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Saapuvilla olleet jäsenet
Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Pekka Annala, 1. varapuheenjohtaja
Tiina K. Puranen, 2. varapuheenjohtaja
Hannu Korhonen
Kari Laitinen, saapui 17:30
Sinikka Korhonen
Ari-Pekka Mustonen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, sihteeri
Jarmo Hänninen, valtuuston 2.vpj., poistui 21:06
Jouko Korhonen, valtuuston 1. vpj., saapui 18:00
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, esittelijä
Lipponen Olli, sivistysjohtaja, poistui 18:00
Vesterback Peter, kehitysjohtaja, poistui 18:00
Tiilikainen Tuomas, poistui 18:00
Allekirjoitukset

Matti Kärkkäinen
Puheenjohtaja

Merja Koivula-Laukka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.02.2021

16.02.2021

Ari Mustonen

Sinikka Korhonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla
16.02.2021 - 15.02.2023
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§ 44
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 132 §). 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 124-
125 §: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 § 126 §).
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 45
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
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 Ari Mustonen ja Sinikka Korhonen.
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§ 46
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 § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 47
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Pöytäkirjan ote-Perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2021.pdf
2 Pöytäkirjan ote-Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyntä vuonna 2021.pdf
3 Pöytäkirjan ote-Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pito.pdf
4 Pöytäkirjan ote-Perusturvalautakunta - Sosiaaliasiamiehen selvitys v. 2019.pdf
5 SAM_Rautalampi 2019.pdf
6 Itä-Suomen poliisilaitoksen päätös 27.1.2021_Juankoskella ja Suonenjoella siirrytään
monialaiseen poliisitoimintaan.pdf
7 Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 28.1.2021.pdf
8 Pöytäkirja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 20.01.2021.pdf
9 Savon koulutuskuntayhtymähallituksen pöytäkirja 5.2.2021.pdf
10 Kainuun prikaatin Pohjois-Savon aluetoimiston kutsuntakertomus 2020
11 Servican asiakaskirje 2.2.2021.pdf
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:
1. Kaivosilta järjestetään tiistaina 2.3.2021 klo 18.00 hybriditilaisuutena (Teams-
etäyhteydellä ja kunnanvirastolla)
2. Rautalammin perusturvalautakunnan pöytäkirjan otteet
- Perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2021
- Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyntä 2021
- Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito
- Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019
3. Itä-Suomen poliisilaitoksen päätös 27.1.2021: Suonenjoella ja Juankoskella siirrytään
monialaiseen poliisitoimintaan
4. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 28.1.2021
5. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 20.1.2021
6. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 5.2.2021
7. Kainuun prikaatin Pohjois-savon aluetoimiston kutsuntakertomus 2020
8. Servican asiakaskirje 2.2.2021
9. STM:n kirje 29.1.2021 rajoitustoimenpiteistä ja epidemian leviämisen estämiseksi
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10. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 12.2.2021: Itä-Suomen
kokoontumisrajoitukset jatkuvat - yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
on kielletty edelleen

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta -kuntalaisaloite
RauDno-2021-121
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja otti 2.2.2021 vastaan "Puhtaiden vesien ja
elinvoimaisen Rautalammin puolesta" -kuntalaisaloitteen, jonka oli allekirjoittanut 522
henkilöä. Aloitteen allekirjoittajat vetovat Rautalammin kuntaan, että se ei suostuisi
uusiin malmintaetsintälupiin ainakaan niin kauan kunnes uusi kaivoslaki on uudistettu
perinpohjaisesti. Vaikka kunta ei pystyisikään estämään malminetsintää, pitävät
aloitteen tekijät kunnan kannanottoa tärkeänä. Lisäksi kuntaa pyydetään
harkitsemaan, voisiko se ottaa kantaa valmisteilla olevaan uuteen kaivoslakiin
paikallistason päätösvallan puolesta. Heidän mielestä oikeutta päättää Rautalammin
kunnan tulevaisuudesta ei tule luovuttaa kansainvälisille kaivosyhtiöille.
Rautalammin kunta on mukana CORE-hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään
julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa
ympäristönsuunnittelussa ja - päätöksenteossa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
konkreettisia ja yhteistoiminnallisia hallinnan malleja, joilla yhteiskunnan eri toimijat
saadaan laajasti mukaan luomaan yhdessä tehokkaita ja laajasti hyväksyttyjä
ratkaisuja mutkikkaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin.Tavoitteena
oli järjestää kaikille kuntalaisille yhteinen kaivosilta marraskuussa 2020 ja
tammikuussa 2021, mutta koronarajoitteiden takia tilaisuudet jouduttiin
peruuttamaan. Koska tilanne ei ole koronan osalta olennaisesti helpottanut, on
päätetty järjestetään kuntalaisten kaivosilta 2.3.2021 pääosin sähköisenä. Kaivosillassa
teemana on paikallisten asema ja vaikuttamismahdollisuudet kaivoslainsäädännössä.
Rautalammin kunnan päättäjille järjestettiin kaivosilta 26.10.2020. Professori Ismo
Pölönen Itä-Suomen Yliopiston oikeustieteen laitokselta kertoi päättäjille
malminetsinnän ja kaivostoiminnan sääntelyn lähtökohtia. Ismo Pölösen mukaan
kaivostoiminnan tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan tai kaivostoiminnan
vaikutukseet huomioon ottaen asian tulee muutoin olla riittävästi selvitetty
yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Rautalammin
kunnan talousarvioon on varattu määräraha elinvoimaselvityksen tekemiseen.
Selvityksessä on tarkoitus etsiä yhteistä näkemystä Rautalammin elinvoiman
kehittämiseen. Elinvoimaselvityksessä tutkitaan nykyisten ja uusien
elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm.
asumiseen, virkistäytymismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus keskustelee ja linjaa kuntalaisaloitteen jatkokäsittelyn.
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Päätös
Kunnanhallitus linjasi, että kaivostoiminta ei sovi Rautalammin elinvoimastrategiaan.
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Kunnanhallitus, § 255,19.10.2020
Kunnanhallitus, § 49, 15.02.2021
§ 49
Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke
RauDno-2020-676
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 255
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tyyrinvuoren luontopolku sopimus.docx
2 kartta sopimukseen Tyyrinvuori.pdf
3 Tyyrinvuoren luontopolku kustannusarvio.pdf
4 hankehakemus Tyyrinvuori.pdf
5 Rautalampi_Ulkoilureitin käyttöoikeussopimus 1998515.pdf
6 Sopimus Tyyrinvuoren luontopolku uusi.docx
Tyyrinvuori sijaitsee kirkonkylältä parin kilometrin päässä Kuutinharjun alueella.
Tyyrinvuorelle on 1980-luvulle tehty luontopolku, jonka maastomerkinnät ja
opastekyltit ovat jo vanhentuneita. Vanha polku sijaitsee nykyisin osittain myöhemmin
rakentuneen asuinalueen keskellä, joten polun opasteet ovat osin harhaanjohtavat ja
esim. parkkipaikkoja ja lähtöpisteitä ei yksiselitteisesti löydy. Tämän vuoksi
maastoltaan vaihteleva ja pääosin helppokulkuinen vajaan neljän kilometrin pituinen
polku on suureksi osaksi unohtunut ja vähällä käytöllä. Kirkonkylällä ei ole tällä
hetkellä myöskään esteetöntä polkua: kirkonkylän toisella puolella sijaitseva
Latsinmäen kuntopolun alue on maastoltaan hyvinkin vaativaa.
Tyyrinvuorelle on tarkoitus Mansikka ry:ltä haettavalta yleishyödyllisellä
investointihankkeella toteuttaa luontopolku, josta noin 900 metriä olisi esteetöntä
polkua. Polku palvelee eri-ikäisiä kuntalaisia ja myös polun alkupäässä sijaitseva
Kuutinharjun Palvelukeskuksen asukkaat hyötyisivät reitistä. Hankkeessa tehdään
uudet opaskyltit vanhojen viereen. Kylteissä havainnollistetaan kolmessakymmenessä
vuodessa maisemassa tapahtuneita muutoksia. Samalla merkitään selvästi polun
lähtöpisteet ja parkkipaikat sekä varmistetaan opastein, ettei reitillä pääse eksymään.
Hankkeella parannetaan kuntalaisten asuinviihtyvyyttä. Se palvelee myös
Rautalammilla vierailevia matkailijoita. Luontopolun keskeinen sijainti kyläkeskuksen
välittömässä tuntumassa on hyvä asia, sillä se lisää laajasti kuntalaisten
mahdollisuutta virkistyä luontomaisemissa. Lisäksi matkailijoiden hakeutuminn
Tyyrinvuoren luontopolulle tukee asiointia raitin kaupoissa ja palveluiden parissa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio verottomana on 45 211, 22 eur, josta Mansikan
tukipäätös 70% 31 647,85 ja 30 % kunnan omarahoitusosuus 13 563,37 eur.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 58 760 eur, sis alv.
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Kustannuksista suurimmat yksittäiset kohteet ovat 600 metriä murskepolkua , jonka
leveys 1,2 metriä ja paksuus 0,20 m. Lisäksi esteettömät ja painekyllästetystä
puumateriaalista valmistetut pitkospuut 250 metriä.
Luontopolku sijaitsee pääasiallisesti Vaalijalan omistamalla maa-alueella. Aluueesta on
tehty jo alkuperäisen polun valmistumisen yhteydessä vuokrasopimus, jota nyt on
päivitetty. Vaalijalan kuntayhtymä käsittelee asiaa hallituksessaan 28.10.2020

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 hyväksyä hankehakemuksen lähettämisen Mansikka Ry:lle ja
samalla sitoutua hankkeen omarahoitusosuuteen noin 13.600 eur, johon varaudutaan
ensi vuoden talousarviossa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että hankehakemus jätetään. Ehtona hankkeen etenemiselle
on, että Vaalijalan kuntayhtymän kanssa saadaan neuvoteltua kymmenen vuoden
vuokrasopimus maa-alueesta. Muussa tapauksessa hanke raukeaa Rautalammin
kunnan osalta.
Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.
Pekka Annala jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi tukipäätös.pdf
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2 Tyyrinvuoren luonto-ja ympäristöpolku kartta.pdf
Pohjois-Savon Ely-keskus on antanut hankepäätöksen tuesta yleishyödylliseen
investointihankkeeseen "Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi". Hankkeen
hyväksytty kokonaiskustannus on 31 740 euroa eli hankkeen kustannusarviota on
alkuperäisestä pienennetty. Hankkeen sisältö on kuitenkin lähes sama.
Rakennuskustannuksia on pienennetty tukiehtojen täyttämiseksi.
Hankkeelle on myönnetty EU+valtion tukea yhteensä 15 000 euroa. Näin ollen kunnan
osuus hankkeen kustannuksista olisi 16 740 euroa eli 3 176, 48 euroa enemmän kuin
hakuvaiheessa arvioitiin.
Hankkeen toteutusaika on 3.2.2021 - 30.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntään 16 740 euron lisämäärärahan
Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi -hankkeelle.

Päätös
Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että määräraha siirretään Kuutinrannan aluetöistä.
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§ 50
SavoGrown Kohti eKuntaa hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö AR elämyskierros
Rautalammilla
Rau-2021-113
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
"Kohti eKuntaa" -hanke on saanut jatkoajan 1.1.2021 - 30.6.2021 väliselle ajalle
työnimellä "Kohti Konkretiaa". Hankkeessa ollaan yhdessä mukanaolevien kuntien
kanssa toteuttamassa AR-sovelluksia (lisätty todellisuus) muun muassa kunnan
palveluiden ja käyntikohteiden esilletuonnissa asukkaille, matkailijoille sekä
koululaisille. Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia osallistaa ihmisiä ja tuoda
esille tarinoita, infoa, faktaa ja historiaa mielenkiintoisella tavalla ja se on
yhdistettävissä myös opetuksessa monialaisesti. AR-teknologia kulkee taskussa
(älypuhelin) ja mahdollistaa monipuoliset esitystavat ja sisällön. Hankkeeseen on
kevään ajaksi palkattu AR-suunnittelija, jonka työpanosta on saatavilla kunnissa
tehtäviin toteutuksiin. Lisäksi kunnat saavat hankkeen kautta kilpailutuksen
voittaneen Salmi platform -alustan ja toteutuksen.
Tavoitteena on tehdä Rautalammin historiasta tarinallistettuja tauluja eri kohteisiin
kylän raitin tuntumaan. Skannaamalla taulun matkailija tai kuntalainen saa John
Mortonin heräämään henkiin ja kertomaan omastaan sekä Rautalammin historiasta.
Sisältöjä on tarkoitus tehdä 5-6 kpl. Yksi tauluista tullaan sijoittamaan Etelä-
Konneveden kansallispuiston "portille" tarkoituksena ohjata kävijöitä käymään myös
raitin tuntuman palveluissa ja museossa. Tauluista tehdään suomen- ja
englanninkieliset paketit sovellukseen. Molemmissa paketeissa puhe tulee suomeksi
ja toteutuksessa on tekstitykset mukana, jolloin huomioidaan saavutettavuusdirektiivi.
AR-todellisuutta hyödyntävä moderni markkinointi mahdollistaa matkailijoille
uudenlaista elämyksellistä sisältöä sekä mahdollistaa paikanpäällä virtuaalisesti
koettavan kokonaisuuden.
Kunnan maksettavaksi jää noin 5000 - 7000 euroa. Lopullinen summa määräytyy sen
mukaan miten omaa työpanosta hyödynnetään.
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, että Rautalammin kunta osallisuu SavoGrown Kohti ekuntaa -
hankkeen AR-elämyskierros Rautalammille toteutukseen.Tarvittavat määrärahat
katetaan kunnan matkailun edistämiseen varatusta budjetista.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jarmo Hänninen jääväsi itsensä, eikä hän osallistunut tämän asian käsittelyyn.
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§ 51
Savon Kuituverkko Oy:n osakekannan kauppa
RauDno-2021-109
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Osakekauppakirja_Savon Kuituverkko - Luonnos 27.1.2021 (3978872_2).PDF
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Savon_Kuituverkko_Oy_Esitys_omistajakunnille_2020_01_28 (002).pdf
Savon Kuituverkko Oy (Yhtiö) on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama
tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on
100 %.
Adola Oy (Adola) on vuoden 2019 lopussa lähestynyt Yhtiön toimivaa johtoa ja
ilmaissut alustavan kiinnostuksensa Yhtiön osakekannan hankintaan.
Adola toimitti 6.4.2020 Yhtiön hallitukselle Yhtiön koko osakekantaa koskevan
indikatiivisen ostotarjouksen. Osakaskunnat hyväksyivät kesäkuussa 2020
aiesopimuksen, jonka puitteissa Adola on suorittanut Yhtiöön laajan ns. due diligence-
tarkastuksen. Aiesopimuksen voimassa ollessa Adolalla on yksinoikeus
neuvotteluprosessiin.
Adola toimitti syksyllä 2020 Yhtiön koko osakekantaa koskevan sitovan tarjouksen,
joka oli aiesopimuksen ehtojen mukainen. Yhtiön hallitus ja Adola ovat neuvotelleet
esityksen liitteenä olevan kauppasopimuksen, jolla Adola hankkii omistukseensa
Yhtiön koko osakekannan.
Yhtiön hallitus arvioi yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuudet ja investointikyvyn
nykyisessä tilanteessa rajallisiksi. Yhtiön hallituksen mukaan suunniteltu kauppa
mahdollistaisi yhtiön ja omistajakuntien alueen verkkojen kehittämisen. Yhtiön hallitus
kokee kaupan kaikkiaan olevan sekä Yhtiön, että sen omistajien edun mukainen.
Yhtiön hallitus on 27.1.2021 kokouksessaan yksimielisesti hyväksynytosaltaan
kauppakirjan ja päättänyt esittää omistajakunnille kaupan hyväksymistä. Kauppa on
tavoitteena toteuttaa siten, että kaupasta on kaikkien osakaskuntien lainvoimaiset
päätökset huhtikuun 2021 loppuun mennessä.
Tämän takia Yhtiön hallitus esittää, että omistajakunnat hyväksyvät kaupan tämän
esityksen mukaisesti 31.3.2021 mennessä.
KAUPPAHINTA
Kauppasopimukseen kirjattu Yhtiön velaton yritysarvo on 5.800.000 euroa. Yritysarvoa
korjataan kaupantekohetken nettovelkaoikaisulla ja käyttöpääomaoikaisulla, jonka
perusteella saadaan lopullinen kauppahinta. Kauppasopimukseen kirjattu arvioitu
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Alustava kauppahinta on 4.100.000 euroa. Alustava kauppahinta tulisi jakautumaan
myyjien kesken alla olevasti.
Lopullinen kauppahinta määräytyy kuitenkin kaupantekohetken nettovelkatilanteen ja
nettokäyttöpääoman mukaisesti. Kauppasopimuksen mukaisesti kunkin myyjän
myymien osakkeiden osakekohtainen kauppahinta määräytyy siten, että siihen
vaikuttaa sekä kyseisen myyjän Yhtiön osakepääomaan Yhtiötä perustettaessa
sijoittama määrä myös kyseisen myyjän Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon eri vaiheissa tekemät maksusuoritukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että kauppahinnasta maksetaan päältäpäin kunkin osakaskunnan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon tekemät sijoitukset ja loppuosa kauppahinnasta jakautuu
kuntien omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.
Rautalammin kunnan osakkeiden lukumäärä on 46.594, jonka omistusosuus on
3.15 eli osakepääoma 23 297 eur+ SVOP-perustamisen yhteydessä 23 297 eur,
yhteensä 46 594 eur. Saneerausohjelman yhteydessä ei Rautalammin kunta ole
antanut SVOPia. Alustavan kauppahinnan osalta Rautalammin kunnalle
jakautuisi 99 061,3 EUR.
TIETOJA OSTAJASTA
Adola on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 %) ja kotimaisen Cinia Oy:n
(19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen valokuituverkkoinfraan ja markkinoi
kuluttajaliittymiä Täyskuitu®-brändin alla. DIF Capital Partners (”DIF”) hallinnoi 8,5
miljardin euron sijoituspääomaa (www.dif.eu). Adola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa
valokuituverkkoa ja tarjota supernopeita internetyhteyksiä sadoilletuhansille
kuluttajille ja yrityksille alueilla, joilla nopeiden ja luotettavien yhteyksien saatavuus on
tällä hetkellä heikko. Noin 1,2 miljoonaa suomalaista kotitaloutta on vielä
ilmanhuippunopeaa internetyhteyttä.
Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet ovat: Suomen valtio c/o liikenne- ja
viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen11,236 %, OP
Vakuutus Oy 11,236 %
YHTIÖN ESITYS
Yhtiön hallitus esittää, että Savon Kuituverkko Oy:n osakaskunnat päättävät
1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen
2. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetyssä muodossaan
3. valtuuttaa kunnan edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen pohjalta
tehtävän lopullisen kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta
kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet.
Yhtiön hallitus esittää, että asia käsitellään kuntien päätöksenteossa 31.3.2021
mennessä siten, että lainvoimaiset päätökset olisivat saatavilla
30.4.2021 mennessä.
Lisäksi Savon Kuituverkko Oy:n hallitus esittää, että mikäli Savon Kuituverkko Oy:n
hallituksen edellä kuvatun esityksen mukaista päätöstä ei
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tulla osakaskunnassa todennäköisesti tekemään 31.3.2021 mennessä, kyseinen kunta
jatkaa kauppaa koskevan aiesopimuksen mukaisen neuvotteluyksinoikeuden
voimassaoloa automaattisesti 30.9.2021 saakka. Yhtiön hallitus pyytää osakaskunnilta
päätökset tässä asiassa ensi tilassa.
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja, Tomi Moilanen, puh. 040 354 3882, tomi.
moilanen@savonkuitu.fi ja hallituksen puheenjohtaja, Pekka Nykänen,
puh. 044 342 4828. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa tulla kuultavaksi asiassakuntien
kokouksiin.
Liitteet: Tomi Moilasen sähköposti 28.1.2021
Savon Kuituverkko Oy:n esitys
Kauppakirjaluonnos 27.1.2021 (ei julkinen JulkL 24 § 20 mom)
Yhtiön hallitus esittää, että asia käsitellään kuntien päätöksenteossa
31.3.2021 mennessä siten, että lainvoimaiset päätökset olisivat saatavilla
30.4.2021 menness
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 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy järjestelyn toteuttamisen
ja Savon Kuituverkko Oy:n ja Adola Oy:n välisen osakekaupan kauppakirjaluonnoksen
27.1.2021. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnan
edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen pohjalta tehtävän lopullisen
kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta kauppaan liittyvät
täytäntöönpanotoimet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Savon Kuituverkko Oy
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Kunnanhallitus, § 158,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 52, 15.02.2021
§ 52
Palvelutalon (kunnalliskoti) myynti Rautalammin Toholahden kylästä
RauDno-2020-407
Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 158
Valmistelijat / lisätiedot:
Arttu Matilainen
arttu.matilainen@rautalampi.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 § 158 Kiinteistörekisterin karttaote, kunnalliskoti.pdf
Rautalammin kunnalla on Toholahdessa vanhusten palvelutalona toiminut
kolmikerroksinen kiinteistö, jonka rakennusala on 1716 m2. Kiinteistössä on asuntoja
18 kpl ja siinä on tällä hetkellä yksi vuokralainen. Rakennuksen korjaamiseen ei ole
tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia eikä rakennukselle ole
käyttöä. Rakennuksesta on tehty kiinteistön korjaustarpeen arviointi syksyllä 2016
(liite 1). Kiinteistöstä on raportoitu sen rakennustekninen, kunto sekä LVI tekniset asiat
sekä sähkötekniikka. Korjaustarpeen arvioinnin tuloksena on todettu että kiinteistön
korjaaminen nykyisen käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon maksaa
rakennuttamiskustannuksineen maksaa 1 425 500 alv. 0%).
Rakennus on ollut pääosin tyhjillään useamman vuoden muutamia
vuokralaisia lukuunottamatta.
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 katsoo, että Rautalammin kunnalla ei ole taloudellisia resursseja eikä
tarvetta saattaa rakennusta käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. Kunnanhallitus
asettaa kiinteistön 686-410-14-9 myyntiin kokonaisuudessaan, joka käsittää pinta-
alaltaan 1,54 ha (15430 m2) kokoisen alueen siihen kuuluvine rakennuksineen. Myynti
suoritetaan julkisena huutokauppana.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Tilan pinta-ala tulee tarkentaa.
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Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Rautalammin kunnanhallitus on päättänyt myydä kunnan aktiivikäytöstä poistuneita
kiinteistöjä. Aiemmin kauppa on tehty jo Riihikodon päiväkodista.
Huutokauppa.com -sivustolla on ollut vanha kunnalliskoti (vanhainkoti)
huutokaupattavana 2. - 27.11.2020. Huutokauppa-aikana kohteesta tehtiin 17
tarjousta, joista korkein tehty tarjous oli 8.500 euroa. Kunnanhallitus päätti, että
kyseisen kiinteistön huutokauppa uusitaan ja kohteen lähtöhinnaksi asetettiin 10.000
euroa. Uusi huutokauppakierros toteutettiin 18 - 30.01.2021.
Huutokauppa-aikana saatiin ainoastaan yksi ostotarjous suuruudeltaan 10.500 euroa.
Tarjouksen tehneen tahon kanssa on käyty keskustelua kiinteistöön kohdistuvista
suunnitelmista. Tarjouksen tehneellä on suunnitelmia huoneistojen kunnostamiseksi
asumiskäyttöön sekä kiinteistön pihapiirin kunnostamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä tehdyn tarjouksen (10 500 euroa) ja esittää
edelleen kunnanvaltuustolle vanhan kunnalliskodin kiinteistön myymistä tehdyn
tarjouksen mukaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Perusturvalautakunta, § 14,27.01.2021
Kunnanhallitus, § 53, 15.02.2021
§ 53
Sairaanhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja lähihoitajan toimen
täyttöluvan hakeminen
RauDno-2021-49
Perusturvalautakunta, 27.01.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Nieminen
anne.nieminen@rautalampi.fi
palveluasumisen vastaava
Sairaanhoitaja on irtisanoutunut Palvelukoti Pauliinan tulosalueelta virastaan
7.12.2020 alkaen. Sairaanhoitajan pysyvyys Palvelukoti Pauliinassa on ollut heikko ja
rekrytointeja on pidetty useita.
Palveluasuminen on sosiaalipalvelua ja sairaanhoidollista työtä ei ole merkittävästi
/riittävästi vastaamaan sairaanhoitajien osaamista. Palvelukoti Pauliinan henkilöstö on
keskustellut tilanteesta ja todennut, että tehtävä voidaan hoitaa lähihoitajan
työpanoksella. Palveluasumisen vastaava on sairaanhoitaja ja vanhuspalveluiden
alueella on kolme kotisairaanhoitajaa, joiden osaamista hyödynnetään
sairaanhoidollisissa asioissa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Perusturvaosasto esittää Palvelukoti Pauliinan sairaanhoitajan viran muuttamista
lähihoitajan toimeksi ja hakee lähihoitajan toimeen täyttölupaa 1.2.2021 alkaen.
Tointa ei voida lakisääteisen mitoituksen johdosta jättää täyttämättä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
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Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Sairaanhoitaja on irtisanoutunut Palvelukoti Pauliinan tulosalueelta virastaan
7.12.2020 alkaen. Sairaanhoitajan pysyvyys Palvelukoti Pauliinassa on ollut heikko ja
rekrytointeja on pidetty useita.
Palveluasuminen on sosiaalipalvelua ja sairaanhoidollista työtä ei ole merkittävästi
/riittävästi vastaamaan sairaanhoitajien osaamista. Palvelukoti Pauliinan henkilöstö on
keskustellut tilanteesta ja todennut, että tehtävä voidaan hoitaa lähihoitajan
työpanoksella. Palveluasumisen vastaava on sairaanhoitaja ja vanhuspalveluiden
alueella on kolme kotisairaanhoitajaa, joiden osaamista hyödynnetään
sairaanhoidollisissa asioissa.
Perusturvaosasto esittää Palvelukoti Pauliinan sairaanhoitajan viran muuttamista
lähihoitajan toimeksi ja hakee lähihoitajan toimeen täyttölupaa 1.2.2021 alkaen.
Tointa ei voida lakisääteisen mitoituksen johdosta jättää täyttämättä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy täyttöluvan Palvelukoti Pauliinan lähihoitajan toimeen
1.2.2021 alkaen ja esittää kunnanvaltuustolle sairaanhoitajan viran
muuttamista lähihoitajan toimeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 54
Valtuustoaloite pormestarimallista Rautalammin kuntaan
RauDno-2021-128
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite_pormestarimallista__Jorma_Kukkonen.odt
Jorma Kukkonen, Markus Sjöberg, Hannu Korhonen ja Senja Hallivuori tekivät
valtuustoaloitteen pormestarimallista. Aloitteen mukaan pikaisesti pitäisi selvittää
pormestarimallin käyttöönottoa uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021. Aloitteen
tekijät esittävät, että perustetaan poliittisesti edustava työryhmä, joka ryhtyy asiaa
selvittämään.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa ohjeita valtuustoaloitteen jatkovalmisteluun.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
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§ 55
Talousarvion vertailu 1.1-31.12.2020
RauDno-2021-122
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Vuoden 2020 tilinpäätös ennusteessa tuloslaskelmatasolla (ulk+sis.) toimintatuottojen
toteutuma on tällä hetkellä 97,1 %, toimintakulujen 96,6 %. Kunnan poistojen
kirjaukset ja tasetilien tarkistukset pyritään tekemään nopeasti niin, että tilinpäätös
vuodelle 2020 valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.
Toimintatuotot ovat jäämässä n. 150.000 € alle budjetoidun, suurimpana eränä vesi-
ja jätevesimaksut 70.000 €. Toimintakuluista henkilöstömenot ovat toteutuneet 97.5
%, säästöä n. 200.000 €. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 95,4%, säästöä 0.6 milj.
Kunnallisvero tuotti 8.718.690 €, valtionosuudet 13.042.842 eli 652.006 euroa
enemmän, kuin oli budjetoitu.
Liitteenä on tuloslaskelmaosa (ulk+sis).
8.2.2021 tilanteen mukaan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen
noin 50.000 euroa. Summa täsmentyy, kun tilinpäätös lopullisesti valmistuu. Kulujen
pysyminen maltillisena ja ennenkaikkea valtionosuuksien merkittävä kasvu
edesauttivat sitä, että n. 1.35 milj. alijäämä ei toteutunut.

Ehdotus
Kunnallishallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilinpäätösennusteen 8.2.2021
tilanteen mukaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

4/2021

25 (49)

§ 56
Lomarahavapaat 2021
RauDno-2021-126
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 lomarahavapaat 2021.docx
2 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi lomake.pdf
Talouden tasapainottamistyöryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa on pohdittu erilaisia
keinoja henkilöstömenojen karsimiseksi. Eräänä keinoja on nähty lomarahavapaiden
käyttöönotto. Lomarahavapaiden ainoa merkitys ei ole säästöt, vaan vieläkin
merkityksempää on se, että vapailla voidaan tukea jaksamista ja perhe-elämän
yhteensovittamista työn kanssa.
Hallinto-osastolla on asiaa valmisteltu tekemällä ohjeet ja lomake lomarahavapaiden
hakemista varten. Perussääntö on, että esimies ratkaisee, onko lomarahavapaat
mahdollisia. Harkinnassa huomioidaan työjärjestelyt, henkilöstön riittävyys,
henkilöstön tasapuolinen kohtelu ja palvelutuotannon tarpeet. Vapaat pitää hakea
ennen lomakauden alkua, viimeistään 30.4.2021 mennessä. Lomarahavapaita ei
myönnetä kesä-heinäkuussa, koska lomakausi on tällöin kiivaimillaan.
Lomarahavapaat pitää käyttää ennen seuraavan lomakauden alkua, huhtikuun 2022
loppuun mennessä.
Yhteistyötoimikunta käsittelee asian 12.2.2021.
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 esitti, että lomarahavapaa käytäntö ja lomake otettaan esitetystä
muodossa käyttöön
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 57
Käyttösuunnitelma 2021, hallinto
RauDno-2021-112
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Ta 2021 hallinto.txt
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen myöntämiä
avustuksia Rautalammin museolle ja Rautalammin Urheilijoille on karsittu 10 %.
Lisäksi kokouspalkkioita karsittiin 10 %. Palkkiosääntö on tarkistettu ja
kunnanvaltuusto hyväksyi sen 2.2.2021/ §5.
Jos kunnanhallituksen kokoukset ovat ka. kerran kuussa ( lukuunottamatta
talousarvion laadintavaihetta) ja suositaan sähköisiä kokouksia, on mahdollista, että
varattu määräraha riittää. Lisäksi kannattaa harkita sähköisen allekirjoituksen
käyttöönottoa, joka osaltaan sujuvoittaisi kokouksiin liittyviä rutiineja.
Määrärahakarsinnat eivät estä talousarviossa asettujen sitovien tavoitteiden
toteuttamisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinnon käyttösuunnitelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 30,25.01.2021
Kunnanhallitus, § 58, 15.02.2021
§ 58
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
RauDno-2019-30
Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2021 kuntavaalit.pdf
Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen
valtuustokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta.
Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten
vaalilautakunta.
Vaalilain 15§:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava "hyvissä ajoin" ennen vaaleja.
Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 18.3.2021.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan,
edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää
kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa
"mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille
tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan
tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä
oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.
momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta
esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän
vaativuutta. Vaalilautakunna jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi
nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja
varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustetettava
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edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä
ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa:
esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa
vaalitoimikunnan tehtävissä.
Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta
esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän
vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi
nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakuntien sekä
vaalitoimikunnan jäsenet.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
esityslistan liitteenä olevan nimilistan mukaisesti.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus nimesi kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan
kokouksessaan 25.1.2021.
Kokouksen jälkeen on tullut tarve valita uudet nimet kuuden viimeksi valitun tilalle.
Kolmen henkilön osalta tämä tarve liittyy oikeusministeriön ohjeeseen, jonka mukaan
keskusvaalilautakunnan jäsenen ei ole suositeltavaa toimia oman tehtävänsä ohella
minään muuna vaaliviranomaisena. Lisäksi kolme henkilöä ovat ilmoittaneet, etteivät
ole enää käytettävissä vaalilautakunnan varajäseninä
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu sekä
tarpeellinen määärä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisenä.
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Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja reksiteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. Oma sekä edellä mainutun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa
aiheuttaa sen, että henkiö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen
mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan
(71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät
mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja
vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin
puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi
esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-
arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Uudet jäsenet tulee valita seuraavien tilalle:
Kerkonjoen vaalilautakunnan 3.varajäsen Tuula Markkasen, 5. varajäsen Jaakko
Karjalainen
Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäsen Aino Österberg, 2. varajäsen Elli
Ruotsalainen ja 4. varajäsen PIrjo Riipinen sekä
vaalitoimikunnan varsinainen jäsen Kirsi Mannila.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä uudet jäsenet Kerkonjoen vaalilautakunnan 3. ja 5.
varajäseksi, Kirkonkylän vaalilautakunnan 1., 2.. ja 4. varajäseneksi
sekä vaalitoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

4/2021

30 (49)

Kunnanhallitus, § 8,11.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 6,02.02.2021
Kunnanhallitus, § 59, 15.02.2021
§ 59
Luottamushenkilön eroaminen, Juho Pahajoki
RauDno-2021-3
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Ero luottamustehtävistä, Juho Pahajoki.pdf
Valtuutettu Juho Pahajoki on pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.1.2021 alkaen
paikkakunnalta poismuuton takia.
Juho Pahajoki on kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan
varsinainen jäsen ja ympäristölautakunnan varajäsen. Lisäksi kunnanvaltuusto on
valinnut hänet Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sari Hintikka-
Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja kunnanhallitus on valinnut hänet
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen Ari Weiden
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän
yhtymävaltuusto on valinnut hänet yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle
eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt
kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi.
Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 6
Liitteet

1 Ero luottamustehtävistä, Juho Pahajoki.pdf
2 Keskustan varavaltuutetun määrääminen, ote kvltk 26.1.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle
eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt
kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi.
Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että
1. Juho Pahajoelle myönnetään ero kaikista luottamustoimista paikkakunnalta muuton
takia.
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi
varavaltuutettu Anu Hotin.
3. valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Jouko Korhonen.
4. perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan valtuutettu Joni-Matti Kuikka.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

4/2021

32 (49)

5. ympäristölautakunnan varajäseneksi valitaan valtuutettu Anu Hotti.
6. Sari-Hintikka Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Savon
koulutuskuntayhtymään valitaan Anu Hotti.
7. Kari Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valitaan Hannu
Keinänen.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 2.2.2021 Juho Pahajoelle eron kaikista
luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia.
Kunnanhallitus tekee esityksen Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokoukselle
yhtiön hallitukseen valittavasta Ari Weiden varajäsenestä. Jäsenyys kestää
valtuustokauden loppuun saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tekee esityksen Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n
yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen Ari Weiden henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittavasta henkilöstä. Jäsenyys kestää valtuustokauden loppuun saakka.
Päätös
Kunnanhallitus esittää Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokoukselle yhtiön
hallitukseen Ari Weiden varajäseneksi Hannu Keinästä.
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Kunnanhallitus, § 31,25.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 7,02.02.2021
Kunnanhallitus, § 60, 15.02.2021
§ 60
Luottamushenkilön ero, Emma Ilomäki
RauDno-2021-60
Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Luottamushenkilön eroanomus, Emma Ilomäki.pdf
Valtuutettu Emma Ilomäki on pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.2.2021 alkaen
paikkakunnalta poismuuton takia.
Emma Ilomäki on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, keskusvaalilautakunnan
varsinainen jäsen, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan
Raija Haukan henkilökohtainen varajäsen sekä Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinainen jäsen. Lisäksi kunnanhallitus on valinnut
hänet sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu
toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)
Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Emma
Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet
henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, keskusvaalilautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi, maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja
talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2021, § 7
Liitteet

1 Luottamushenkilön eroanomus, Emma Ilomäki.pdf
2 Vasemmistoliiton varavaltuutun nimeäminen, Kvltk 26.1.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Emma
Ilomäelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet
henkilöt tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, keskusvaalilautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi, maaseutulautakuntaan Raija Haukan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön sääntötyöryhmään ja
talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet
varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että
1. valtuutettu Emma Ilomäelle myönnetään ero kaikista luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton takia.
2. kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi
varavaltuutettu Heikki Jaamalaisen.
3. tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Senja Hallivuori.
4. tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Päivi Heikkinen.
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5. tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan valtuutettu Heikki Jaamalainen.
6. keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitaan Pentti Sahlberg.
7. Raija Haukan henkilökohtaiseksi varajäseneksi maaseutulautakuntaan valitaan Ari
Mustonen.
8. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
valitaan Ari Mustonen.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 60
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 2.2.2021 Emma Ilomäelle eron kaikista
luottamustoimistaan paikkakunnalta poismuuton takia.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee uuden henkilön tai uudet henkilöt sääntötyöryhmään ja
talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmään.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi sääntötyöryhmään ja talouden tasapainottamisohjelman
ohjausryhmään Ari Mustosen.
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§ 61
Osallistuminen Saimaa -ilmiö 2026- hankkeeseen
RauDno-2021-105
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Sepponen
anu.sepponen@rautalampi.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 SAIMAA-ILMIÖ KUNTAKIRJE 2021 (002).pdf
Savonlinnasta – ja samalla koko Saimaan seudusta – Euroopan kulttuuripääkaupunki
2026.
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture ECOC) vuodeksi 2026. Idealle
ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit Lappeenranta, Mikkeli,
Kuopio ja Joensuu.
Savonlinna-kulttuuripääkaupunkihankkeen alue perustuu Suur-Saimaan ja Vuoksen
vesistöalueen rajaukseen, jota luonnehtii yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva
kulttuuri. Musiikin tohtori, taiteilija Sari Kaasinen on valittu Euroopan
kulttuuripääkaupunkihankkeen projektijohtajaksi. Tehtävässään Kaasinen johtaa
Saimaa-ilmiö 2026 -kulttuuripääkaupunkihanketta ja sen projektitiimiä. Hän myös
koordinoi kulttuuripääkaupunkihaun toisen hakukierroksen valmistelua ja
kulttuuripääkaupunkivuosien 2022–2026 ohjelmasisältöjä. Kaasinen aikoo laajentaa ja
syventää kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen hakukirjan taiteellista ohjelmaa
yhdessä kaikkien Itä-Suomen toimijoiden ja asukkaiden kanssa, myös pienemmissä
kaupungeissa ja kunnissa. Hän innostaa yrityksiä, toimijoita ja asukkaita yhteistyöhön
ja kertomaan alueen kulttuurista. Kaasinen esitteli hanketta 15.12.2020 Pohjois-Savon
kuntajohtajien tapaamisessa. Samassa yhteydessä kerrottiin kuntiin lähetettävästä
Saimaa-ilmiö kuntakirjeestä. Saapunut kuintakirje on liitteenä.
Mukanaolon keskeisiä hyötyjä kunnille on koottu kirjeessä seuraavasti:
* Saimaa-ilmiö2026:een mukaan lähtevät kaupungit ja kunnat ovat mukana ilmiön
viestinnässä, materiaaleissa ja digitaalisella alustalla, jossa matkailu ja kulttuuri ja
palveluntuottajat yhdistyvät uudella tavalla.
* Monet ohjelmasisällöt, yhteiset tempaukset ja tapahtumat ovat ylimaakunnallisia, ja
ne jalkautuvat ja toteutetaan erityisesti mukaan lähteviin kuntiin. Ohjelmassamme
huomioidaan erityisesti
maaseutualueiden lapset ja nuoret, erityisryhmät sekä seniorit.
*Avointen tapahtuma- ja ohjelmahakujen toteuttamispaikat sijoittuvat kuntiin, jotka
osallistuvat osaltaan Saimaa-ilmiön rahoittamiseen.
* Matalan kynnyksen Myö taataan -rahoitus suunnataan hiljaisten kaupunginosien ja
tuiketaajamien toiminnan elvyttämiseen mukaan lähtevien paikkakuntien alueille.

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

4/2021

37 (49)

* Laajan Skill share lab - osaamisen jakamisohjelman kautta pidettävät seminaarit,
työpajat ja koulutukset suunnataan rahoittajakuntien kulttuurin parissa
työskenteleville,
yrittäjille, yhdistys- ja seuratoimijoille, lapsille ja nuorille.
* Rahoittajakunnat ovat mukana edistämässä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia:
meidän ajattelumme mukaan kulttuuri kuuluu kaikille, ja kulttuuri tuo hyvinvointia,
elämyksiä ja osallistaa.
* Saimaa-ilmiön tavoitteena on uudistaa kuntien ystävyyskaupunkitoimintaa ja luoda
uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja rahoitusmahdollisuuksia. Kuntien tiivis yhteistyö
kasvattaa
kulttuurin ja luovien alojen toimintakykyä ja kasvua koko alueella.
Kunnat pääsevät mukaan kolmella eurolla per asukas mukaan kaikkiin yllä
mainittuihin toimenpiteisiin. Halutessaan kunta voi myös esittää oman erityisen
ehdotuksensa
tai toiveensa hakukirjan ohjelmasisältöön ja saada nimensä näin hakukirjaan taide- ja
kulttuurisisältöön. Tällöin rahoitusosuus neuvotellaan yhdessä hankkeen koko ja
toteutustapa huomioiden.
Rautalammin kunnan osuus olisi: 3 eurx 3121 =9363 eur ja sen voi jakaa vuosille 2022-
2026.Rahoitus toteutuu, mikäli Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkupungiksi.
Saimaa-ilmiön perusbudjetti on 20 miljoonaa euroa, joka koostuu tämänhetkisten
kaupunkien ja maakuntien rahoituksesta. Tavoitteena on saada noin 7 miljoonan
euron lisärahoitusta kuntien, yritysten ja säätiöiden yhteistyönsekä erilaisten
hankkeiden avulla.
Kuntien päätöstä odotetaan helmikuun 2021 loppuun mennessä.
Hankkeella arvioidaan olevan myönteisiä yritysvaikutuksia matkailun saralla ja sen
odotetaan lisäävän Itä-Suomen alueen matkailua ja kansainvälisyyttä.

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 Rautalammin kunta ei osallistu Saimaa- ilmiö 2026
hankkeeseen. Hanke on hyvä, mutta yksittäisen pienen kunnan kannalta hyöty jäänee
vaatimattomaksi ja lisäksi kunta on jo Pohjois-Savon Liiton kautta hankkeessa mukana.
Päätös
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§ 62
Metsästysvuokrasopimus/ Kaartinsuon Erä Ry.
RauDno-2021-123
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Metsastysvuokrasopimus_Kaartinsuon Erä.pdf
Kaartinsuon Erä ry. on halukas tekemään metsästysvuokrasopimuksen Rautalammin
kunnan kanssa Kilpilammenrannan tilasta 686-408-58-18.
Kunnanhallitus on vuonna 2015 päättänyt, että kaikissa uusittavissa tai uusissa
kaikkien riistaeläinten metsästysvuokrasopimuksisssa hehtaarivuokrana käytetään
0,75 €/ha/vuosi. Vuokrasopimukset tehdään kymmenen (10) vuoden määräaikaisina
sopimuksina koskien kaikkia riistalajeja.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen 1.3.2021 - 1.3.2031 väliseksi
ajaksi vuokrasopimuksessa olevilla ehdoilla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 63
Kunnanviraston aukiolo kesällä
RauDno-2021-115
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu päättää kunnanviraston aukioloajat.
Joinakin kesänä viraston ovet ovat olleet auki läpi kesän, mutta henkilöstön lomien
takia kaikkia palveluita ei ole voitu tarjota. Tarkoituksenmukaista olisi keskittää
mahdollisimman paljon lomia.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna 5.7- 30.7.2021. Toimialat
huolehtivat, että riittävä päivystys on kiireellisiä asioita varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 64
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
RauDno-2019-121
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 2.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja
täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
4. § Päätös talousarviolainojen ottovaltuuden myöntämisestä kunnanhallitukselle on
annettu kirjanpitoon ja hallinto-osastolle.
5. § Päätös palkkiosäännön tarkastamisesta on annettu toimialoille ja kirjanpitoon
6. § Päätös eron myöntämisestä Juho Pahajoen luottamustehtävistä ja uusien
luottamushenkilöiden valinnasta hänen tilalleen on annettu Juho Pahajoelle ja hänen
tilalleen eri luottamustoimiin valituille
7. § Päätös eron myöntämisestä Emma Ilomäelle luottamustehtävistä ja uusien
luottamushenkilöiden valinnasta hänen tilalleen on annettu Emma Ilomäelle ja hänen
tilalleen eri luottamustoimiin valituille
8. § Päätös keskusvaalilautakunnan täydentämisestä valtuustokauden loppuun on
annettu tiedoksi keskusvaalilautakunnasta eronneille ja lautakuntaan valituille sekä
keskusvaalilautakuntaan.
9. § Päätös toimielinten lukumäärästä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella on
annettu tiedoksi toimielimille ja hallinto-osastolle
10. § Päätös kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta vuonna 2021 on annettu tiedoksi
toimialoille ja hallinto-osastolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 65
Lautakuntien pöytäkirjat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.1.2021
2. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 21.1.2021
3. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 26.1.2021
4. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.1.2021
5. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 3.2.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 66
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
RauDno-2021-114
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 tietoonsa saatetuksi:
1. Johtoryhmän strategiapäivä 10.2, talouden tasapainottamissuunnitelmia :
kuluseuranta, yhteistyö terveydenhuollon kanssa, kouluverkkoselvityksen osalta
tilastot huolestuttavia, selvitys jatkuu mm. kuntayhteistyön kautta.
2. Yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen uuden hallituksen kanssa tiivistetty.
3. Pelastustoimi, keskustelutilaisuus 10.2. Varallaolosta odotetaan työtuomioistuimen
päätöstä. Nyt ei tarvita kh:n linjausta.
4. Toholahden kaavatie, Pohjois-Savon liitto/hankehakemus jätetty, hakemusta
täydennetään.Tukiprosentti 62%, laskenut aiemmasta .Kokous 1.3, jossa hakemus
käsitellään.
5. Tiinarin asunto,tarjottu kunnalle uudelleen ostettavaksi.
6. Pulssikysely toteutettiin joulukuussa 2020, tuloksien käsittely helmikuussa 2021
esimiesten toimesta.
7. Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano, Savogrow:n hanke.
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Tekninen lautakunta, § 7,11.02.2021
Kunnanhallitus, § 67, 15.02.2021
§ 67
LISÄPYKÄLÄ: Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan välinen sopimus,
määrärahan siirto hankkeen sisällä
RauDno-2021-102
Tekninen lautakunta, 11.02.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan 27.6.2018 sopiman sopimuksen,
Sopimus Kuutinharjun alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, mukaan,
Rautalammin kunta on sitoutunut osallistumaan Kuutinharjun uusien palvelukotien
grillikatoksen rakentamiseen enintään 10.000 eurolla.
Käytössä ollut grillikatos kesti siirron uuteen paikkaan ehjänä, ja Vaalijalan
kuntayhtymällä ei ole tarvetta rakentaa uutta grillikatosta.
Vaalijalan kuntayhtymällä on hankesuunnittelu käynnissä rantasaunan / kokoustilan
rakentamista koskien. Rantasaunan / kokoustilan rakennustöiden on suunniteltu
alkavan vuonna 2021 ja sen rakentamiseen Rautalammin kunta on sopimuksen
mukaan varautunut osallistumaan 40.000 euron määrärahalla. Rakennuksen
monikäyttöisyydestä ja esteettömyysvaatimuksista johtuen hankkeen
kokonaiskustannuksiin Vaalijalan kuntayhtymän varaama n. 100.000 euron
määräraha ei tällä hetkellä ole riittävä.
Kuutinrannan aluetöihin on varattu 100.000 euroa vuoden 2021
investointisuunnitelmaan.
Rautalammin kunta saa oikeuden käyttää rantasaunaa / kokoustilaa veloituksetta.

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: Antti Tuppura, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi, että grillikodan rakentamiseen varattu 10.000 euron määräraha
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siirretään rantasaunan / kokoustilan rakentamiseen varattuun määrärahaan. Lisäksi
tekninen lautakunta päättää olla esittämättä lisämääräahan varaamista hankkeelle,
koska tässä vaiheessa näyttää, että vuodelle 2021 hankkeelle varattu 100.000 euron
määräraha riittää kattamaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja
Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan 27.6.2018 sopiman sopimuksen,
Sopimus Kuutinharjun alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, mukaan,
Rautalammin kunta on sitoutunut osallistumaan Kuutinharjun uusien palvelukotien
grillikatoksen rakentamiseen enintään 10.000 eurolla.
Käytössä ollut grillikatos kesti siirron uuteen paikkaan ehjänä, ja Vaalijalan
kuntayhtymällä ei ole tarvetta rakentaa uutta grillikatosta.
Vaalijalan kuntayhtymällä on hankesuunnittelu käynnissä rantasaunan / kokoustilan
rakentamista koskien. Rantasaunan / kokoustilan rakennustöiden on suunniteltu
alkavan vuonna 2021 ja sen rakentamiseen Rautalammin kunta on sopimuksen
mukaan varautunut osallistumaan 40.000 euron määrärahalla. Rakennuksen
monikäyttöisyydestä ja esteettömyysvaatimuksista johtuen hankkeen
kokonaiskustannuksiin Vaalijalan kuntayhtymän varaama n. 100.000 euron
määräraha ei tällä hetkellä ole riittävä.
Kuutinrannan aluetöihin on varattu 100.000 euroa vuoden 2021
investointisuunnitelmaan.
Rautalammin kunta saa oikeuden käyttää rantasaunaa / kokoustilaa veloituksetta.

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
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Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi, että grillikodan rakentamiseen varattu 10.000 euron määräraha
siirretään rantasaunan / kokoustilan rakentamiseen varattuun määrärahaan. Lisäksi
tekninen lautakunta päättää olla esittämättä lisämääräahan varaamista hankkeelle,
koska tässä vaiheessa näyttää, että vuodelle 2021 hankkeelle varattu 100.000 euron
määräraha riittää kattamaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kuutinrannan aluetöistä siirretään
10.000 euroa Kuutinrannan saunarakennuksen rakentamiseen.
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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §46, §47, §51, §52, §53, §57, §66, §67
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)
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Oikaisuvaatimus
§48, §49, §50, §54, §55, §56, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65
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.

