu täytäntöön.
28.§ Hyvinvointikertomus on hyväksytty ja sitä toimeenpannaan.
29.§ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on lakkautettu.
30.§ Päätös tukkuveden korotuksesta on astunut voimaan.
31.§ Poisto-ohjelma on pantu toimeen.
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32.§ Valtuustoaloitteet (kevyenliikenteen väylän rakentaminen ja potkurikaistan
rakentaminen) - valmistelu on käynnistynyt.
36. § Arviointikertomus on toimitettu toimialoille toimenpiteitä varten.
37.§ Vuoden 2020 tilipäätös on hyväksytty.
38.§ Tieto talousarvion toteutumisraporttien hyväksymisestä 1.1.-30.4. on annettu
toimialoille.
39. § Hallintosääntö on käsitelty uudelleen kunnanvaltuustossa 17.8.2021.
40. § Konneveden POP Pankin uusi ostotarjous Kierinniemen maa-alueesta on tuotu
uudelleen valmisteluun 23.8.2021.
41. § Sivistystoimen toimintastrategian 2021-2026 toimenpano on käynnistynyt.
42. § Kaavateiden asfaltointi on käynnisssä.
43. § Vuokrasopimus Rautalammin Kennelkerho ry:n kanssa on tekeillä.
44. § Liikuntaneuvojan toimi on perustettu ja toimeen on valittu liikuntaneuvoja.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 257
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 STM kirje aveille 16.8.2021 Covid-19-rokotukset ja alaikäisen itsemääräämisoikeus .
pdf
2 Covidrokotukset ja alaikäisen itsemääräämisoikeus ISAVI65722021.pdf
3 Hallitus 18.8.2021_ptk_liitteet_kunnat.pdf
4 Kulttuuritoiminnan kehittämisverkostoon osallistuminen_allekirjoitettu.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. STM:n ja AVI:n kirjeet: covid-19-rokotukset ja alaikäisen itsemääräämisoikeus
2. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen asialista 18.8.2021
3. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös: Kulttuuritoiminnan kehittämisverkostoon
osallistuminen 17.8.2021
4. Kutsu Maaseutuverkoston järjestämään "Monipaikkaisuuden mahdollisuudet –
näkökulmana kunnat" - webinaariin 24.8. klo 13-16 (ilm. viim. edeltävänä päivänä klo
12)
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 258
LISÄPYKÄLÄ: Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2022
RauDno-2021-509
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö_Vaalijalan_kehyssuunnitelmasta_2022-2024.pdf
2 Vaalijalan kehyssuunnitelma_2022-2024.pdf
Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt kuntayhtymältä sekä omilta jäsenkunniltaan
lausuntoa Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta vuosille 2021 – 2024.
Vaalijalan yhtymäkokous on hyväksynyt kehyssuunnitelman 16.6.2021.
Lausuntopyynnössä pyydetään vastaamaan kolmeen erilliskysymykseen sekä
ottamaan kantaa kehyssuunnitelmaan myös muilta osin sekä soteuudistusarvioon.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta kohdistuu
kehyssuunnitelman vuodelle 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanhallitus päättää todeta Vaalijalan kuntayhtymän
kehyssuunnitelmasta 2022-2024 lausuntonaan seuraavaa:
Kehyssuunnitelmasta ja sote-uudistuksesta
Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2022 – 2024 Rautalammin kunta toteaa, että
se on hyväksytty ennen kuin eduskunta 23.6.2021 hyväksyi esityksen
hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta 1.1.2023 alkaen. Suomeen
muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla
nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.
Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy
hyvinvointialueille. Kehyssuunnitelmassa on tuotu hyvin esille uudistuva
lainsäädäntö, jonka aikataulusta ei ole selkeyttä. Keskeisimpänä palvelutuotantoon
vaikuttavana asiana on vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen
erityislaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.
Kehyssuunnitelmassa Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa ovat:
1. Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat kaikki
kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa.
2. Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palveluntuottaja, jonka palveluista suurin
osa kohdistuu Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueelle.
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3. Vaalijala on toimintakykyinen ja kehittyvä erityispalvelujen tuottaja, jonka
organisaatiomuoto on hyvinvointiyhtymä.
4. Sateenkaaren erityiskoulun ylläpito jatkuu osana Vaalijalan toimintaa.
Kehyssuunnitelmassa hyvinvointialueiden aloittamista vuoden 2023 alusta ei ole
luonnollisesti laajasti huomioitu, miten kuntayhtymän palvelutuotanto muuttuu eri
alueilla, mitä palveluita se tuottaa edelleen ja mitä palveluita Vaalijalan kuntayhtymän
esittää siirrettäväksi hyvinvointialueen omaan tuotantoon. Mahdolliset
palvelurakenteeseen ja palvelutuotantoon tulevat muutokset sisältyvät
hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksiin.
Suunnitelmassa palvelutuotanto on kuvattu lähes nykyisen palvelutuotannon
mukaisena. Tulevaisuuden palvelurakenteen tavoitteina Vaalijalalla on vastata
vaativimpiin asiakastarpeisiin myös avopalveluissa, siirtää asiakkaiden tilanteen
arviointia asiakkaan omaan toimintaympäristöön ja lisätä perhekeskeisen työn
osuutta ja varhaista vaikuttamista. Laitos- ja avopalvelujen jaon merkityksen
muuttuessa sen voisi korvata palvelujen vaativuuden tasomäärittely. Liikkuvissa
kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä.
Rautalammin kunta näkee, että vammaisten henkilöiden ensisijainen palvelutarpeen
arviointi ja siihen liittyvät palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat tehdään tulevaisuudessa
hyvinvointialueen omana palveluna konsultoiden monialaista maakunnallista
vammaispalvelukeskusta, jota Posote20 esivalmistelutyössä sen
vammaispalvelukeskus-alatyöryhmä esitti keväällä 2021. Vammaispalvelutyöryhmän
loppuraportissa todetaan, että maakunnallisesti vammaisten palvelu edellyttää
vammaispalvelukeskuksessa toimivaa maakunnallista, monialaista,
erityispalveluyksikköä, jonka asiakkaina ovat monivammaiset, kehitysvammaiset,
kehitysvammapsykiatriset, neuropsykiatriset, autismikirjoon kuuluvat asiakkaat sekä
erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Erityisyksikkö tekee
moniammatillisia palvelutarpeen arviointeja, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmia sekä
konsultoi seudullisia palveluita jalkautuen tarvittaessa asiakkaan
toimintaympäristöön. Yksikössä tulee olla kehitysvammalääketieteen ja psykologian
palvelut. Työ edellyttää integroitumista kuntoutus- ja terapiapalveluiden sekä
vammaispalvelujen sosiaalityön kanssa. Yksikön palvelua tuotetaan myös liikkuvina ja
etäpalveluina.
Lisäksi vammaispalvelutyöryhmä ehdotti maakunnallista lasten ja nuorten
kuntoutusyksikköä. Yksikön asiakkaina tulisivat olemaan alle 21-vuotiaat lapset ja
nuoret, joilla vammaisuuden ja muun erityisen tarpeen lisäksi psyykkisen, psykiatrisen
ja neuropsykiatrisen hoidon, tuen ja erityisopetuksen tarvetta. Pohjois-Savossa
toimiva yksikkö mahdollistaisi lapsen ja perheen yhteyden säilyttämisen. Palveluiden
järjestäminen on välttämätöntä lasten hoitotakuun toteuttamiseksi. Vaalijalan
kuntayhtymän tulee huomioida palvelutoiminnan suunnitelmassaan
vammaispalvelukeskus-alatyöryhmän esitykset.
Vaalijalan alustava suunnitelma palvelujen vaativuuden tasomäärittelystä voi olla
tarkoituksenmukainen, mikäli määrittely kytketään palveluiden hinnoitteluun ja
asiakkaan saamaan erityisosaamiseen ja yksilölliseen palveluun.
Kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen
järjestämisvastuun keskittäminen hyvinvointialueille mahdollistaa sosiaali- ja
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terveydenhuollon palveluiden sekä erityistason palveluiden integraation. Näin
monialaisten palvelujen tarpeessa olevat vammaiset henkilöt saavat palvelunsa
yhdestä toimipisteestä. Kun kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisvastuu on
samoissa käsissä vammaispalvelulain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yleislakien
mukaisten palveluiden järjestämisvastuun kanssa, palvelutarvetta arvioitaessa ja
palveluja myönnettäessä voidaan ottaa paremmin huomioon vammaispalvelulaista ja
kehitysvammalaista ilmenevä yleisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ensisijaisuuden
periaate, joka heijastaa yleisempää sosiaali- ja terveydenhuollon
normaalisuusperiaatetta.
Kehyssuunnitelmassa otetaan kantaa erityishuoltopiirien siirtämisestä varoineen ja
velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Kehyssuunnitelmassa todetaan
tämän olevan pääsääntö ja hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja
sitoumusten jakamisesta myös toisin.
Kunnat eivät päätä hyvinvointialueiden tehtävistä eivätkä hyvinvointialueiden välisestä
yhteistyöstä. Merkille pantavaa on kuitenkin Vaalijalan esille nostama huoli
vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamisesta hyvinvointialueille siirtymisen
yhteydessä.

Vastaukset erilliskysymyksiin
1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen yhteis-
työalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?
Kehyssuunnitelmassa Vaalijalan kuntayhtymä nimeää tulevaisuudessa sen Osaamis-
ja tukikeskuksen valtakunnalliseksi palvelujen tuottajaksi. Kokonaisuuteen sisältyy
Nenonpellon yksiköt, kuntoutuspalvelut, asumispalvelut sekä tahdosta riippumaton
hoito ja kuntoutus. Nenonpellon yksiköissä tuotetaan määräaikaisena kuntoutuksena
erityisryhmien psykososiaalista kuntoutusta, autismiosaamista sekä monivammaisten
kehitysvammaisten opetusta ja kuntoutusta. Palvelulla tuetaan kodeissa ja
avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaarten peruskoulun erityisopetus sekä toisen
asteen valmentava opetus ovat osa kokonaisuutta. Kuntoutuspalvelut nähdään
valtakunnallisena toimintana, jonka laajuuden määrittävät asiakkaiden ja maakuntien
tarpeet ja kysyntä.
Sote-järjestämislain 36 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan samaan yhteistyöalueeseen
kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on sovittava hyvinvointialueiden
työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta sellaisten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin
tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista
erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi
tai merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin.
Kehyssuunnitelmassa todetaan, että Vaalijalan kuntayhtymän valtakunnallisten
erityispalvelujen tuottamista koskevat sopimukset ulkopaikkakuntien ja muiden
erityishuoltopiirien kuntayhtymien kanssa siirtyvät hyvinvointialueille
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voimaanpanolain omaisuussiirtosääntelyn perusteella. Hyvinvointialue voi järjestää ja
tuottaa palveluja toisen hyvinvointialueen alueella vain, jos se toimii yhteistyössä tai -
toiminnassa kyseisen hyvinvointialueen kanssa.
Rautalammin kunta näkee, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella sosiaali- ja
terveydenhuolto on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja
laadultaan sellaisena kuin asiakkaiden tarve hyvinvointialueella edellyttää. Palvelut on
toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä
hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen, lähellä asiakkaita. Vaalijalan
palveluiden käyttöön tulee vaikuttamaan myös maantieteellinen etäisyys sekä
esimerkiksi etäpalveluiden mahdollisuus.
Hyvinvointialueiden yhteistoimintana järjestettäviä palveluja voisivat olla
kehitysvammapsykiatrisen hoidon, rikosseuraamusten piiriin joutuneiden
kehitysvammaisten ja FASD-oireyhtymästä kärsivien lasten sekä erityisen vaikeasti
kehitysvammaisten lasten tutkimus ja hoito.

2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen
välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä?
Rautalammin kunta katsoo, että hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistä toiminta-alueellaan. Vaalijalan
yhteistyö määrittyy tulevissa sopimuksissa. Ennalta ehkäiseviä palveluista vastaavat
myös kunnat. Koulutoimi ja varhaiskasvatus ovat olennainen peruspalvelu myös
vammaisille lapsille ja nuorille. Vaalijalan osaamista tulee hyödyntää myös
tulevaisuudessa opetuksen tukea suunniteltaessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen myötä ja Vaalijalan toiminnan siirtyessä
hyvinvointialueille peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen vahvistamiseen ja
ennaltaehkäisevien palvelujen käytön lisäämiseen liittyvät kysymykset tulee käsitellä
hyvinvointialueilla.
Rautalammin kunta pitää tärkeänä, että hyvinvointialueelle siirryttäessä palveluja
kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi
ja että siirtymävaiheessa asiakkaat eivät jää ilman heille kuuluvia palveluja.

3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun kapasiteetin.
Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta opetus siellä
onnistuisi?
STM:n tekemän selvityksen (STM raportteja ja muistioita 42/2018) mukaan suurin osa
erityishuoltopiireistä on siirtämässä kouluja osaksi kuntien perusopetusta.
Selvityshenkilöiden ehdotuksena on, että perusopetus järjestetään
lähikouluperiaatteella. Lapsen siirtyminen pois kotoa Nenonpellon yksikköön
opetuksen järjestämisen vuoksi on pitkävaikutteinen ratkaisu ja edellyttää usein muun
muassa vaativien asumispalvelujen, kuljetuspalvelujen ja erilaisten tukipalvelujen
järjestämistä, joilla on myös kustannuksia lisäävä vaikutus. Rautalammin kunnan
mielestä lapsen koulunkäynti tulee turvata ensisijaisesti lähikouluperiaatteella.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.08.2021

14/2021

49 (53)

Esitettyyn kysymykseen liittyen kuntia kiinnostaa, millä tavalla Vaalijala on reagoinut
STM:n selvityksen mukaiseen ehdotukseen perusopetuksen järjestämisestä
lähiopetuksena ja millaista yhteistyötä Vaalijala esittää opetuksen järjestämiseksi
lähiopetuksena?
Yhteenvetona vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisestä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä Rautalammin kunta pitää hyvänä sitä, että
laajemmalle väestöpohjalle kootut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
mahdollistavat nykyistä paremmin erilaisten erityispalvelujen, kuten
kehitysvammaisten erityishuolto ja muut vammaispalvelut, yhdenvertaisen
saatavuuden sekä kehittämistyön. Uudistamisessa tulee turvata riittävät resurssit ja
vahva valvonta. Keskeistä on asiakkaiden todellisen yhdenvertaisuuden, oikeuksien ja
turvallisuuden toteutuminen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 259
Teknisen johtajan valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan teknisen johtajan virka oli haettavana Kuntarekryjärjestelmässä
24.6- 27.7.2021. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin 17 kpl.
Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on teknisen alan ylempi
korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto, minkä lisäksi edellytetään
talonrakennusalan tai maankäyttöalan tai ympäristö- ja vesirakennusalan koulutusta
ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta edellytetään kokemusta esimies- ja
johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaamista. Eduksi luetaan kunnallishallinnon
lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja kuntalaisten elinvoimaa lisäävä
työote.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita hakijoista henkilöt, jotka haastatellaan. Lisäksi
kunnanhallitus päättää haastatteluryhmän, haastattelupäivät ja tehdäänkö hakijoille
testaukset.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi haasteltaviksi Tero Röntysen, Maija Lehtosen, Mirka Variksen,
Asla Halosen ja Riikka Karjalaisen. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, teknisen
lautakunnan pj sekä henkilöstön edustajana Arttu Matilainen.
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Muutoksenhakukielto
§229, §230, §231, §234, §236, §238, §250, §253, §257
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§232, §233, §235, §237, §239, §240, §241, §242, §243, §244, §245, §247, §248, §251,
§252, §254, §256, §258
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.

