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Muut osallistujat 

 

 

Anneli Jalkanen 

Sari Hintikka-Varis 

Ari Weide 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

 

puheenjohtaja, poistui klo 17.45 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 
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Risto Niemelä 

Ossi Maukonen 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

osastosihteeri 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen  Sari Hintikka-Varis 

                             § 259, 275-276                                                     

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen        Risto Niemelä 

                                  § 272 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  249 –  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 6.10.2014 klo 18.40    kunnanvirasto 

 

 

Kaija Satuli 

 

 

Ari Weide           Kari Laitinen 

                             § 272 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 13.10.2014 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 249 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 58 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on 

kutsuttu koolle KunL:n 50 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 250 §  

KunL:n 50 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin 

ja Ari Weiden. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 251 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Yrityskylä Itä-Suomen tulevaisuus –hanke 2015-2018 

 

Kh 252 § 

 Yrityskylä Itä-Suomi -hanke toimii nyt kolmatta vuotta tarjoten  kaikille 

Itä-Suomen kuudesluokkalaisille (6) maailman innovatiivisimmaksi valitun 

YRITYSKYLÄ-OPINTOKOKONAISUUDEN. Kolmivuotinen rahoitus-

kausi on päättymässä.  

 

Voidaksemme jatkaa ja vakinaistaa toimintaamme vuosina 2015-2018, 

Kuopion kaupunki hallinnoijana kääntyy kaikkien pohjoissavolaisten kun-

tien puoleen kumppanuuden hakemiseksi. Yrityskylä opintokokonaisuuden 

rahoitus jakaantuu kolmeen yhtä suureen osaan: yrityksille, säätiöille ja 

kunnille. Tähän mennessä Kuopio on yksin vastannut kuntarahoituksesta. 

Kuopion on tulevaisuudessa edelleen pääasiallinen kuntarahoittaja (40 

€/oppilas), mutta kaupunki hakee muiden kuntien sitoutumista ja osallis-

tumismaksua (15 €/ oppilas). 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyen, kunta ilmoittaa Kuopion 

kaupungille, että Rautalammin kunta on mukana Yrityskylä Itä-Suomi –

hankkeessa vuosina 2015-2018 kuudesluokkalaisten osalta. Kustannukset 

ovat vuosittain noin (40 oppilasta x 15 euroa/oppilas) 600 €/vuosi ja kus-

tannukset yhteensä ovat 1.800 €/2015-2018. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vuosikausia heikkokuntoisen Saikarintien peruskorjaus Rautalammin Vaajasalmen ja Tervon 

välillä on tehtävä kiireellisenä 

 

Kh 253 § 

 Tielaitosta ei ole olemassa sellaisena kuin se aikaisemmin tunnettiin, ELY-

keskukset maakunnissa toimivat tierakentamisen ja kunnossapidon tilaaji-

na, kun yksityisiltä tieurakoitsijoilta ostetaan teiden rakentamis- ja kunnos-

sapitopalveluja. Mutta esim. paikallisteiden kunnossapitoon yksityiset yrit-

täjät uskaltautuvat vasta sen jälkeen, kun joku on antanut ylempää luvan 

korjauksen tai kunnossapitotoimenpiteen toteuttamiseen. Tilanne erityisesti 

alemman asteisen (maanteiden ja paikallisteiden) osalta alkaa olla kestämä-

tön. Itä- ja Pohjois-Suomessa valtatiet ja kantatiet jotenkin tässä uudessa 

organisointijärjestelmässä vielä tulevat hoidetuksi, mutta alemman asteisen 

tiestön peruskorjaukseen ja suunnitteluun eivät poliitikot näytä kanavoivan 

lisää rahaa. Sen sijaan Etelä-Suomeen ja Helsingin alueelle edelleen raken-

netaan vilkkaasti uutta tieverkostoa tai sitä peruskorjataan. Kunnat tekevät 

vuodesta toiseen muussa osaa Suomea peruskorjaus- ja kunnossapitoesi-

tyksiä ELY-keskuksille ja tienkäyttäjät viestittävät vuodesta toiseen puut-

teista, jotka jätetään korjaamatta. Tienkäyttäjien tai kuntainstituutioiden 

esitykset eivät edunvalvontamielessä johda mihinkään. Eivätkä kehittämis-

vastuussa olevat viranomaiset ja maakunnista valitut kansanedustajat toimi 

riittävän päämäärätietoisesti olemassa olevan tilanteen muuttamiseksi. 

Pohjois-Savossa Kallansillat tai Varkauden ja Joensuun välisen kantatie 23 

peruskorjausprojektit eivät paranna maakunnan alemman asteisen tiever-

kon kuntoa. 

 

Tämä osoittaa, että valtion tiesuunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa 

koskevat rakennemuutokset Suomessa ovat Itä- ja Pohjois-Suomen näkö-

kulmasta epäonnistuneet.  

 

Rautalammilla ns. Saikarintietä on esitetty lähes vuosittain ainakin 20 vuo-

den ajan peruskorjaustoimenpiteiden piiriin, mutta esitykset ovat johtaneet 

ainoastaan pahimpien kelirikkopaikkojen korjaamiseen. Kun alemman as-

teisten paikallisteiden kunnossapitotoimenpiteet ovat lähes kokonaan kesä-

aikaan lopetettu, pääsee näiden teiden kunto rapistumaan ja sen jälkeen 

korjaustoimenpiteet vievät yhä enemmän aikaa ja rahaa. 

 

Saikarintien osalta Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoittaa, että alueurakassa 

ELY on suunnitellut ottavan vuonna 2015 Saikarintien Soratieremix-koh-

teeksi. Soratieremix-menetelmässä soratien pintakerros ja reunaosa käsitel-

lään kivijyrsimellä 5-10 cm syvyydeltä. Tällä käsittelyllä rikotaan pintaker-

roksessa olevat tienhoitoa haittaavat kivet ja palautetaan tien leveys suun- 
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niteltuun noin 6-6,5 metriin. Tavoitteena on myös poikkikaltevuuden pa-

rantaminen, mikä osaltaan vähentää tien reikiintymistä sateella. Käsitellyn 

kulutuskerroksen rakeisuutta korjataan tarvittaessa rakeisuuden ohjealueen 

mukaiseksi lisäkiviaineksella. Käsittelyn yhteydessä tie ojitetaan sekä uusi-

taan heikkokuntoiset tierummut. Tien päällystettyä noin 3 km:n osuutta 

Vaajasalmen päässä ei pystytä uusimaan nykyisellä rahoitusraamilla. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että Saikarin-

tien peruskorjaus käynnistetään vuonna 2015 ja peruskorjausta jatketaan si-

ten, että  

 

a) Rautalammin kunnan ja Tervon kuntakeskusten välinen tieosuus tulee 

asianmukaisesti peruskorjatuksi henkilöliikennettä varten, 

b) Saikarin alueen marjatiloja koskettava pölyhaitta poistuu, 

c) raskas puutavaraliikenne mahdollistuu etelä-pohjoissuunnassa Keite-

leen puunjalostusyksiköihin, 

d) ja varaudutaan samalla laajemmin Ääneskoskella ja Varkaudessa teh-

täviin puunjalostusinvestoinneista johtuviin raakapuun logistiikka- ja 

huoltoketjujen toimivuuteen, joka perustuu paikallisteiden hyvään kun-

toon. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Esitys tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Tervalamminvuoren alueelle 

 

Kh 254 § 

Liitteet 16-18 NWE Sales Oy on yksityisomisteinen tuulivoimahankkeiden kehittämiseen 

erikoistunut yhtiö. Yritys toimii hankkeissa projektikehittäjänä ja asiakkai-

ta ovat tuulivoimaloiden rakentamiseen investoivat yhtiöt, kuten TuuliWat-

ti, Taaleritehdas ja OX2. Tällä hetkellä yrityksellämme on eri kehitysvai-

heissa olevia tuulivoimahankkeita noin 400 MW:n verran. Tervalammin-

vuoren tuulivoimahanke Rautalammilta on ehdotettu tuulivoima-alueeksi 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksessa. Alueelle on suunnitel-

tu 6 kpl 3-5 MW voimaloita. Napakorkeus tulisi olemaan 140-144 m ja 

roottorin halkaisija n. 126- 131 m jolloin kokonaiskorkeus olisi noin 206-

209,5 m. 

 

Hankkeen taustaa 

NWE Sales Oy on solminut maanvuokrasopimuksia maanomistajien kans-

sa. Periaate on ollut se, että kaikki hankealueen maanomistajat saavat 

vuokratuloa ja kaikille tarjotaan vuokrasopimusta. Yritys pyrkii tekemään 

naapurisopimukset kaikkien voimaloiden vaikutusalueella olevien maan-

omistajien kanssa. Alueesta on tehty ympäristöselvitys ja tuulisuusanalyysi 

tuulivoima-alueesta. Niiden pohjalta alueelle voidaan sijoittaa 6 tuulivoi-

malaa. Sijoittelussa asutukseen on jätetty riittävä etäisyys, tuulivoimaloille 

asetetut ohjearvot mm. melun suhteen alittuvat sekä selvityksissä todetut 

ympäristövaikutukset on huomioitu. Tehtyjä ympäristöselvityksiä laajenne-

taan ja tarkennetaan vielä kaavoituksen yhteydessä.  

 

Tuulivoimahankkeiden vaikutukset Rautalammin kunnalle 

Tuulivoimahanke tuo Rautalammin kunnalle toteutuessaan kiinteistöveroa 

noin 15 000 € /vuosi/ tuulivoimala, tuloa maanomistajille sekä työtä pai-

kallisille rakennusalan yrityksille. Perustusten, teiden, työskentelyalueiden, 

sähkökaapeleiden ja muuntajien rakentamiseen arvioidaan käytettävän 

hankkeessa yhteensä noin 5-6  miljoonaa euroa. Kaikki investoijat ovat si-

toutuneet perustamaan paikallisyhtiön, joka hoitaa tuulivoimapuiston ope-

rointia ja tuotantoa. Yrityksen liikevaihto tämän kokoisessa puistossa tulee 

olemaan noin 5-6 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Jatkotoimenpiteet 

NWE Sales Oy ilmoittaa 16.9.2014 kuntaan saapuneella esitykselle, että he 

haluavat aloittaa Tervalamminvuoren tuulivoimahankkeemme kaavoituk-

sen mahdollisimman pian. NWE Sales Oy esittää Rautalammin kunnalle 

Tervalamminvuoren alueelle tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Yritys 

on valmis laadituttamaan tuulivoima-osayleiskaavan ulkopuolisella konsul- 
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tilla ja vastaamaan työn kustannuksista. Yritys toivoo kunnan osallistuvan 

kaavoitukseen, asioiden ripeää käsittelyä ja hyvää yhteistyötä.  

 

Viranomaisten kanssa valmisteltaessa on tullut ilmi se, että kokoluokkansa 

puolesta Tervalamminvuoren tuulivoima-alue on seudullisesti merkittävä 

ja tarvitsisi mahdollisesti maakuntakaavamerkinnän. Kaupan maakunta-

kaavaprosessi on käynnissä ja alueen yleiskaavoitus voidaan käynnistää ja 

sitä laatia maakuntakaavan rinnalla. Maakuntakaavamerkinnän tulisi olla 

vahvistettu kuitenkin ennen yleiskaavan hyväksymistä. Tervalamminvuo-

ren tuulivoimala-alueen vaikutus ulottuu Suonenjoen kaupungin puolelle, 

joten jatkoneuvotteluissa tulisi olla mukana Pohjois-Savon liiton, ELY:n, 

NWE Sales Oy:n lisäksi Suonenjoen kaupunki ja Rautalammin kunta. 

 

Kuntaan on toimitettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta lausunto-

pyyntö 23.9.2014 POSELY/1406/2014, jossa pyydetään mm. Rautalammin 

kunnalta, ympäristölautakunnalta ja rakennuslupaviranomaiselta selvitystä 

siitä, tulisiko päätöksenteossa ottaa huomioon sellaisia seikkoja ja/tai, jota 

vaativat YVA-menettelyn tarpeellisuutta?  

 

Lausuntopyynnöllä halutaan korvata YVA-lain 6 §:ssä tarkoitettu viran-

omaisneuvottelu. Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, 

Suonenjoen kaupungin sekä Rautalammin kunnan edustajien sekä NWS 

Sales Oy:n kanssa on järjestetty 30.9.2014 kaavoitukseen liittyvä neuvotte-

lu Rautalammilla. Rautalammin kuntaan on 2.10.2014 toimitettu asukkai-

den kirjelmä, jossa vastustetaan Tervalamminvuoren ympäristön muutta-

mista energiatuotantoalueeksi. 

 

Kaavoitusjaosto on kokouksessaan 2.10.2014 antanut asiasta seuraavan 

lausunnon:  

 

Suunniteltu Tervalamminvuoren tuulipuisto sijaitsee Rautalammin kunnan 

kaakkoisosassa Heikinjärven alueella. Alustavien suunnitelmien mukaan 

hankevalmistelijana toimiva NWE Sales Oy tavoittelee kuuden 3-5 MW:n 

tuulivoimalan sijoittamista alueelle. Hanke tulee esille kaupan maakunta-

kaavassa sekä se vaatii toteutuakseen myös kunnan yleiskaavan. 

 

Hanke vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelyssä (Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468). Ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai ko-

konaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA:ssa 

hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksen-

tekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun 

apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. 
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Kaavoitusjaoston mielestä osayleiskaavan laatiminen kunnassa voidaan 

aloittaa, kun hankkeen YVA-menettely on käynnistynyt. YVA-menettelyn 

yhteydessä saadaan esille myös eri viranomaisten näkökannat hankkeeseen 

ja yleiskaavoitusta voidaan viedä YVA-menettelyn rinnalla. YVA-menet-

telystä saadut tiedot palvelevat myös yleiskaavoitusta ja ovat sen laatuisia, 

että niiden perusteella voidaan hanketta tarkastella kokonaisuutena. Yleis-

kaavoituksen käynnistyksen yhteydessä voidaan hyväksyä myös hanke-

valmistelijan esittämä kaavoitus. 

 

Kaavoitus pohjautuu alueen yksityisen maanomistajien haluun kehittää 

omistamaansa maa-aluetta tuulivoimaan liittyvänä energiantuotantoalueena 

ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksessa olevaan tuulivoima-

lakaavasuunnitelmaan.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallituksen tietoon merkitään, että Tervalamminvuoren tuulivoima-

alue on seudullisesti merkittävä (3-8 voimalaa) ja tarvitsee maakuntakaa-

vamerkinnän, joka toteutuu Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan yhtey-

dessä.  

 

Valmistelun etenemistä koskien kunnanhallitus hyväksyy NWE Sales Oy:n 

esityksen aloittaa Tervalamminvuoren alueen osayleiskaavoitus. Ympäris-

tövaikutukset arvioidaan osayleiskaavaprosessin yhteydessä, kun tuulivoi-

mala-alueella on vähemmän kuin 10 tuulivoimalaa ja niiden teho on enin-

tään 30 MWh.  Suunnitellun Tervalamminvuoren tuulivoimalan lähellä ei 

ole muita tuulivoimaloita, jotka edellyttäisivät laajempaa ympäristövaiku-

tusten arviointitarkastelua, ja kansallispuistoon (Kalajanvuori) on 13-15 ki-

lometrin etäisyys.  

 

Kunta on valmis edistämään hankkeen etenemistä ja suhtautuu myönteises-

ti siihen, että yritys laadituttaa omalla kustannuksellaan tuulivoimala-yleis-

kaavan ulkopuolisella kaavoittajalla. Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa 

kaavoittajan valintaan, joka kunnalle esitetään hyväksyttäväksi. Tuulivoi-

malan saaminen merkitsee kunnan näkökulmasta lisääntyviä kiinteistöve-

rotuloja. Tuulivoimalan investointikustannukset lienevät noin yli 30 mil-

joonaa euroa.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Uuden kehitysyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan 

 

Kh 255 § 

Liite 1 Vuosien 2013 ja 2014 aikana Sisä-Savossa on valmisteltu ja tehty selvityk-

siä siitä, miten voitaisiin taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvistaa yritys-

ten ja elinkeinotoimen toimintaedellytysten parantamiseksi tehtävää työtä 

ja voimavaroja. Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien li-

säksi neuvotteluissa ovat olleet mukana Pielaveden ja Keiteleen kunnat.  

 

Tavoitteena on ollut perustaa uusi kehitysyhtiö (osakeyhtiö) Pohjois-Savon 

länsiosiin. Perustettavan yhtiön tavoitteena on vastata omalta osaltaan alu-

een elinkeinopalveluiden tuottamisesta ja toimia kuntien ja muiden toimi-

joiden lisäksi EU-hanketoimintaa vahvistavana kehitysyhtiönä.  

 

Osakeyhtiön perustaminen on yksi lisämahdollisuus kuntien yritys- ja elin-

keino-toimintaa edistävässä ”työkalupakissa”. Sisä-Savon Seutuyhtymä 

kuntayhtymänä lakkaa 31.12.2014 ja uusi yhtiö perustetaan 1.1.2015 kun-

tien valtuustojen päätöksillä. 

 

Osakaskuntien toimesta yhtiötä varten on valmisteltu osakassopimus, yh-

tiöjärjestys, perustamissopimus ja liiketoimintasuunnitelma. Liiketoiminta-

suunnitelman ja kuntien ja yhtiön välisen palvelusopimuksen valmistelu 

voivat jatkua vielä perustamisen jälkeen. 

 

Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, jonka jäsenet koostuvat 

kuntien esittämistä henkilöistä. Lisäksi yhtiössä on neuvottelukunta, jonka 

tehtävänä on tuoda kuntien ja yritys- ja elinkeinoelämän näkemykset pää-

töksentekoa koskevaan valmisteluun. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka ei 

ole hallituksen jäsen. 

 

Valmistelua varten on ollut erilaisia neuvotteluryhmiä, jotka ovat työstä-

neet edellä mainittuja perustamiseen liittyviä asiakirjoja. Sisä-Savon Seu-

tuyhtymän hallitus on päättänyt lähettää 18.9.2014 pitämässään kokouk-

sessa valmisteluasiakirjat kuntiin lausunnoille. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle perustettavaksi uuden kehitysyhtiön 

Pohjois-Savon länsiosiin. Yhtiön osakkaina ovat Rautalammin, Suonenjo-

en, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen kunnat. Yhtiö aloittaa toi-

mintansa 1.1.2015.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perustettavaa kehitysyhtiötä varten  
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hyväksytään esitetyn muotoisena ja sisältöisenä: 

1) perustamissopimus ja muut perustamisasiakirjat, 

2) yhtiöjärjestys, 

3) omistajien välinen osakassopimus. 

 

Em. asiakirjat ovat liitteenä 1. 

 

Uuden kehitysyhtiön palvelukseen siirtyvät 1.1.2015 alkaen seuraavat Si-

sä-Savon seutuyhtymän palveluksessa olevat toistaiseksi valitut toimihen-

kilöt, joiden palkka- ja eläkevastuista päättää 31.12.2014 saakka Sisä-

Savon Seutuyhtymä niminen kuntayhtymä ja sen jälkeen uusi 1.1.2015 pe-

rustettava kehitysyhtiö. Uudelle kehitysyhtiölle siirtyvät 1.1.2015 alkaen 

keskeneräiset EU- hankkeet projektihenkilöstöineen enintään siihen saak-

ka, kun hankkeet ja projektit päättyvät. EU-hankkeisiin ja projekteihin liit-

tyvistä talous-, palkka- ja eläkevastuista vastaa Sisä-Savon Seutuyhtymä 

31.12.2014 saakka ja uusi perustettava kehitysyhtiö 1.1.2015 alkaen. 

 

Sisä-Savon Seutuyhtymä Rautalammin, Suonenjoen, Vesannon ja Tervon 

kuntien omistamana kuntayhtymänä lakkaa 31.12.2014. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle edellä mainittujen suunnitelmien ja toi-

menpiteiden hyväksymistä esitetyssä muodossa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pelastuslaitoksen tilavuokrat 2015 

 

Kh 256 § 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt pelastuslaitoksen 

vuoden 2015 talousarvion valmistelun jatkamisen siten, että pelastuslaitos 

ei korota kuntien maksuosuutta vuoden 2014 tasosta. Päätös pohjautuu si-

säministeriön kirjeeseen, jossa se edellyttää pelastustoimen rakenneuudis-

tuksen toteuttamiseksi kuntien maksuosuuksien jäädyttämisen vuoden 

2014 tasoon vuosille 2015-2017. 

 

Pelastuslaitos pyytää aluepelastuslautakunnan päätöksen mukaisesti, että 

kunnat eivät korottaisi paloasemin vuokria v. 2015, ellei korotukselle ole 

erityisen perusteltua syytä. Vastausta pyydetään 31.10.2014 mennessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, ettei Rautalammin paloaseman vuokraan tehdä tar-

kistusta vuonna 2015. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnan edustajien valinta eri yhtiöiden ja yhdistyksien yhtiö- ja vuosikokouksiin Katarina  

Kiviluoto-Pakarisen tilalle 

 

Kh 257 § 

Kunnanhallitus valitsi 6.2.2013 Katarina Kiviluoto-Pakarisen kunnan edus-

tajaksi Mansikka ry:n ja Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry:n kokouksiin 

(varalla molemmissa Kaija Satuli). 

 

Katarina Kiviluoto-Pakarinen pyysi eroa luottamustoimistaan, mutta nämä 

kaksi jäivät valitsematta aiemmin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää valita Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun uudet edustajat Mansikka 

ry:n ja Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry:n vuosikokouksiin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti uudeksi edustajaksi Mansikka ry:n 

vuosikokouksiin Kirsi Mannilan ja Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry:n 

vuosikokouksiin Tiina Louhikallion. 
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Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä 

 

Kh 258 § 

Liite 2 Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 § 167 päättänyt ilmoittaa ha-

lukkuutensa ostaa Kuopion kaupungilta sosiaali- ja potilasasiamiespalve-

lut. 

 

 Kuopion kaupunki on tehnyt asiasta sopimuksen, liite 2.  Osa kunnista on 

jo allekirjoittanut sopimuksen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen sosiaali- ja potilasasiamies-

palvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin kanssa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien ennakkokompensaatio vuokrausalijäämästä 1.7.-

31.12.2014 

 

Kh 259 § 

Liite 3 Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiö hakee ennakkokompensaatio-

ta vuokrausalijäämäänsä ajalle 1.7. – 31.12.2014. Teollisuustien halliin on 

käyttötapamuutos vireillä. Uudet vuokrasopimukset astuivat voimaan 1.9. 

2014,  jolloin tilajako selkiytyi ja vuokrattujen tilojen uudet vuokrat katta-

vat laskennalliset käyttökulut.  Näistä tiloista ei nyt tarvita vuokravastike-

kompensaatiota.  

 Tässä esityksessä kompensaatio esitetään maksettavaksi ennakkoon loppu-

vuoden ajalta, jotta hallin käyttötapamuutoksen vaatimat korjaukset  ja 

muutokset saadaan käyntiin.  

 

 Loppuvuoden ennakkovastike 7-12/2014 on 15.697,92 €, joka koostuu 

 ennakkovastikkeesta ajalta 7–8/2014  6.157,12 € ja ajalta 9-12/2014   

9.540, 04 €.  

 

 Yhtiö antaa vuodenvaihteen jälkeen kunnanhallitukselle kirjanpitoon  pe-

rustuvan selvityksen vuoden 2014 laskutetuista vastikkeista ja muista tähän 

hakemukseen liittyvistä tulo- ja menoeristä.  

 

 Liitteenä 3 on yhtiön laskelma yhtiövastikkeen laskuttamiseksi loppuvuo-

delta 2014 (1.7.–31.12.2014). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:   

Kunnanhallitus päättää maksaa Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yh-

tiölle liitteen 3 ja edellä esitettyyn perustuen yhtiölle vuokrausalijäämän 

ennakkokompensaatiota ajalta 1.7.–31.12.2014 yhteensä 15.697,92 €. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anneli Jalkanen, Jarmo Hänninen ja Kirsi Mannila eivät esteellisinä osal-

listuneet tämän asian käsittelyyn ja puhetta johti Sari Hintikka-Varis.  
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Toholahdentien korjauksen aloituslupapyyntö 

 

Kh 260 § 

Liite 4 Toholahdentien halkeilu aiheuttaa nykyisin jatkuvaa kunnossapidon tarvet-

ta ja keväisin roudan seurauksena tieliikenteelle nopeasti jopa vaarallisia 

routamuutoksia. 

 

 Tekninen lautakunta on kilpailuttanut korjauksen ja kokonaishintatarjous 

on 81.590 € (alv 0%). Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lu-

paa aloittaa Toholahdentien korjaustyöt. Teknisen lautakunnan aloituslu-

papyyntökirje on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa luvan Toholahdentien korjauksen aloittami-

seen vuonna 2014. Toholahdentien peruskorjaus on vuoden 2015 talous-

suunnitelmassa. Kustannukset voidaan rahoittaa vuoden 2015 alusta lu-

kien. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Istekki Oy:n hallinnoimaan maakunnalliseen arkistoprojektiin osallistuminen 
 

Kh 261 § 

 Valmistelija: hallintojohtaja Tapio Kataja 

 

Istekki Oy on Pohjois-Savon Liiton kanssa organisoimassa maakunnallista 

arkistotoimen yhteistyö projektia, johon Pohjois- Savon liitto hakee rahoi-

tusta. Projekti käynnistyisi vuoden 2014 lopussa tai heti vuoden 2015 alus-

sa. Pohjois-Savon  liitto palkkaa työtä ohjaamaan projektipäällikön. 

 

 Projektin tarkoituksena on kartoittaa  kuntien AMS ja eAMS ja mahdollis-

ten tiedonohjaussuunnitelmien tilanne, luoda maakuntaan yleinen ja ohjeel-

linen tiedonohjaussuunnitelma, lisätä valmiuksia sähköiseen arkistointiin, 

koordinoida kenties yhteisiä hankintoja, tuoda hyviä käytäntöjä kuntien 

hyödynnettäväksi ja auttaa kaikella tällaisella asianhallinnan koneellista-

mista. 

 

 Projektin kuntakohtainen kustannus on noin 3.500 – 4.500 euroa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

   Kunnanhallitus päättää osallistua projektiin ja sitoutuu  n. 3.500 – 4.500 

 euron (ALV 0 %) lähinnä projektipäällikön palkkauksen aiheuttamiin kus-

tannuksiin.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sosiaaliasiamiehen selvitys vuosilta 2013-2014 
 

Kh 262 § 

Liite 5 Sosiaaliasiamiehen tulee sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 annetun lain mukaan antaa kunnanhallitukselle selvitys sosiaalihuollon asiak-

kaiden aseman ja oikeuksien toteutumisesta kunnassa. 

 

 Sosiaaliasiamies on jättänyt selvityksen vuosilta 2013-2014, liite 5. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä selvityksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin Kehitys Oy:n tekemät rahoituspäätökset  

 

Kh 263 §  

Osakassopimuksen mukaisesti Rautalammin Kehitys Oy on vuosittain in-

formoinut yhtiön tekemistä rahoituspäätöksistä ja voimassa olevista rahoi-

tusratkaisuista. Syyskuun 2014 loppuun mennessä yhtiö oli myöntänyt 

1.295.550 euron arvosta omavelkaisia takauksia. Lisäksi yhtiöllä oli edel-

leen voimassa 2.000 euron suuruinen oman pääoman ehtoinen sijoitus. Yh-

tiön rahoitusasema on vahva, vain 1/3 yhtiön rahoitusvarallisuudesta on 

annettu takauksia yrityksille. 

 

Kunnanjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä rahoituspäätökset tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 264 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Pro Ysitie ry:n kirje 26.8.2014. 

 

2. Laina Hämäläisen kirjelmä 21.8.2014 ambulanssi- ym. asioista. 

 

3. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista 23.9.2014. 

 

4. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 12.9.2014. 

 

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 8.9.2014: Valtion erityisavustus 

Rautalammin kunnalle pedagogisten ICT-ohjaukseen (1.900 €). 

 

6. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvio. 

 

7. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustoimen yhteistoimintasopi-

mus- ja maksuosuustyöryhmän pöytäkirja 2.9.2014. 

 

8. Itä-Suomen AVIn kirje 37.8.2014: Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus 

kotona, kylillä ja liikenteessä. 

 

9. Kevan virkakirje 3/2014: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten 

tiedoksianto jäsenyhteisöille. 

 

10. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 23.9.2014. 

 

11. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 25.9.2014: Päätöksen antaminen 

poikkeamishakemuksesta, joka koskee rakennusjärjestyksessä määrä-

tystä rantaetäisyydestä poikkeamista Kerkonjoensuun kylässä sijaitse-

villa Annala ja Annala II tiloilla RN:o 1:35 ja 1:53. 

 

12. Päätös luvattomaan rakentamiseen puuttumisesta Rautalammin kylässä 

sijaitsevalla Pappila –tilalla RN:o 18:340 (osoite Kirkkotie 3). 

 

13. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.9.2014. 

 

14. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston esityslista 13.10. 

2014. 
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15. Aditro Oy:n ilmoitus 26.9.2014: Palvelu- ja ylläpitoveloitus muuttuu 

1.1.2015. 

 

16. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 26.9.2014. 

 

17. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.9.2014: Erityisavustuksen 

(230.000 €) myöntäminen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen, Rau-

talammin lukion peruskorjaus. 

 

18. Vaalijalan ky:n ennakkotiedote yhtymäkokouksesta 5.11.2014. 

 

19. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 1.10.2014. 

 

20. Itä-Suomen AVIn päätös 1.10.2014: Perustoimeentulotukeen makset-

tavan valtionosuusennakon muutos vuodelle 2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunta päätti 

kilpailuttaa kunnan vakuutukset. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 265 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.9.2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituk-

sen käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaalitoinen sekä 

vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat Pohjois-Savossa 

 

Kh 266 § 

Liite 6 Sosiaali- ja terveysministeriö ovat pyytäneet lausuntoja kunnilta sotejär-

jestämislakiluonnoksesta 14.10.2014 mennessä. Lain sisältöön kohdistuu 

useita kiistanlaisia ja ristiriitaisia säännösehdotuksia. Kiistanlainen sote-

lakiluonnos Suomen perustuslain näkökulmasta leikkaa perustuslain ja 

kuntalain vastaisesti kuntien itsehallintoa, itsemääräämisoikeutta ja auto-

nomiaa, sillä kuntien ja kaupunkien päätösvaltaa lakiluonnoksessa pyritään 

siirtämään viidelle sote-järjestämisvastuualueille noin 60 %. Kuntalaki-

luonnosta ja sote-järjestämislakia, lukion ja II asteen koulusta ja vapaaeh-

toista kansansivistystyötä koskevia uudistuksia pyritään viemään läpi nor-

maaleina lakeina säätäen ne voimassa olevan perustuslain säännösten vas-

taisesti poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen. Perustuslaki-

oikeudellinen tulkinta toistaiseksi puuttuu.  

 

Mikäli em. lakiluonnoksia viedään normaalin lain säätämisjärjestyksessä 

eduskunnassa eteenpäin, ne lain sisällöillään rajoittavat Euroopan Neuvos-

ton paikallishallinnon peruskirjan vastaisesti kuntien välistä vapaaehtoista 

ja keskinäistä sopimista ja yhteistoimintaa. Samaan aikaan valmistelussa 

oleva lukion ja II asteen koulutusta ja kansansivistystä työtä koskevan la-

kiuudistuksen läpivieminen siten, että kuntaa suuremmalle maakunnan ko-

koiselle kuntayhtymälle annettaisiin lukion ja II asteen koulutuksen järjes-

tämisvastuu ja kuntien lukiokoulutus uudelleen luvanvaraistettaisiin valtion 

toimesta, rajoittavat yhdessä sote-järjestämislakiluonnoksen kanssa kunnan 

autonomiaa siten, että noin 80 % kuntien ja kaupunkien päätösvallasta 

suunnitellaan siirrettäväksi yksittäisen kunnan valtuuston päätöksen ulko-

puolelle.  

 

Kysymyksessä on suuri, syvä ja kokonaisvaltainen poliittis-hallinnollinen 

ja oikeudellinen valtion ja kuntien välisen suhteen uudelleen arvioiminen 

Suomessa, joka koskettaa yhteiskuntaa ja paikallishallintoa valtapoliittises-

ti, toiminallisesti ja taloudellisesti, ja joka muutoksena vaatii perustuslain 

säätämisjärjestyksen. 

 

Sote-tuotantovastuualueita sote-järjestämislakiluonnoksessa suunnitellaan 

maakunnan kokoisiksi alueiksi, jossa yksittäisen kunnan ja kaupungin so-

siaalitoimi ja sen palvelut kansalaisen näkökulmasta uhkaavat jäädä eri-

koissairaanhoidon ja terveydenhuollon jalkoihin. Sosiaalitoimen palvelut 

ovat tyypillisiä alemman asteisia lähipalveluja, joissa saavutettavuus on 

kuntalaisten näkökulmasta tärkeää. Kuitenkin lakiehdotuksessa sosiaali- ja  
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terveyspalveluiden järjestämisestä korostetaan nimenomaan kuntien ja 

kuntayhtymien vastuuta palveluiden tuottamisessa. Sote-järjestämislaissa 

korostetaan lähipalveluita ja niiden merkitystä kansalaiselle. 

 

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 21.9.2014 

SOTE-palveluiden tuotannon organisointia ja järjestämistä varten maakun-

nalliset a) seuranta- ja ohjausryhmän sekä b) valmistelu- ja c) yhteistyö-

ryhmät. Seuranta- ja ohjausryhmä koostuu pohjoissavolaisista sote-jär-

jestämislain säätäjistä eli kansanedustajista, jotka edustavat pääasiallisesti 

Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kaupunkeja. Maakuntahallituksen pöytä-

kirjaote ja nimeämispyyntökirje on liitteenä 6.  

 

A) Tuotannon organisoinnin ja järjestämisen (11 henkilöä) 

Vetovastuu oli suunniteltu kuuluvaksi Pohjois-Savon liitolle kuntayhtymän 

perussopimuksen mukaisesti. Maakuntahallituksen nimeämän seuranta- ja 

ohjausryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet, jotka edustavat seuraavia kun-

tia:  

1.  Kansanedustaja Seppo Kääriäinen pj, Iisalmi 

2.  Kansanedustaja Markku Eestilä, Iisalmi 

3.  Kansanedustaja Kari Rajamäki, Varkaus 

4.  Raimo Koikkalainen, Varkaus 

5.  Kansanedustaja Kimmo Kivelä, Kuopio 

6.  Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio 

7.  Kansanedustaja Erkki Virtanen, Kuopio 

8.  Minna Reijonen, Kuopio 

9.  Kari Ojala, Siilinjärveltä 

10.  Sari Tikkanen, Kiuruvesi 

11.  Pekka Leskinen vpj, Leppävirta 

 

B) Nimettävät henkilöt valmisteluryhmään (22 henkilöä) 

Jokaista toistaiseksi Pohjois-Savoon kuuluvaa kuntaa pyydetään nimeä-

mään valmisteluryhmään viranhaltija ja hänelle henkilökohtainen vara-

jäsen, yhteensä 20 henkilöä ja maakuntahallitus nimesi jo osaltaan Poh-

jois-Savon liitosta valmistelutyöryhmään sen puheenjohtajaksi maakunta-

johtaja Jussi Huttusen sekä hänen lisäkseen hallintojohtaja Tarja Miettisen 

(varalle maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen). 

 

C) Nimettävät henkilöt SOTE-tuottajaorganisaatioiden edustajina yh-

teistyöryhmään (13-15 henkilöä).  
Lisäksi maakuntahallitus asetti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryh-

män, johon pyydetään kuntia nimeämään edustajat ja heidän varahenkilön-

sä: 
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2.1 Kaikista Pohjois-Savon nykyisistä SOTE- palveluiden 

tuottajaorganisaatioista (Pohjois-Savon shp, Kysteri, Ylä-

Savon SOTE ky, Sisä-Savon terveydenhuollon ky) KYS-

kumppanuus huomioiden, 4-6 henkilöä, 

2.2 Itsenäisistä kunnista eli sote -kuntatuottajista (sosiaali- ja 

terveyspalvelut) (Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi, Varkaus), 4 

henkilöä, 

2.3 Sosiaalihuollon edustajat seutukuntajaolla. Sosiaalihuol-

lon edustajat pyydetään nimeämään seutukunnittain (Kuopion 

seutu, Sisä-Savon seutu, Koillis-Savon seutu, Varkauden 

Seutu ja Ylä-Savon Seutu) ryhmän toimivuuden - sen koko 

huomioiden – varmistamiseksi, 5 henkilöä. 

    

Kuntien kannanottoihin ja näkökulmaan ennen 14.10.2014 lausuntojen an-

tamista sote-järjestämislaista ja lain lopullisen sisällön muotoutumista pyri-

tään vaikuttamaan työryhmäjäsenvalinnoilla. Esim. jokaisesta kunnasta ei 

ole haluttu sosiaalihuollon edustajia yhteistyöryhmään. Samaan aikaan kui-

tenkin eräistä kaupungeista tulee yliedustus, kun huomioidaan valmistelu-

työryhmä, sote-tuottajaorganisaatioryhmä ja tuotannon organisointia ja jär-

jestämistä koskevan työryhmän kokoonpano. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee edusta-

jat ja varaedustajat työryhmiin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.  
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Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimintastrategialuonnos sekä talousarvio 2015 ja 

taloussuunnitelma 2016-2017 

 

Kh 267 § 

Liitteet 7-8 Sydän-Savon maaseutupalvelu on vastannut maaseutuhallinnon tehtävien 

hoitamisesta yhteistoiminta-alueella 1.1.2012 alkaen. Yhteistoiminta-

alueen tehtäviin ovat kuuluneet: viranomaistehtävät, yritysneuvonta, maa-

seudun toimintaympäristön kehittäminen sekä joissakin kunnissa yksityis-

tielain mukaiset tehtävät. 

 

 Sydän-Savon maaseutupalvelu laatii toimintastrategiaa vuoteen 2020. Stra-

tegiassa on huomioitu toimintaympäristön muutokset maaseutuhallinnon 

kannalta katsoen. Maatilojen rakenteellinen muutos jatkuu tilalukumäärien 

vähenemisellä ja jatkavat tilat kehittävät tuotantoaan. Monialaiset tuotan-

tomuodot lisääntyvät maaseudulla. Maaseutuyritysten neuvonta ja akti-

vointi kehittämisvaiheessa korostuu Sydän-Savon maaseutupalvelun osalta 

tulevaisuudessa. 

 

 Sydän-Savon maaseutupalvelun lähettämät asiakirjat ovat liitteenä 7. 

 Rautalammin kunnan osalta yhteistoiminta-alueen budjettiin varattava 

määräraha on vuoden 2014 tasolla, liite 8.  

 

 Sydän-Savon maaseutupalvelu pyytää kuntien mahdolliset lausunnot 

21.10.2014 mennessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella 

 

Sivltk 74 § 

Kesällä 2014 lakkasi kaksi ELY-keskuksen ostamaa linja-autovuoroa, jot-

ka koskivat oppilaskuljetuksia. Tästä johtuen Rautalammin kunnan koulu-

kuljetukset on järjestetty tälle lukuvuodelle siten, että kunta ostaa kaikki 

muut koulumatkavuorot paitsi aamulla Kerkonkoskelta Pakarilan ja Kon-

nekosken kautta tulevan ns. omakustanteisen vuoron kyydit. Lukiolaiset 

pääsisivät kulkemaan näillä perusopetuksen oppilaille tarkoitetuilla kyy-

deillä ilman kunnalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lukiolaisten osalta sivis-

tysosasto laskuttaisi Kelalta sen myöntämän korvauksen koulukyydistä. 

Mikäli kunta laskuttaisi lukiolaisilta omavastuuosuuden, tuloja kertyisi 

4.000-5.000 €. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lukiolaiset voivat käyt-

tää peruskoulujen koulukyytejä koulumatkoihin. Kunta laskuttaa Kelalta 

koulumatkatuen osuuden. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  Sari Hintikka-Varis ja Helena Hänninen poistuivat kokouksesta klo 17.56. 

 

____________________________ 

 

Kh 268 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa asian sivistyslautakunnan uudelleen val-

misteltavaksi ja tekemään asiasta kokonaistarkastelun. 
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Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Kerkonjoen koululle 

 

Sivltk 75 § 

Kerkonjoen koulun rehtori on tehnyt esityksen toisen koulunkäynninohjaa-

jan palkkaamisesta koululle seuraavin perustein: 

 

Kerkonjoen koulun luokissa, mukaan lukien esiopetus, on useita tuen tar-

vitsevia oppilaita. Usealla oppilaalla on lausunto, jossa ilmenee lapsen op-

pimisen vaikeudet ja/tai kehityksen viivästyminen. Lausunnoissa mainitaan 

myös luokka-avustajan päivittäinen tarve. Koululla on myös pidennetyn 

oppimisvelvollisuuden ja luokan kertaavia oppilaita. Koulun luokkaryhmät 

ovat yhdysluokkia. Tällä hetkellä koulussamme on yksi ohjaaja. 

 

Koska tuen tarvitsevia oppilaita on useita, yhden ohjaajan tuntien jakami-

nen kolmen opetusryhmän oppilaille ei riitä takaamaan riittävää tuen mää-

rää. Lisäksi nykyinen ohjaaja vastaa aamu- ja iltapäiväkyytien valvonnasta 

sekä iltapäiväkerhoon jäävistä lapsista. Opetusjärjestelyjen ja opettamisen 

sujuvuuden sekä yleisen turvallisuuden kannalta olisi tärkeä saada koulul-

lemme toinen palkattu täysipäiväinen koulunkäynninohjaaja. 

 

Koulutuksen talousarviossa ei ole varattu määrärahoja toiseen ohjaajaan, 

mutta koulutuksen talousarvio ei ylity, vaikka ohjaaja palkataan loppuvuo-

deksi. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallituksel-

ta lupaa toisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen Kerkonjoen koululle 

lukuvuodeksi 2014-2015. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  Anu Hirvonen esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn. 

____________________________ 

 

Kh 269 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus arvioi koulunkäynninohjaajan palkkaamista vuoden 2015 

budjettiesityksen yhteydessä. Valtion suurten valtionosuusleikkausten joh-

dosta kunnan sisäiset säästötavoitteet koskettavat myös sivistystoimen sek-

toria. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti sivistyslautakunnan ehdotuksen. 

Lisäksi asiasta tehdään kartoitus tämän kuukauden aikana. 
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Uinninvalvojan osa-aikainen tehtävä 

 

Sivltk 66 § 

Liite 1 Pitkäaikainen uinninvalvoja on ilmoittanut, ettei jatka enää uinninvalvojan 

tehtävässä. Uinninvalvojan viikoittainen työaika on noin 15 h. Työ on ilta-

työtä ja sitä on viitenä iltana viikossa. Myös Kela on tarkentanut ohjeistus-

taan ja niiden mukaan altaalla tulee olla uinninvalvonta myös kuntoutetta-

vien asiakkaiden käyntien ajan. Uinninvalvojan pätevyys on määritelty Ke-

lan standardeissa. Tämä lisää uinninvalvojan tarvetta entisestään. Lisäksi 

kunnanhallitus on pyytänyt sivistyslautakuntaa selvittämään, miten henki-

löstöresursseja urheilu- ja uimahallin sekä kuntosalien osalta voidaan käyt-

tää tehokkaasti siten, että ne voivat jatkossa vastata myös mahdolliseen ky-

syntään. 

 

 Uimahallien turvallisuutta valvoo ja ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki. Laissa 

on kirjattu uinninvalvojan pätevyysvaatimukset, liite 1. Uinninvalvojan 

tarve ei riipu uimahallin koosta eikä asiakkaiden määrästä, vaan lain mu-

kaan uimahalleissa tulee aina olla uinninvalvoja yleisöuintien aikana. Lii-

kuntatoimessa työskentelee tällä hetkellä vapaa-ajansihteeri puolitetulla 

työajalla sekä osa-aikainen uimahallin lippukassanhoitaja. Vapaa-ajan-

sihteerin työhön sisältyy iltatyötä jo vähintään kahtena iltana viikossa, eikä 

hänen ole mahdollista työskennellä uinninvalvojana viitenä iltana viikossa. 

Uimahallin lipunmyyjä ei myöskään voi toimia uinninvalvojana, koska lain 

mukaan uinninvalvojalla ei saa olla muita tehtäviä valvonnan aikana. 

 

 Kunnanhallitus on päättänyt 6.8.2014, että sivistyslautakunnan tulee sisäi-

sesti selvittää ensin se, miten henkilöstöresursseja urheilu- ja uimahallin 

sekä kuntosalien osalta voidaan käyttää tehokkaasti siten, että ne voivat 

vastata myös mahdolliseen kasvavaan kysyntään. 

 

 Vapaa-ajansihteeri ehdottaa, että uinninvalvojan tehtävä täytetään määräai-

kaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Syksyn aikana selvitetään, löy-

tyykö alueelta toimijaa/yrittäjää, joka voisi tarjota Rautalammin kunnalle 

uinninvalvonnan yleisöuintien aikana sekä tuottaa liikunnanpalveluja mat-

kailu- ja yritysryhmille. Lisäksi selvitetään mahdolliset kustannusvaikutuk-

set sekä vastuukysymykset. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää esittää vapaa-ajansihteerin ehdotuksen mukai-

sesti, että pyydetään kunnanhallitukselta täyttölupaa uinninvalvojan tehtä-

vään 31.12.2014 saakka. Lisäksi annetaan vapaa-ajansihteerille tehtäväksi 

selvittää laajemmin uinninvalvonnan ja liikunnan henkilöstöresurssit. 
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Päätös: Sivistyslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa uinninval-

vojan tehtävään 31.5.2015 saakka. Vapaa-ajansihteerille annetaan tehtä-

väksi kartoittaa käytettävissä olevat uinninvalvonnan ja liikunnan resurssit 

ja tulevaisuuden tarpeet. 

 

_____________________________ 

 

Kh 270 § 

Liite 9 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valtuustoaloitteet 

 

Kh 373 § 

Liitteet 6-7 Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.10.2013 jätettiin kaksi valtuustoaloitet-

ta, joista toinen koski nuorisotilan aukipitämistä viikonloppuiltoina (liite 6) 

ja toinen liikuntareseptin käyttöönottoa Rautalammilla (liite 7). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää: 

 

1. antaa liitteen 6 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtä-

väksi ja pyytää lautakuntaa antamaan asiasta perustellun lausunnon; 

 

2. antaa liitteen 7 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtä-

väksi ja kehottaa lautakuntaa neuvottelemaan vaihtoehdoista myös ter-

veyskeskuksen kanssa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

______________________________ 

 

Sivltk 25 § 

Liite 2 Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.12.2013 käsitellyt valtuustoaloitteita 

nuorisotilojen aukipitämisestä viikonloppuiltoina ja liikuntareseptin käyt-

töönottoa Rautalammilla ja antanut valmistelun sivistyslautakunnan tehtä-

väksi. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta keskustelee asiasta. 

 

Päätös: 

 

_____________________________ 

 

Sivltk 68 § 

 Liikuntareseptin käyttöönottoa ovat olleet valmistelemassa Rautalammin 

kunnan sivistys- ja perusturvaosasto sekä Sisä-Savon terveydenhuollon 

henkilöstöä. Palaverissa 28.3.2014 sovittiin, että asiaa eteenpäin valmiste-

levat vs. vapaa-ajansihteeri ja fysioterapeutti. 

 

 Liitteenä on vapaa-ajansihteeri Minna Laitisen ja fysioterapeutti Ulla Sa-

ramäen esitys asian järjestämiseksi. 
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Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta keskustelee liikuntareseptiasiasta ja liitteenä olevasta 

ehdotuksesta. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta keskusteli erilaisista liikuntareseptin käyttöönoton mah-

dollisuuksista. 

________________________________ 

 

Sivltk 77 § 

Liitteet 5-6 Liikuntareseptin valmistelua on jatkettu palaverissa 9.9.2014, jossa oli mu-

kana kunnan sivistysosaston, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän, 

Soisalon työterveyden, Sisä-Savon kansalaisopiston edustajat sekä Rauta-

lammin Urheilijoiden seuratyöntekijä. Liikuntareseptin sijaan työryhmä 

ehdottaa käytettävän nimeä liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonta nimenä ei 

rajaisi toimintaa pelkästään terveydenhuoltoon, vaan se mahdollistaisi laa-

jemman ja monipuolisemman toimijoiden mukanaolon. Liitteenä 5 on eh-

dotus liikuntaneuvontapalvelun toimintamallista. 

 

 Liitteenä 6 on vapaa-ajansihteerin lausunto valtuustoaloitteeseen, joka kos-

kee nuorisotilan aukipitämistä viikonloppuiltoina. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-

tolle liitteen 5 mukaista liikuntaneuvontapalvelun aloittamista ja määrära-

han varaamista toiminnan käynnistämiseen vuoden 2015 talousarvioon. 

Valtuustoaloitteeseen, joka koskee nuorisotilojen aukipitämiseen viikon-

loppuna, sivistyslautakunta antaa liitteen 6 mukaisen lausunnon. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

_____________________________ 

 

Kh 271 § 

Liitteet 10-11 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää valtuus-

tolle toiminnallisen uudelleen järjestämisen aloittamisen liikuntaneuvon-

nan osalta. Talousarviovuoden 2015 kustannusvaikutusten osalta asia tulee 

vuoden 2015 budjettiesityksessä arvioitavaksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen  
 

Kh 272 §  

Liite 12 Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitus on lähestynyt kun-

nanhallitusta kirjeellään (liite 12), jossa yhtiön  hallitus esittää ensinnäkin 

kunnan aikoinaan myöntämän ns. tertiäärilainan  koron alentamista 4 %:sta 

2%:iin vuoden 2014 alusta. Lisäksi yhtiö esittää nykyisen osakepääoman 

korottamista 200.000 eurolla. Näiden toimien jälkeen yhtiö ilmoittaa järjes-

tävänsä lainoja uudelleen.  

 

Rautalammin kunta oli taannut 31.12.2013 Rautalammin kunnan Asunnon-

hankinta Oy:n lainoja 1.108.490,50 €. Rautalammin kunta on taannut 

31.12.2013 mennessä Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainoja 

290.764,84 €. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n esitys lainojen 

uudelleen järjestelystä ei poista tarvetta Rautalammin kunnan Asunnonhan-

kinta Oy:n ja Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan fuusiosta, jota asuntovi-

ranomaiset ovat esittäneet. 

 

Rautalammin kuntakonserni on tehnyt aikaisemmin kirjanpidon järjestämis-

tä koskevan päätöksen. Kirjanpidon uudelleen järjestämisen yhteydessä tu-

lee erityisesti vuokrien seurantaan ja saatavien perintäasiaan kiinnittää 

enemmän huomiota.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta 

Oy:n osakepääoman korottamista 1.1.2015 alkaen 100.000 eurolla. Yhtiön 

osakepääoma 31.12.2013 oli 213.264,92 €. Muilta osin yhtiön lainojen uu-

delleen järjestelyjen sekä fuusion yhteydessä arvioidaan lainojen kokonais-

lisätarve ja Rautalammin kunnan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta 

Oy:n välinen lainoitus. Kunnan tertiäärilainan korkoa pudotetaan 4 %:sta 2 

%:iin vuoden 2014 alusta lukien. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Ari Weide, Sari Hintikka-Varis, Kirsi Mannila ja Ossi Maukonen eivät es-

tellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja pöytäkirjan laati tämän asi-

an osalta kunnanjohtaja Risto Niemelä. Pöytäkirjan tarkasti Ari Weiden 

osalta Kari Laitinen. 
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Rautalammin kunnan uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu 

 

Kh 273 § 

 Mainostoimisto MEOM Oy, Jyväskylästä on tehnyt kesällä ja syksyllä 

suunnittelu Rautalammin kunnan brändin ja uuden visuaalisen ilmeen ra-

kentamiseksi sen pohjalta, mitä Rautalampi maailman kartalle –hankkeen 

yhteydessä toimisto oli toteuttamassa Rautalammin kunnalle. Suunnittelu-

ryhmässä on päädytty kahteen malliin, joista voidaan valita lopullinen uusi 

ilme, jonka pohjalta ilmettä ryhdytään siirtämään kuntalaisille, yrityksille, 

hallintoon ja markkinointiin laajemmin tunnetuksi. 

 

 Kunnanhallitukselle yritys esitteli aikaisemmin vaihtoehdot ja siinä yhtey-

dessä haluttiin enemmin erilaisia käyttömahdollisuus malleja uudelle il-

meelle. Nyt ne ovat valmistuneet. Mallit esitellään kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kahden vaihtoehdon pohjalta valitaan uusi käytettävä visuaalinen ilme 

Rautalammin kunnalle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaihtoehdon 1. 
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Rautalammin terveyskeskuksen korjaus ja lasten neuvolatilojen väistötilat sekä lääkäri-hoitaja 

työpari 

 

Kh 274 § 

 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä on ilmoittanut Rautalammin  

kunnalle, että Rautalammin terveyskeskuksesta tulisi peruskorjata työter-

veyshuollon, fysioterapian ja lasten neuvolatiloja ja samalla on viitattu 

AVIn työsuojelun lausuntoihin tiloista.  

 

Rautalammin kunta omistaa Rautalammin terveyskeskuksen tilat ja kiin-

teistöt, joita kunta on vuokrannut Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-

tymälle ja Kierinniemen Hoitokoti Oy:lle.  

 

Peruskorjaussuunnitelmat terveyskeskuksen tiloihin ovat siinä vaiheessa, 

että ne voitaisiin aloittaa marraskuun 2014 aikana ja tämän johdosta on jär-

jestetty väistötiloja eri puolilta kuntaa toiminnoille ja niille on löydetty tilat 

Rautalammilta. Sitä vastoin lasten neuvolatoiminnan tilat kuntayhtymä on 

halunnut siirtää Suomenjoelle. Tätä järjestelyjä nuoret perheelliset ja kun-

talaiset ovat vastustaneet, koska Rautalammin kunnasta löytyy väistötilat 

peruskorjauksen ajaksi myös lasten neuvolatoiminnalle. 

 

 Lääkäri-hoitaja työparin poistaminen Rautalammilta on aiheuttanut kunta-

laisten keskuudessa hämmennystä ja sitä on lisännyt se, että kuntayhtymä 

on mainostanut paikallislehdessä käytäntöjä, jossa rautalampilaisia pyyde-

tään terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle Suonenjoelle.  

 

Rautalammin kunta on tehnyt Soisalon työterveyden kanssa sopimuksen 

siitä, että Rautalammilla tarjotaan työterveyslääkärin palveluja. Kun Sisä-

Savon terveydenhuollon kuntayhtymä tuotti aikaisemmin työterveyspalve-

lut rautalampilaisille, työterveyslääkärin palvelut olivat kuntayhtymän 

tuottamina varsin vähäiset Rautalammilla, ja terveyskeskuslääkärit ottivat 

näin ollen vastaan myös työterveyshuoltoon kuuluvat rautalampilaiset poti-

laat. Nyt tilanne on toinen. Soisalon työterveys ottaa vastaan työterveyspo-

tilaita Rautalammilla. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus edellyttää, että Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä 

neuvottelee Rautalammilta väistötilat lastenneuvolatoiminnalle. Lisäksi 

kunnanhallitus katsoo, että niin kauan kuin kuntayhtymä toimii, sen tulee 

vastata Rautalammin terveyskeskuslääkärivahvuudesta siinä mittakaavas-

sa, että rautalampilaisten ei tarvitse lähteä terveyskeskuslääkärin vastaan-

otolle Suonenjoelle edes terveyskeskuksen peruskorjauksen aikana. 
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Maa-alueen myynti Drom ry:lle 

 

Kh 248 §  

Liite 10 Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry. on kiinnostunut ostamaan 4.9.2014 

tarjouksella Rautalammin kunnan omistuksessa olevan Lehmiranta (686-

402-1-1-158) –tontin kansainvälisen luovan kulttuurin keskuksen rakenta-

miseksi 20.000 eurolla, liite 10. Noin hehtaarin kokoinen tontti sijaitsee 

Drom ry:n omistaman Pajaviita RN:o 1:132 –tontin vieressä Konneveden 

rannalla. Molemmat tontit eivät kuulu kansallispuistoalueeseen, eikä niitä 

ole kaavalla suojeltu. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistaminen 

on edellytys sille, että Luovun kulttuurin keskus voidaan rakentaa alueelle.  

 

Drom ry. esittää kunnalle yleiskaavan toteuttamista suunnitellusti tekemäl-

lä aluevaraus ja käyttötarkoitusmerkintä  luovan kulttuurin keskukselle 

(palvelu- ja matkailualueelle) ja kaavan valmistuminen on edellytys tontti-

kaupan syntymiselle. Tavoitteena on rakentaa kansainvälinen kulttuuri-, 

koulutus-, palvelu- ja matkailukeskus Kunnassa on työn alla Etelä-

Konneveden rantayleiskaavan tarkistusprosessi. Drom ry toivoo, että tontin 

myynnissä kunta ottaisi huomioon tontin käyttötarkoituksesta tulevan hyö-

dyn.  

 

Drom ry. esittää esikauppakirjan laatimista em. kunnan omistamasta tontis-

ta. Drom ry:n esityksen mukaan kauppahinnan maksaminen tapahtuisi Ete-

lä-Konneveden rantayleiskaavan tarkistamisen ja kaavan vahvistumisen 

jälkeen.  

 

Kunta ja Drom ry ovat neuvotelleet asiasta 2.9.2014, jossa on tullut esille 

se, että kunta toivoo tarkempia talous- ja investointisuunnitelmia hankkees-

ta, ja toisaalta Drom ry on toivonut, että kunta voisi osallistua pienvenesa-

taman ja rantautumispaikan rakentamiskustannuksiin. Neuvottelussa on 

tullut esille myös se, että tonttikauppa Lehmiranta RN:o 1:158 voitaisiin 

sopimusperusteisesti purkaa, mikäli mahdollisesti tulevaa rakennuspaikka 

ei ole rakennettu kaavan mukaisesti ja tietyn ajan kuluessa.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että  

 

1. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä Paja-

viita RN:o 1:132 (0,855 ha) ja Lehmiranta RN:o 1:158 (1,0 ha) tilat 

kaavoitetaan palvelu- ja matkailutoimintojen alueeksi, jossa ovat lisäksi 

pienvenesatama ja rantautumispaikkavaraus. Selvitetään kaavoituksen 

yhteydessä alueen yksityistielinjaus. 
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2. Alueen ranta-asemakaavan suunnittelijaksi kunta hyväksyy FCG Kuo-

pion (Timo Leskinen).  

3. Drom ry. vastaa ranta-asemakaavan suunnittelukustannuksista ja suun-

nittelukustannuksien jakamisesta tehdään erillinen sopimus kunnan ja 

yhdistyksen välillä kustannusten puolittamiseksi. Yksityiskohtaisista 

rakennussuunnittelukustannuksista kunta ja yhdistys vastaavat itse. 

4. Kunta myy omistamansa Lehmiranta 1:158 tilan (1 ha) Drom ry:lle 

20.000 eurona kauppahinnasta. Myynnistä laaditaan esikauppakirja. 

5. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan toteutuminen suunnitellusti on 

edellytys lopullisen kiinteistökaupan syntymiselle kunnan ja yhdistyk-

sen välillä. Lopullinen kauppahinta maksetaan Etelä-Konneveden ran-

tayleiskaavan vahvistuttua kiinteistöjen osalta. 

6. Mikäli Lehmiranta 1:158 tilalle ei ole yleiskaavan ja ranta-asemakaa-

van vahvistuttua kohdistettu rakentamista 1.1.2019 mennessä tulee 

kiinteistön palaamisesta kunnalle tehdä erillinen sopimus.  

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

 

Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 

15.10. 

___________________________ 

 

Kh 275 § 

Liitteet 13-14a Drom ry:n edustajien kanssa on käyty keskusteluja tontin hinnasta. Kun-

taan 22.9.2014 saapuneella kirjelmällä Drom ry. ilmoittaa, että se ei ole 

valmis korottamaan hintaan ja viitataan siihen, että jos tontilla ei ole kaa-

vojen mukaista rakentamista 1.1.2019 mennessä, tontti tulee esitetyn ehdon 

mukaan palauttaa kunnalle, liite 14. Ko. alueen asukkaiden ja mökkiläisten 

kansalaiskannanotto on liitteenä 14a, joka jätettiin kunnanhallitukselle ti-

lan maastokäynnin yhteydessä. 

 

Drom ry. ilmoittaa, että lähdetään puhtaalta pöydältä eikä ehtojen moni-

puoliseen viidakkoon. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus ilmoittaa, että kunta on valmis neuvotteluihin puhtaalta 

pöydältä. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaan liittyen kunnanhallitus 

päättää kaavoittaa omistamansa Lehmiranta 1:158 (1,0 ha) tilan sekä Paja-

viita 1:132 tilan (0,855 ha ) palvelu- ja matkailukäyttöön, jolle mahdolliste-

taan pysyvä rakentaminen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Lehmirannan tilaa ei myydä 

Drom ry:lle.  
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Lehmiranta ja Pajaviita tilat kaavoitetaan Etelä-Konneveden rantaosayleis-

kaavan yhteydessä palvelu-, matkailu- ja kulttuurikäyttöön ( P-1 –

alueeksi). Lisäksi neuvotteluja jatketaan Drom ry:n kanssa mahdollisista 

muista alueista. 

 

Anneli Jalkanen poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 17.45 ja 

puheenjohtajaksi siirtyi varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis. 
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Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta 

 

Kh 276 § 

Liite 15 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 18.8.2014, STM090:00/2013  

lausuntoa 14.10.2014 klo 16.15 mennessä suomeksi tai ruotsiksi sote-

järjestämislakiluonnoksesta. Lausuntopyynnössä Rautalampi on sisällytetty 

KYS-erva -alueeseen, jossa asuu 817.166 ihmistä (Pohjois-Karjala, Etelä-

Savo, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi). Lausuntopyyntöön liittyy ministeriön 

laatima kysely, jossa on 46 kysymystä ministeriön itsensä valitsemista 

sote-järjestämislakiluonnospykälistä. Rautalammilta on valmisteltu vas-

taukset kyselyyn liitettyihin kysymyksiin, liite 15. 

 

Lausuntopyyntö on lähetetty kunnille, kuntayhtymille, yhteistoiminta-

alueille, puolueille, ministeriöille, Kelalle, aluehallintovirastoille, tietosuo-

javaltuutetulle, kilpailu- ja kuluttajavirastoille maakuntaliitoille, saame-

laiskäräjille, yliopistoille, ammattijärjestöille, erilaisille lääkäriseuroille ja 

–liitoille, vammaisjärjestöille ja Suomen Yrittäjille sekä yksittäisille muille 

yhteisöille.  

 

Mutta lausuntopyyntöä ei esimerkiksi ole lähetetty kotimaisille yksityisille 

hoitopalveluja tuottaville ja järjestäville yrityksille, jotka toimivat erikois-

sairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä työterveys-

huollon sektoreilla Suomessa. Lisäksi on huomattava, että suomalaisille 

muiden EU-kansalaisten käytännön mukaisesti on 1.1.2014 alkaen muo-

dostunut vapaus ja mahdollisuus hakea sairaanhoitopalvelut eri puolilta 

Eurooppaa.  

 

Suomessa yksityisen työterveyshuollon järjestämänä ja vakuutusyhtiöiden 

tukemana saa tänä päivänä huomattava osa yrityksissä työssä käyvistä 

työntekijöistä jokapäiväiset perus- ja erikoislääkäripalvelut. Näiltä toimi-

joilta ei ole ilmeisesti pyydetty lausuntoja. Peruskunnan näkökulmasta ko-

ko erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä kelan 

ja valtion välisen rahoituksen järjestäminen ja kanavointi ei kuitenkaan ole 

mukana sote-järjestämislaissa. Kansalaisten ja kuntalaisten sairaanhoitoa, 

perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea koskevan järjestelyvastuun siirty-

essä maakuntaa suuremmille sote-vastuualueille (viisi kuntayhtymää Suo-

messa lakiluonnoksen mukaan), näiden sote-alueiden rahoitus kuitenkin 

sote-järjestelmälakiluonnoksessa esitetään vastuutettavaksi ja rahoitttavak-

si peruskunnille ja kaupungeille, jotka menettävät päätösvaltansa, mutta 

joutuvat maksamaan sote-palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kaikki 

maksut, jotka kuntien kokonaismenoista ovat noin 50-60 %.  
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Sote-järjestämislakiluonnos merkitsee sitä, että järjestelyvastuu ja päätös-

valta sekä taloudellinen vastuu on erotettu toisistaan. 
 

Sote-järjestämislaki vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen 
Rautalammin kunta ei pidä perusteltuna muuttaa voimassa olevaa Suomen pe-
rustuslakia ja kuntalakia kunnallisen itsehallinnon ja autonomian sekä kansa-
laisten vaikuttamisen osalta. Mikäli kuntalaki ja sote-järjestämislaki halutaan 
saattaa voimaan lakiluonnoksissa esitetyillä tavalla, tulee sote-järjestämislaki 
säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.  
 
Suunnitelmat siirtää lainsäädäntöteitse ilman perustuslain säätämisjärjestystä 
kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu useiden maakun-
tien kokoisille alueille ja tuotantovastuu maakunnan kokoisille alueille, muut-
taa mitä ilmeisimmin valtion ja kuntien välistä toimivalta ja rahoitussuhdetta 
siten, että se edellyttää perustuslain säätämisjärjestyksen. Lisäksi sote-
järjestämislaki-luonnoksessa edellytetään, (14 §), että tuottamisvastuuseen tu-
lee kuulua ehkäisevät, korjaavat, ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut yhteinäisenä kokonaisuutena. Koska tämä sään-
nöskirjaus ei jätä mitään alueellista ja paikallista kuntakohtaista sekä väestöpo-
liittista harkintaa kunnille ja alueille, se tulisi poistaa laista ja sallia, että tuotan-
tovastuualueiden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista voidaan alu-
eellisesti kuntien välillä aidosti neuvotella ja sopia. Sama säännösmuutos tulisi 
tehdä myös sote-aluetta koskien. 
 
Tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän rahoitus lakiluonnokses-
sa (34 §) suunnitellaan rahoitettavaksi sote-alueen korvauksella. Korvauksen 
perusteet määritellään järjestämispäätöksessä. Kun sote-järjestämisvastuualue 
ja tuottamisvastuussa olevien alueiden kuntayhtymät keskustelevat keskenään 
korvausten tarkemmasta määräytymisestä, on kunnalla tai kaupungilla ainoas-
taan maksajan rooli, koska kunta tai kunnat eivät voi enää taloudellisesti ohja-
ta alueita kuntatalouden vaatimalla tavalla. Eteenkin kun sosiaali- ja terveys-
alue (sote-alue) voi päättää esim. neuvoteltuaan sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa kunnalle ja kuntayhtymälle suoritettavien korvausten tarkemmat yhte-
näiset perusteet siten, että rahoituksessa otetaan huomioon palvelujen tarve 
sekä lakiluonnoksen 12 §:ssä määritellyt palvelutuotannon vaikuttavuus- ja te-
hokkuusvaatimukset (tarkoituksenmukainen, kustannustehokas, vaikuttavan 
palvelurakenteen varmistaminen, järjestämispäätöksen mukaisesti kunnallisesti 
tuotettujen palveluiden ja muualta hankittavien palveluiden sovittaminen yh-
teen). 
 
Peruskuntaa koskevien lakien samanaikainen tarkastelu 
Perustuslain näkökulmasta palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen perus-
kunnan määräysvallan ulkopuolelle nykyisen kuntalain ja muiden erityislakien  
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voimassa ollessa, on niin kokonaisvaltainen ja merkittävä muutos, että edus-
kunnassa kuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja jo suunnit-
teilla oleva II asteen koulutusta koskeva lakiuudistus yhdessä tulee käsitellä yh-
tä aikaa perustuslain säätämisjärjestyksessä, jotta kansalaisten tasa-arvo, yh-
denvertaisuus sekä oikeudenmukaisuus peruspalveluiden saatavuuden osalta 
voidaan arvioida kansalaisen näkökulmasta alueellisesti ja paikallisesti.  
 
Sote-järjestämislakiluonnoksessa erityisesti kuntien sosiaalitoimen palvelut 
jäävät erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon korostamisen johdosta 
taka-alalle ja varjoon ja kuitenkin sosiaalitoimen palvelut ovat tyypillisiä lähi-
palveluita, jotka kohdataan asiakkaan rajapinnassa, eikä niiden tuottaminen ja 
johtaminen edellytä raskaita ja suuria palveluorganisaatioita. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen kanavoinnin ja järjestämisen suun-
nittelu ja valmistelu valtion, kuntien ja Kelan välillä on täysin kesken. Suunni-
teltu kuntien valtionosuusuudistus ja suunnitellut leikkaukset vuodeksi 2015 
vaarantavat jo nyt perustuslaissa kansalaisille säädetyt peruspalvelut. Rauta-
lammin kunta katsoo, että peruspalvelujen yhdenvertaisen, oikeudenmukaisen, 
tasa-arvoisen saatavuuden näkökulmasta maaseudulla ja haja-asutusalueella 
asuvan suomalaisen turvaksi tulee säätää lähipalvelulaki sote-järjestämislain 
yhteydessä, lakiluonnoksen 5 §:ssä ja 11 §:ssä olevat linjaukset eivät riitä. 

 
Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveysministeriön sote-
järjestämislakiluonnosta koskevaan kyselyyn vastataan esitetyn sisältöisellä 
vastauksella ja kirjallinen kunnan sote-järjestämislakia koskeva lausunto toimi-
tetaan ministeriölle. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

  

 

 


