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Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 08.08.2022 § 123
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kokous todetaan hallintosäännön 127 §:n mukaisesti laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty
vähintään kolme päivää ennen kokousta ja yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kh 08.08.2022 § 124
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Pekka Lankinen ja Petri Vento.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tai kunnantalon
asiointipisteessä 12.08.2022. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan
kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Lankinen ja Petri Vento.
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Kh 08.08.2022 § 125
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Kunnan toiminnan organisoinnin muutosten suunnittelu.
Kirjastonjohtajan rekrytointi
Kuntamarkkinoille osallistuminen
Kunnanjohtajan koulutusmatka Kuusamoon
Etelä-Karjalan liiton johtoryhmän kuntakierros Rautjärvellä 8.9.2022 klo
11.45 – 13.45.
Laikon leikkikenttä
Lahnasenkosken ennallistamisen omarahoitusosuuden maksaminen
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan esittämät
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi Asemanseudunhallin
häädön täytäntöönpano.
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Omavelkainen takaus Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yritystodistusohjelmalle
Kuntarahoitus Oy:ltä
Kh 22.11.2021 § 234
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön anomusta kokouksessaan 7.10.2021.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tarvitsee käyttörahalainaa Hiitolanjoen
hankkeisiin, jo tälle syksylle Kangaskoskelle. Urakat rahoitetaan osin
hankerahoituksella, joka saadaan käyttöön vasta jälkikäteen. Lisäksi alvpalautusten saaminen kestää aina joitain kuukausia.
Säätiölle voidaan myöntää Kuntarahoitukselta koroton limiitti, josta voi
nostaa tarvittavia summia enintään vuoden ajalle. Nostoista ei tule varaustai muita kertamaksuja. Kuntarahoitukselle selkein ratkaisu on, että yksi
kunta (kuten Rautjärvi) takaa kuntayritystodistuslimiitin. Tämä kunta sitten
pyytää muilta kunnilta omavelkaiset vastatakaukset. Kuntalaki määrittelee,
että kunnan on saatava takaukselle ”riittävä vastavakuus”.
Limiitti suositellaan haettavaksi riittävän suurena, esimerkiksi miljoonan
euron suuruisena.
Päätöksenään työvaliokunta suhtautui myönteisesti rahoitusmalliin, jossa
Rautjärven kunta takaa Kuntarahoituksen kuntayritystodistuslimiitin.
Muissa kunnissa todettiin olevan valmius omavelkaisen vastatakauksen
esittämistä valtuustoille Kuntarahoitus Oy lainalimiitistä.
Takauksen valmistelu annettiin kunnanjohtaja Harri Anttilan ja
rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksen valmisteltavaksi.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää maakunnan virkistysalueita
verrattain pienellä kuntien rahoituksella, mutta hankkii ja kehittää
maakunnan matkailun ja retkeilyn kannalta merkittäviä virkistysalueita
ainoastaan hankerahoituksen turvin eikä sille ole kertynyt riittävää
maksuvalmiutta jatkuvasti laajenevaan hankeaikaiseen rahoitukseen,
vaikka jälkikäteen saatavat hankeavustukset kustannukset kattavatkin.
Tällä hetkellä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteutuksessa olevia
hankkeita ovat:
- Saari- ja rantakohteet Läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla
- Karhusaari – Keidas keskellä kaupunkia
- Ketjureaktio – Eteläinen Saimaa pyörämatkailijan paratiisi
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Suvorov – matkailun kehittämishanke
Pyöräillen ja retkeillen eteläiselle Saimaalla – Pyörälauttahanke
Hiitolanjoen kosket
Yhteinen Saimaannorppamme – Sarviniemen esteettömyys ja
infotaulut

Hiitolanjoen ennallistaminen on poikkeuksellisen suuri kolmivuotinen
hanke, joka sitoo säätiön varoja merkittävästi vuoden 2023 vuoden
loppuun saakka. Kangaskosken ennallistamisen toteutuksen myötä säätiön
varat on sidottu, jolloin ilman väliaikaista rahoitusta Lahnasenkosken ja
Ritakosken ennallistamistyöt sekä retkeilyalueinvestoinnit lykkääntyvät
tavoiteaikataulusta, jos virkistysaluesäätiön hankeaikaista rahoitusta
pystytä turvaamaan. Hankkeen etenemisen varmistaminen edellyttää
enintään 1.000.000 euron väliaikaisen rahoituksen varmistamisen. Tämän
jälkeenkin on tarpeen huolehtia säätiön kyvystä vastata hankkeiden
toteuttamisessa.
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö esittää, että kunnat antaisivat takauksen
Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuslimiitille.
Kuntalain mukaan takaus edellyttää:
- Kunnanvaltuuston päätöstä takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta.
- Kunnan myöntämä takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
- Kunnan takaukseen tai muuhun vakuuteen ei saa sisältyä
merkittävää taloudellista riskiä.
- Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai
vastavakuuksilla.
Valmistelussa on päädytty esittämään, että Rautjärven kunta antaisi
tarvittavan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:lle ja Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiö kiinnittäisi omistamiaan kiinteistöjä hankintahinnaltaan
1.150.000 euron määrästä lainan vakuudeksi sekä virkistysaluesäätiön
jäsenkunnat antaisivat vastatakauksen Rautjärven kunnalle.
Näin kuntalain edellytykset täyttyisivät niin Rautjärven kunnan kuin
muidenkin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien osalta.
Rautjärven kunnanhallitus käsitteli 18.10.2021 § 201 Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamista, jonka perusteella
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja kaikille sen kuntajäsenille ilmoitettiin,
että Rautjärven kunta on valmis antamaan omavelkaisen takauksen
Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle 1.000.000 euron lainalimiitille.
Vastatakauksessa esitetään käytettäväksi jäsenkuntien yhteisvastuullista
täytetakausta, jossa takaajilta voidaan vaatia maksua:
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1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton
eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä,
2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,
3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen jälkeen,
etteivät vaadi vakuuden myyntiä.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö antaa panttina kiinteistökiinnitykset
Rautjärven kunnan antaman omavelkaisen takauksen vakuudeksi ja
kuntien vastatakaussitoumuksessa sovitaan, että, jos takaaja suorittaa
osuutensa ilman, että vakuutta on realisoitu, siirtää Rautjärven kunta
maksua vastaavan osuuden vakuuksista maksun suorittajalle.
Yhteisvastuullinen täytetakaus tarkoittaa sitä, että takaussitoumuksen
allekirjoittajat sitoutuvat yhdessä maksamaan koko Rautjärven kunnalle
erääntyneen omavelkaisen takauksen määrän vastatakaussitoumuksessa
sovitussa suhteessa, mutta Rautjärven kunta voi kuitenkin vaatia
takauksen maksamista yksittäiseltäkin kunnalta, jolle syntyy
takausvastuuosuuden mukainen regressio-oikeus muilta vastatakauksen
antaneilta kunnilta.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sääntöjen mukaan säätiön
purkautuessa säätiön varat ja omaisuus siirtyy kunnille siinä suhteessa
kuin ne ovat perustamisvaiheessa tai toimintaan mukaan tullessaan
sijoittaneet tai rahoittaneet kiinteän omaisuuden hankintoja.
Edellä mainittu periaate huomioiden vastatakauksen suhteellinen osuus
voitaisiin painottaa niin, että 50 % vastuusta jaettaisiin tasa kunnille ja 50
% omaisuusosuuden mukaisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen suhteessa.
Näin kuntien osuus vastuu jakaantuisi:
Lappeenranta
Imatra
Taipalsaari
Savitaipale
Rautjärvi
Ruokolahti
Parikkala
Luumäki
Lemi

Pääomaosuus %
59,6
27,4
5,1
1,0
4,5
1,1
0,7
0,4
0,1

Takausvastuu %
35,4
19,3
8,1
6,0
7,8
6,1
5,9
5,8
5,6

Tot 80 %
44,2
24,1
10,2
7,5
9,8
7,6
7,4
7,2
7,0

Mahdollisten kielteisten päätösten tai valitusten takia ehdoksi tulisi lisäksi
määritellä, että yhteisvastuu tulee voimaan, kun yli 80 % em.
takausvastuista on toteutunut, jolloin Rautjärvi voi panna täytäntöön
omavelkaisen takauksen myöntämisen. Enimmäisvastuuosuus
lainapääomasta on merkitty taulukon oikeaan sarakkeeseen.
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Takausvastuuosuus kohdistuu siihen Rautjärven kunnan omavelkaiseen
takauksen osuuteen, jota ei ole ensisijaisen vakuuden realisoinnissa
katettu. Takauspääoman lisäksi takaus kohdistuu myös muihin kuluihin,
jotka Rautjärven kunta on joutunut omavelkaisen takauksen perusteella
maksamaan.
Takausosuus määrittää takaajien välisen regressiosuhteen takaajien välillä
tilanteessa, että virkistysaluesäätiö pysty maksamaan velkaansa
Kuntarahoitukselle ja yhteisvastuullisena vastatakauksena joku tai jotkin
takaajat ovat maksaneet takauksen kokonaisuudessaan Rautjärven
kunnalle.
Takaus-, ja vastatakauspäätös esitetään tehtäväksi määräaikaisena
31.12.2023 saakka. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen
rahoituksen turvaamisesta vuodesta 2024 eteenpäin tulee laatia uusi esitys
kuntien käsiteltäväksi.
Hiitolanjoen ennallistamisen projekti- ja rahoitussuunnitelmat esitellään
kokouksessa
Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myöntää
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille 31.12.2023 asti.
Lainan vakuudeksi hyväksytään Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön
Rautjärven kunnan haltuun luovuttamat kiinnitykset omistamiinsa hankintaarvoltaan 1.150.000 kiinteistöihin.
Lisäksi edellytetään lainan vastavakuudeksi Etelä-Karjalan kuntien
yhteisvastuullinen täytetakaus niin, että Rautjärven kunnan vastuulle jäävä
regrssiovastuu pääomasta on enintään 98.000 euroa esittelyn mukaisten
takausosuuksien mukaisesti.
Takauksen toimenpanon edellytyksenä on
1. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö luovuttaa Rautjärven kunnan haltuun
hankinta-arvoltaan 1.150.000 euron kiinnitykset omistamiinsa kiinteistöihin.
2. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkunnat hyväksyvät ja
allekirjoittavat yhteisvastuullisen täytetakauksen niin, että
takausvastuuosuuksista vähintään 80 % on täyttynyt
Rautjärven kunta huolehtii takausasiakirjojen valmistelusta ja
kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja
allekirjoittamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kv 13.12.2021 § 72
Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Esittelijä

Kunnanhallitus

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille 31.12.2023 asti.
Lainan vakuudeksi hyväksytään Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön
Rautjärven kunnan haltuun luovuttamat kiinnitykset omistamiinsa hankintaarvoltaan 1.150.000 kiinteistöihin.
Lisäksi edellytetään lainan vastavakuudeksi Etelä-Karjalan kuntien
yhteisvastuullinen täytetakaus niin, että Rautjärven kunnan vastuulle jäävä
regrssiovastuu pääomasta on enintään 98.000 euroa esittelyn mukaisten
takausosuuksien mukaisesti.
Takauksen toimenpanon edellytyksenä on
1. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö luovuttaa Rautjärven kunnan haltuun
hankinta-arvoltaan 1.150.000 euron kiinnitykset omistamiinsa kiinteistöihin.
2. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkunnat hyväksyvät ja
allekirjoittavat yhteisvastuullisen täytetakauksen niin, että
takausvastuuosuuksista vähintään 80 % on täyttynyt
Rautjärven kunta huolehtii takausasiakirjojen valmistelusta ja
kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja
allekirjoittamisesta

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tapani Hämäläinen ja Minna Rasimus
poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi)tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapani Hämäläisen tilalle tämän pykälän
kohdalle Josefina Nissilä.

Kh 17.01.2022 § 5
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Kaikki Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien valtuustot ovat
hyväksyneet yhteisvastuullisen täytetakauksen esitetyssä muodossa.
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Rautjärven kunnan toimeksiannosta pankkilakimies Matti Laiho on laatinut
yhteisvastuullisen täytetakauksen toteuttamiseksi oheisen
sopimusluonnoksen takausvastuista kuntien ja Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön välillä.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on tehnyt kiinnityshakemuksen
omistamistaan kiinteistöistä, jotka on esitetty oheisena. Hankinta-arvoltaan
kiinteistöt ovat 1 192 888,93 euroa, joten tältä osin omavelkaisen
takauksen vastavakuuden edellytys täyttyy.
Kunnanjohtaja on toimittanut sopimusosapuolille pyynnön käsitellä
sopimuksen takausvastuista. Kuntien hallituksen päätösten jälkeen
sopimus voidaan allekirjoittaa.
Kunnanhallitus voi hyväksyä omavelkaisen takauksen sen jälkeen, kun
riittävä määrä kuntia on sopimuksen allekirjoittanut, kiinnitykset on
vahvistettu ja säätiö on toimittanut lopulliset yritystodistustusohjelman ja
takaussitoumuksen asiakirjat Rautjärven kunnalle.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy osaltaan sopimuksen takausvastuista
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja sen jäsenkuntien välillä ja
vastavakuudeksi asetettavat kiinnitykset sekä antaa kunnanjohtajalle
valtuudet allekirjoittaa sopimus, kun kunnanvaltuuston päätös on
lainvoimainen.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että Rautjärven kunnanhallitus
hyväksyy Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven kunnalle
asettamat vastavakuudet, kiinnityksiä yhteensä 1.150.000 euroa liitteessä
mainittuihin kiinteistöihin. Kunnanhallitus hyväksyy myös laaditun
takaussopimuksen kunnan ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön muiden
jäsenkuntien välillä sekä antaa kunnanjohtajalle valtuudet allekirjoittaa
sopimus, kun kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen.
Takaussitoumukset annetaan 31.12.2023 saakka, jolta osin
takaussopimusta täydennetään.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Kh 28.03.2022 § 48
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Kaikkien Etelä-Karjalan kuntien valtuustojen päätökset yhteisvastuullisesta
täytetakauksesta ovat saaneet lainvoiman ja Etelä-Karjalan
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virkistysaluesäätiön on antanut panttaussitoumuksen Rautjärven kunnan
vakuudeksi rekisteröidyille kiinteistökiinnitykselle arvoltaan 1.150.000
euroa.
Kuntarahoitus Oy edellyttää kunnan täysimääräisen (100 %)
täytetakauksen lisäksi valtuuston päätöksessä tulee ottaa kantaa
valtiontukisäännösääntelyn vuoksi myös
1. Takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja
2. Taattavan yhtiön toiminta/ rahoitettava investointi ei vääristä kilpailua
Kunnan myöntämä takaus ei myöskään voi olla määräaikainen, mutta
takaus voidaan lopettaa, kun Kuntarahoitus Oy:llä ei ole saatavaa.
Määräaikaisuus toteutuu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön
allekirjoittaessa yhteisvastuullisen täytetakaussopimuksen.
Kiinnitysvakuus on voimassa niin kauan, kun omavelkainen takaus on
voimassa. Kuntatodistusohjelmaa ylläpito vuoden 2023 jälkeen edellyttää
Etelä-Karjalan kuntien erikseen sopimaa järjestelyä virkistysaluesäätiön
rahoituksen turvaamiseseksi.
Ehtojen täyttämiseksi päätös on uudelleen käsiteltävä Rautjärven
kunnanvaltuustossa.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myöntää
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön sr 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille.
Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja
allekirjoittamisesta.
Säätiö toteuttaa ja ylläpitää Etelä-Karjalan kuntien puolesta kuntalaisten
käyttöön retkeilyrakenteita voittoa tuottamattomana säätiönä.
Investointi toteutetaan julkisella rahoituksella ja avustuksilla, eikä
toteutusaikaisen rahoituksen järjestäminen vääristä alueellista kilpailua.
Ilman rahoitusta säätiö ei voi toteuttaa tehtäväänsä koskien
retkeilyalueiden hankinnassa, rakentemisessa tai ennallistamisessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kv 25.04.2022 § 11
Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
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p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi
Esittelijä

Kunnanhallitus

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön sr 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille.
Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja
allekirjoittamisesta.
Säätiö toteuttaa ja ylläpitää Etelä-Karjalan kuntien puolesta kuntalaisten
käyttöön retkeilyrakenteita voittoa tuottamattomana säätiönä.
Investointi toteutetaan julkisella rahoituksella ja avustuksilla, eikä
toteutusaikaisen rahoituksen järjestäminen vääristä alueellista kilpailua.
Ilman rahoitusta säätiö ei voi toteuttaa tehtäväänsä koskien
retkeilyalueiden hankinnassa, rakentemisessa tai ennallistamisessa.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tapani Hämäläinen ja Minna Rasimus
poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Kh 08.08.2022 § 126
186/02.05.06/2021
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön sr kuntatodistuslimiitin omavelkaisen
takauksen edellytykset ovat täyttyneet, kun vaaditut kiinnitysvakuudet on
annettu Rautjärven kunnalle ja sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen Rautjärven kunnalle annettavista vastatakauksista,

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy toimeenpantavaksi Rautjärven kunnan
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön myöntämälle 1.000.000,00 euron
kuntayritystodistuslimiitille.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttila allekirjoittamaan
asiakirjat Rautjärven kunnan puolesta Kuntarahoitus Oyj:n
takaussitoumusmallin ehtojen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Etelä-Karjalan työllisyysohjelma 2022
Kh 08.08.2022 § 127
114/14.07.00/2022
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmän valmistelema Etelä-Karjalan
Työllisyysohjelma on julkaistu Kaakkois-Suomen TE-toimiston
verkkosivulla https://toimistot.te-palvelut.fi/kaakkoissuomi/tyollisyysohjelmat. Ohjelma on saatettu tiedoksi kunnille sekä
mahdollista hallinnollista käsittelyä varten.
Ohjelma on laadittu konkreettiseksi, yhteistä työtä ohjaavaksi jatkuvasti
päivittyväksi asiakirjaksi. Ohjelma on viimeksi päivitetty huhtikuussa 2022.
Ohjelman valmisteluun on osallistunut lukuisa joukko eri elinkeino- ja
työllisyystoimijoiden edustajia ja myös sen toteuttamista tehdään laajassa
yhteistyössä. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan kuntajohtajien
työvaliokunnalle. Syksyllä 2021 päätetyn mukaisesti työllisyysohjelmaa
tarkastellaan ja päivitetään työllisyysjohtoryhmässä puolivuosittain.
Etelä-Karjalan maakunnallisen työllisyysohjelman taustalla on ajatus siitä,
että työllisyys on riippuvainen alueemme yritysten kilpailukyvystä ja
joustavuudesta sopeutua kysynnän rakenteellisiin muutoksiin.
Työllisyyden edistämiseen liittyvän palveluverkoston yhteisenä tehtävänä
on toimia siten, että työvoiman osaamista pidetään yllä ja kehitetään
tavalla, joka luo kasvun edellytyksiä yrityksiin. Yritykset tarvitsevat
ensisijaisesti osaajia, mutta ovat valmiita tarjoamaan myös
kehittymismahdollisuuksia työelämässä niillekin, joille kokemusta ei vielä
ole kertynyt. Panostamalla elinkeinopolitiikkaan parannetaan yritysten
toimintaedellytyksiä ja edistetään kasvua. Yritykset tarvitsevat
kasvaessaan lisää osaamista ja osaajia. Näin syntyvät työpaikat.
Työllisyysohjelman keskeisiä tavoitteita ovat:
- Työllisyyttä tukevan kasvun edistäminen, yritystoiminnan
kiihdyttäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
- Osaavan työvoiman saatavuus
- Haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden
edistäminen
o Pitkäaikaistyöttömät ja ikääntyneet (yli 55-vuotiaat) työttömät
o Nuoret (alle 30-vuotiaat)
o Osatyökykyiset
o Maahanmuuttajat
- Työllisyyden edistämistä lisäävän yhteistyön kehittäminen

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Karjalan työllisyysohjelman 2022
noudatettavaksi Rautjärven kunnan työllisyyden edistämisen
toimenpiteissä.

Rautjärven kunta
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Simpeleen koulun täyttölupa koulunkäynninohjaajan tehtävään
Kh 08.08.2022 § 128
116/01.01.01/2022

Valmistelija

Janne Hirvonen, rehtori
p. 040 550 2485, janne.hirvonen@rautjarvi.fi
Simpeleen koulun vakituinen koulunkäynninohjaaja Virpi Terävä (85%
työaika) on irtisanoutunut tehtävästään 17.7.2022 alkaen. Tehtävää ei
voida täyttää sisäisin järjestelyin.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Simpeleen koulun
koulunkäynninohjaajan tehtävään (85% työaika) 1.9.2022 alkaen
toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimus lastenhoitajan toimen täyttämisestä
Kh 08.08.2022 § 129
169/01.01.01/2021
Valmistelija

Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja
p. 0407 002 941, sabah.samaletdin@rautjarvi.fi
Rautjärven kunnassa on ollut haettavana varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan toimi ajalla 27.5.- 10.6.2022.
Hakuilmoitus:
" Rautjärven kunta hakee vakituista varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaa. Työ alkaa 1.7.2022. Työpaikka on Simpeleen
päiväkodin vuorohoitoyksikössä 1-5-vuotiaiden ryhmässä.
Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään kuuluvat hoito- ja
kasvatustehtävät päivähoidon lapsiryhmässä: osallistuminen
lasten varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Arvostamme
koulutuksen lisäksi oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja sekä kykyä aitoon läsnäoloon. Toivomme hakijalta
positiivista työotetta ja lapsen yksilöllistä kohtaamista.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018
28 § mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk. Työaika ja
palkkaus KVTES:n mukaan.
Sähköinen hakemus tehdään Kuntarekryn kautta 10.6.2022 klo
12.00 mennessä. Mukana on oltava CV liitteenä."
Määräaikaan mennessä tuli 10 hakemusta. Haastetteluun kutsuttiin viisi
hakijaa. Haastattelijoina toimivat varhaiskasvatuksen lähijohtajat Tuula
Pulkkinen, Jelene Rantanen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kristiina
Klubb.
Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Pulkkisen päätöksellä 14.6.2022 §
2/2022 Tarja Partanen valittiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen
ja hänen varalleen Liisa Haakana.
Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin työntekijä, jonka katsottiin
parhaiten soveltuvan avoinna olleeseen tehtävään. Tanja Partanen toi
haastattelussa selkeästi esille varhaiskasvatuksen suunnitelman
perusteiden tuntemuksen ja sen käytännön soveltamisen arjessa ottaen
huomioon leikin ja lasten osallisuuden merkityksen sekä osoitti kiinnostusta
lasten yksilöllisyyden huomioimiseen. Haastattelussa tuli esille hyvän
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ilmapiirin tärkeys sekä yhteistyö vanhempien kanssa ja työyhteisön
toimivuuden merkitys. Tanjan hyvät vuorovaikutustaidot näkyivät
molemminpuolisena arvostavana ja tasapuolisena tapana kohdata perheet
ja työyhteisö.
Tiia Kyröläinen on vaatinut 28.6.2022 kirjatulla kirjeellä oikaisua
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valintapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen
perusteluina ovat seuraavat seikat:
- Tehtävään valittu on ulkopaikkakuntalainen
- Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoittaa toimineensa Rautjärvellä
vastaavanlaisessa tehtävässä yhteensä kaksi vuotta
- Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan valinta ei puolla
kuntastrategiaa ja viittaa seuraaviin kuntastrategian kohtiin:
o ”hyvinvoivat kuntalaiset”
o ”tehdään asioita yhdessä kuntalaisten hyväksi”
o ”toimitaan ihmistä kunnioittaen”
- Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan kunnan työllisyystilanne on
Etelä-Karjalan huonoin
- Valinnan tulisi kohdistaa henkilöön, joka maksaa kunnallisveron
Rautjärven kuntaan.
- Oikaisuvaatimuksen esittäjä pitää haastatteluaikaa lyhyenä ilman,
että kerrotaan mikä olisi ollut haastattelun riittävä pituus.
- Viimeisenä perusteluna on hakijan käsitys omista vahvoista
työnäytöistään ilman, että osoittaisi miten työnäytöt olisivat
merkityksellisemmät kuin tehtävään valitulla on.
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut koskien hakijoiden asuinpaikkaa
ovat syrjiviä, eikä niitä voida ottaa huomioon rekrytoinnissa.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että tehtävään on valittu kelpoisuusehdot täyttävä
koulutuksen ja kokemuksen puolesta pätevä sekä tehtävään parhaiten
sopiva henkilö ja valintaprosessi on ollut asianmukainen.
Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei
ole osoitettu, että valinnassa ei olisi noudatettu hakuilmoituksessa
ilmoitettuja valintakriteereitä eikä sitä, että valittu henkilö ei täyttäisi toimen
liittyviä vaatimuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Kyröläinen poistui esteellisenä
(intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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Lausunto ilmastolain luonnoksesta
Kh 08.08.2022 § 130
57/00.01.02/2022
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laiksi ilmastolain muuttamisesta. Lausunto tulee antaa viimeistään
8.8.2022 klo 15.00 lausuntopalvelussa. Materiaali löytyy
lausuntopalvelusta Lausunto - Lausuntopalvelu
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Ilmastolakiin lisättäisiin
säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta
muutoksenhausta.
Ilmastolain soveltamisala laajennettaisiin koskemaan kuntia. Kunnille
säädettäisiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma, joka kunnan tulisi päivittää
vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman hyväksyisi valtuusto.
Kunnan tulisi suunnitelmassa asettaa päästövähennystavoite sekä toimet,
joilla päästöjä vähennetään kunnassa. Samoin kunnan olisi seurattava
suunnitelman toteutumista. Suunnitelman voisi laatia myös yhdessä alueen
muiden kuntien kanssa. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja
nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.
Kunta voi laatia ilmastosuunnitelman myös yhteistyössä muiden kuntien
kanssa, jossa tulee olla kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet.
Ilmastosuunnitelman ja -raporttien laadinta edellyttää kunnilta lisää
resursseja. Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta
tässä pykälässä tarkoitetun suunnitelman laatimista tai päivittämistä varten
valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa.
Lausuntoaikataulusta johtuen on valmisteltu yhteislausuntoa Etelä-Karjalan
liiton johdolla. Lausuntoluonnos esityslistan oheisena. Lopullinen
lausuntoversio esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen valmistellun yhteislausunnon ja
toteaa, että lausuntoantoaikataulu halveksii kunnallista itsehallintoa.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kh 08.08.2022 § 131
Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi
Kunnanjohtaja
- kiinteistönluovutusilmoitusten yhdistelmä 6/2022
- kiinteistönluovutusilmoitusten yhdistelmä 7/2022
- viranhaltijapäätös 25.7.2022: Rautjärven Asemankirjaston lasten ja
nuorten kokoelman täydentäminen testamenttivaroilla

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet asiakirjat 8.8.2022
Kh 08.08.2022 § 132
109/00.01.02/2022
Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
- Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2021–31.3.2022 on julkaistu 16.6.2022
THL:n nettisivulla.
Valvira
- päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta, Össur Finland Oy, Kuopio, 17.6.2022
- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta, Össur Finland Oy, Kuopio, 17.6.2022
- lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Lääkärisi
Mielenterveys Oy, 21.6.2022
- ilmoitus yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
toimintayksikön lopettaminen, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, 9.7.2022
- päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta, Silmuke Oy, 14.7.2022
Imatran seudun ympäristölautakunta
- 21.6.2022 pöytäkirja
Eksote
- valtuuston pöytäkirja 16.6.2022
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 6/2022
Valtiovarainministeriö
- kutsu kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin hankkeen
julkistusseminaariin 25.8.2022
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
- 7.6.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Aluehallintovirasto
- ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta,
Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen aluetoimisto, 21.7.2022

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 131, §
132

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Henkilöstöhallinnon päätökset
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai
viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa.
Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.
Sovellettava lainkohta: Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 129
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä
koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 564 2501
029 564 2502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös
ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista
se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 130
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnan asiointipisteen määräajan
viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rautjärven kunta
Yhteystiedot:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Simpeleentie 12, 56800 Simpele
rautjarven.kunta@rautjarvi.fi
040 162 1500 / 05 687 211

Asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 14.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018 /1383) mukaan
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa
asioissa on 260 euroa.
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