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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 221 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se
on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 222 §
KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hotin ja
Kaija Satulin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 223 §
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Perusturvan kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstön virkojen muuttaminen toimiksi
Perustltk 59 §
Liite 1

Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari
Perusturvan kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstöstä osa on virkasuhteessa, vaikka he eivät tosiasiassa toimi virkavastuulla eikä heidän tehtäviinsä kuulu virassa käytettävää julkista valtaa. Virkasuhteisten asemaa
säätelevät erityislait, kuten laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/ 2003) ja
valtion virkamieslaki (750/1994). Henkilön, joka tehtävässään käyttää julkista valtaa, tulee olla virkasuhteessa.
”Kuntalain säännösten tarkoituksena on virkasuhteen käytön rajaaminen
niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen
ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista
asioista. Työsopimuksen tekemisen yhteydessä on suositeltavaa esim. työsopimuksessa todeta, että virkasuhde päättyy työsopimuksen syntymiseen
ja on myös syytä tämän jälkeen todeta virkasuhteen päättyminen.” (Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, KT 2008).
Perusturvan esimiehet ovat kuulleet henkilöitä, joita muutos koskee. Henkilöstö ei vastusta muutosta.
Kotihoidon kuulemisyhteenveto ja palveluasumisen kuulemislomake ovat
liitteenä 1.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että kotihoidon ja vanhuspalveluiden sellaisten henkilöiden, jotka eivät tee
päätöksiä, virat muutetaan työsopimusperusteisiksi toimiksi. Nykyiset työn
ehdot pysyvät ennallaan.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_____________________________________
Kh 224 §
Liite 1

Asian käsittelyä on siirretty siitä syystä, että tavoite oli arvioida koko Rautalammin kunnan henkilöstön osalta se, keitä ovat tulevaisuudessa ne, jotka
hoitavat virkaa ja keitä ovat ne, jotka voivat hoitaa tehtäviään kunnan palveluksessa toimihenkilöinä. Koko henkilöstön osalta kokonaisarviota ei ole
vielä tehty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan ehdotus hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Työllisyyskatsaus heinäkuulta 2016
Kh 225 §
Liite 2

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus heinäkuulta 2016 on liitteenä 2.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Nopeusrajoituksen asettaminen Hankaveden Pitkälahden Uitonsalmeen
Kh 226 §
Liitteet 3-5

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa AnjaRiitta ja Veikko Matilaisen anomukseen vesiliikenteen nopeusrajoituksesta
Rautalammin kunnan Hankaveden Pitkälahden Uitonsalmeen. Asiakirjat
ovat liitteenä 3.
Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnanviraston neuvonnassa 15.-31.8.2016
välisen ajan.
Kunnanjohtaja on pyytänyt asiasta Rautalammin Yrittäjät ry:n, Rämäkkä
Holidays Oy:n ja Etelä-Konneveden Matkailuyrittäjäyhdistys ry:n lausunnot 31.8.2016 mennessä, liite 4.
Kunnan saamat lausunnot ovat liitteenä 5. Kunnan lausunnon jättöaikaan
on saatu pidennystä 6.9.2016 saakka.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kunta pidä nopeusrajoituksen
asettamista Uitonsalmeen tarpeellisena ja perusteltuna. Kunnanhallitus katsoo, että veneiden nopeuden laskeminen Uitonsalmessa voi lisätä entisestään aallokon korkeutta ja samalla lisää myös pohjamudan irtoamista rannoille, koska ns. liukuvasta veneestä tulevat perä- ja sivuaallot ovat melko
pieniä verrattuna ns. ”kyntävään ja hitaasti kulkevaan veneeseen”.
Kunta tulee seuraamaan ja arvioimaan vesiliikennettä kaiken aikaa. Huomioitava on se, että kunta on tukemassa hanke- ja investointikokonaisuutta,
jossa Konnekoski voitaisiin entisöidä ja rakentaa pienvenekanava Konnevesi-järveltä Hankaveden kautta Pitkälahteen, jolla veneilijät ja matkailijat
pääsisivät pienveneillään Rautalammin kuntakeskukseen kauppa-, liike- ja
peruspalveluiden piiriin. Mikäli em. hankekokonaisuus toteutuu tulevaisuudessa, lisääntyy vesiliikenne edelleen mm. Pitkälahdessa, Tallinvirralla
ja Äijävedellä.
Todettakoon, että Talliniemen toisella puolella olevassa Tallivirrassa ei ole
nopeusrajoitusta, vaan siellä oleva merkki ”7” varoittaa veneilijöitä (purjeveneet) voimajohdon vaarallisesta korkeudesta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus
totesi, että ELY:n tulee huolellisesti selvittää miten vesistön eri käyttömuodot sovitetaan siten, että ympäristöhaitat jäävät pieniksi erityisesti Uitonsalmessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta
Kh 227 §
Liite 6

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten,
että laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksia olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa.
Esitys perustuu pitkälti oikeustieteen lisensiaatti Kari Prättälän tekemään
selvitykseen ”Kunnan hallinnon poikkeukselliset vaikeudet – kunnan omat
toimet vai selvitysmenettely, Valtiovarainministeriön julkaisu 16/2016”.
Julkaisu on liitteenä 6.
Julkaisun sivuilla 34-36 selvitetään varsinaista lakiehdotusta.
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa 6.9.2016 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi word-tiedostona.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta
kuntalain muuttamisesta:
Esitetty lakimuutos on tarpeellinen ja tervetullut tilanteissa, joissa kunta on
joutunut poikkeuksellisiin hallinnollisiin vaikeuksiin. Rautalammin kunnanhallitus näkee kuitenkin erittäin tärkeäksi kunnallisen itsehallinnon
kunnioittamisen. Tilanteet, joissa valtiovarainministeriöllä on oikeus asettaa kunnan hallintoa selvittämään 10 b §:ssä tarkoitettu selvityshenkilö tai
selvitysryhmä, puuttumiskynnyksen tulee olla korkea. Aidosti pitää olla
kysymys siitä, että kunta ei ole pystynyt selkeää laittomuutta tms. itse ratkaisemaan. Tästä lakimuutoksesta ei saa myöskään tulla työkalua, jolla
valtio alkaa puuttumaan kuntien itsemääräämisoikeuteen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Sitoutuminen kuntakohtaisen Waltti-kausilipun hinnan alentamiseen
Kh 228 §
Liite 7

Pohjois-Savon ELY-keskus on viime joulukuussa pyytänyt kuntien sitoumuksia ja kannanottoja joukkoliikenteen kuntakohtaisen kausilipun
hinnan alentamisesta, liite 7.
ELY-keskus pyytää nyt Rautalammin kuntaa varmistamaan, onko kunta
kiinnostunut osallistumaan Rautalammin kuntakohtaisen Waltti-kausilipun
tukemiseen.
Seutulippujen myynti loppuu lokakuun lopussa ja lippujen kelpoisuus päättyy viimeistään 31.12.2016. Osa alueen markkinaehtoisen liikenteen harjoittajista on ottamassa Waltti-kortin käyttöön reittiliikennelupaliikenteessä. Jotta kuntakohtaista kausilippua voitaisiin alueelle myydä, tulee siihen
olla kunnan sitoumus.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa sitoumuksen osallistumisesta kuntakohtaisen
Waltti-kausilipun hinnan alentamiseen ja maksaa 15 % kausilipun hinnasta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
5.9.2016
274
_______________________________________________________________________________

Ilmoitusasiat
Kh 229 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kuulutus vesilain mukaisesta metsähallituksen lupahakemuksesta, mikä koskee laiturin rakentamista Konneveteen Lapinsalon saaren edustalle Konneveden kunnassa. Kuulutus on
lähetetty tiedoksi Rautalammin kunnalle.
2.

Savo-Pielisen jätelautakunnan päätöspöytäkirja 17.8.2016 vuoden
2016 jätemaksusta tehdyn muistutuksen johdosta ja maksun määräämisestä vuosilta 2017-2018 / kiinteistö 686-406-12-45. Muistutus on hyväksytty.

3. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 24.8.2016.
4. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 16.8.2016: Ihmiskaupan uhrien auttaminen.
5. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 26.8.2016 Natura-verkoston
kohteiden luonnontieteellisten perusteiden muutosehdotuksesta.
6. Pohjois-Savon liiton kuukausikirje 26.8.2016.
7. Kevan virkakirje 26.8.2016: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.
8. Keiteleen kunnanhallituksen kirje 18.8.2016: Kutsu kuntakumppanuuteen.
9. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 26.8.2016.
10. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista 7.9.2016.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 230 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 24.8.2016.
2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 24.8.2016.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Rautalammin seurakunta
Kh 231 §
Liite 8

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.8.2016 § 196, että Rautalammin
seurakunnalta ostetaan kirkonkylän keskustan alueelta yhteensä 57.519
m²:n suuruiset määräalat hintaan 140.000 €. Samalla kunnanhallitus päätti,
että kauppakirja tuodaan erikseen kunnanhallituksen käsittelyyn.
Seurakunta on valmistellut asiasta kauppakirjaluonnoksen, liite 8.

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
seurakunnan kanssa laadittava kauppakirjaluonnos hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Rautalammin kuntakeskuksen liikennejärjestelyt
Kh 232 §
Liite 9

Rautalammin kunta on 2000-luvun alusta saakka tehnyt esityksiä kantatie
69:n liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi Rautalammin
kuntakeskuksessa. Kunta on esittänyt mm. kokonaisvaltaisia pysyviä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten liikenneympyrän tai kiertoliittymän rakentamista ns. Vaajasalmen ja Kantatien 69:n risteysalueelle.
Valtiolta on ilmoituksen mukaan puuttunut rahaa em. liikennejärjestelmän
rakentamiseen. Rautalammin kunta on varannut vuoden 2016 talousarvioon 200.000 euron määrärahan kuntakeskuksen liikennejärjestelyjä varten.
Tuo liikennejärjestely on edelleen ajankohtainen ja ajankohtaisempi kuin
aikaisemmin, koska parin vuoden sisällä kuntakeskuksen läpi arvioidaan
raskaan puutavaraliikenteen merkittävästi lisääntyvän Äänekosken biometsätehtaan valmistumisen ja sen tarvitseman raaka-ainehuollon johdosta.
Tässä yhteydessä on huomattava, että kunta on tehnyt myös useita liikenneturvallisuussuunnitelmia 2000-luvun alun jälkeen, joissa on esitetty pienempiä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta nekään eivät ole
toteutuneet, ellei tällaisena pidetä valaistuksen uusimista vuonna 2015 ja
aikaisempaa kantatien uudelleen päällystämistä keskustaajamassa.
Nopeusvalvontaa koskevat rakenne- ja kojeratkaisut ovat olleet huomaamattomia, ja luultavasti sen takia nopeusrajoituksia ei ole noudatettu.
Rautalammin kunta esitti 29.8.2016 neuvottelussa ELY-keskuksen kanssa
pääraitin kokonaisvaltaisen liikennesuunnitelman käynnistämistä, jossa tulee huomioida jalankulkijat, pyöräilijät, kauppa- ja liikelaitokset, yrittäjät,
henkilöautoliikenne ja lisääntyvä kuorma-autoliikenne. Kunnan puolelta
esitettiin erilaisia vaihtoehtoja tarkastella ja suunnitella kantatietä koskevia
toteutusvaihtoehtoja keskustaajamassa. Lisäksi kunta esitti ELYkeskukselle kiinnitettävän entistä enemmän huomiota Rautalammilla olevan alemman asteisen tiestön peruskunnostukseen ja talvi- ja kesäkunnossapitoon, liite 9.
Neuvottelussa Pohjois-Savon ELY-keskus oli valmis tukemaa nopeusrajoituspylväiden asentamista kuntakeskukseen kantatie 69:lle nopeuksien alentamiseksi, koska valvontanäytöt eivät ole olleet riittäviä. Lisäksi ELY:llä
tuntui olevan valmiuksia tarkastella Konnekosken Myhinpää ja Kasan (valtatie 9) välistä maantietä kansallispuiston kävijämäärän lisääntymisen johdosta. Sen sijaan ELY-keskuksella ei ollut valmiuksia ja rahaa laaja-
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alaiseen ja kokonaisvaltaiseen kantatien 69 suunnitteluun keskustaajamassa, eikä esim. Kirkkopuiston kohdalla kantatie 69:n suuntaamiseen rakennusasemakaavan mukaisesti tiealueella siten, että kahden suuren puurakennuksen kohdalla tielinjaus olisi voitu tarkistaa Kirkkopuistikon puolelle.
Tiejohtaja esitti nimettäväksi työryhmää suunnittelemaan liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Kunnan puolelta todettiin, että kunta haluaa
olla vaikuttamassa siihen, millaisia liikenneratkaisuja voidaan toteuttaa,
varsinkin silloin, jos kunta on osittain maksamassa liikennejärjestelysuunnittelua. Kun raskas liikenne tulee merkittävästi kasvamaan Ääneskosken
biotuotetehtaan valmistumisen jälkeen, on raskaan liikenteen sujuminen
huomioitava liikenneratkaisuja suunniteltaessa keskustaajama-alueella.
Tämä liittyy myös yleiskaavan laatimiseen ja siihen, että Rautalammin
keskustaajaman yleiskaava 2030 laatiminen on vielä kesken ja siinä on esitetty kantatie 69 koskevia rakenneratkaisuja.
Hallintojohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen poliisilaitokselle (Suokatu 44, 70100
Kuopio), että Rautalammin kuntakeskukseen asennettaisiin liikennevalvontaa varten pysyvät nopeusvalvontalaitteet. Esitettyä ratkaisua tukee Pohjois-Savon ELY-keskus. Rautalammin kunta on varannut vuoden 2016 talousarvioon määrärahan liikennejärjestelyjä varten. Vuoden 2016 aikana
kunnalla on valmius tukea taloudellisesti pysyvien nopeusvalvontalaitteiden asentamista kuntakeskukseen.
Kunnanhallitus antaa kaavoitusjaostolle tehtäväksi Rautalammin kunnan
puolesta valmistella ja seurata kantatie 69 ratkaisuvaihtoehtoja kuntakeskukseen suunnitteluryhmän tukena ja tuoda asiat kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ELY:n ja kunnanväliseen työryhmään nimetään kunnan edustajaksi Rautalammin kunnan tekninen johtaja, joka esittelee em. asiat kaavoitusjaostolle.
Kunnanhallitus on valmis arvioimaan lisämäärärahatarvetta vuoden 2017
talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kunnanhallitus esittää edelleen, että Pohjois-Savon ELY-keskus ottaa työn
alle seuraavien maanteiden peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeet:.
- Saikarin tien peruskorjaus
-Myhinpään tien peruskorjaus
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-Konnekoskelta Törmälän loma- ja kurssikeskukseen olevan maantien
päällystäminen kansallispuiston kävijämäärän kasvun johdosta. Vuonna
2015 kansallispuistossa kävijöitä oli noin 14.000.
-Kerkonkosken maantien n:ro 543 uudelleen päällystäminen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön vastikevajauksen korvaaminen ja mahdolliset
muut toimet
Kh 233 §
Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit sai keväällä vuokratuksi molemmat
teollisuushallit. Yhtiön hallitus esitti maaliskuussa 2016 kunnanhallitukselle, että lainojen lyhennyksiä ei voida kuitenkaan nykyisellä tulorakenteella
hoitaa ja haki emokonsernilta avustusta vuoden 2016 aikana yhteensä
100.000 euroa siten, että 11.3.2016 erääntyy 50.000 euroa ja 11.9.2016
erääntyy 50.000 euroa. Emokonserni on taannut em. lainat.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2016 § 18 antaa emokonserniavustusta Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle 50.000 euroa
vuoden 2016 ensimmäisen erän lainojen lyhennykseen ja varasi samalla
tätä tarkoitusta varten em. määrärahan vuoden 2016 talousarvioon.
Samalla kunnanvaltuusto omistajaohjaukseen liittyen korosti sitä, että yhtiön tulee pyrkiä myymään suunnitelman mukaisesti pienempi teollisuushalli
yhtiön lainataseen keventämiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus esitteli yhtiön tilannetta kunnanvaltuustolle.
Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien tilanne on hankaloitunut kevään
jälkeen, koska tiloja on jäänyt tyhjilleen. Yhtiön osalta on keskusteltu mm.
kunnan roolista vastikevajauksen korvaajana.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit tilanteesta ja linjaa jatkotoimet.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle annetaan 10.000 €:n avustus vuokravajauksen kattamiseen, Samalla yhtiön hallitus velvoitetaan laittamaan pienempi halli välittömästi myyntiin kunnanvaltuuston 29.3.2016 § 18 päätöksen mukaisesti ja
esittämään kunnanhallitukselle 30.9.2016 mennessä suunnitelman yhtiön
tervehdyttämiseksi.
Ari Weide, Kirsi Mannila ja Jarmo Hänninen poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi Sari Hintikka-Varis.
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Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus
Kh 234 §
Liitteet 10-12

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä järjesti 10.11.2015 osakaskokouksen, jossa konsensus oli, että kuntayhtymä on tarkoituksenmukaista osana
sote-uudistusta purkaa. Kuntayhtymä on yhdessä kuntien viranhaltijoiden
kanssa työstänyt sopimusta, jossa osakaskunnat sopivat kuntayhtymän purkamisesta. Purkusopimus voidaan hyväksyä vain osakaskuntien yksimielisellä päätöksellä.
Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä tulee saada kaikkien osakaskuntien valtuustoissa hyväksytyksi viivytyksettä viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.
Kuntayhtymä on lähettänyt osakaskuntiin 25.4.2016 saatteen ja siihen liittyvän esityksen sopimukseksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
purkamisesta, liite 10.
Perusturvajohtaja ihmettelee tätä purkusopimusluonnosta ja hänen mukaan
marraskuun kokouksessa puhuttiin, että kuntayhtymän purkamista aletaan
valmistella joka tapauksessa. Nyt luonnoksessa näyttäisi olevan ehtona, että sote-alue tai vastaava ottaa kuntayhtymän toiminnan itselleen. Hänen
mukaan tätä ei tällaisenaan kannata hyväksyä, vaan edellyttää, että kuntayhtymä puretaan viimeistään 1.1.2019 tai ilmoittaa, että Rautalampi eroaa
kuntayhtymästä ja vaatii peruspääoman palauttamista. Kyseisen kuntayhtymän palveluja ei rautalampilaiset juurikaan käytä.
Asiaan on ottanut kantaa mm. Imatran kaupunginlakimies. Hänen mukaan
sopimusluonnoksen kohdan 4.7 toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen
virke on hyvin ongelmallinen niiden kuntien näkökulmasta, jotka ovat irtautumassa kuntayhtymästä 31.12.2016. Imatran kaupunki käsittelee sopimusta toukokuun aikana alla olevan päätösesityksen pohjalta. Hän haluaa
saattaa tämän valmisteluvaiheen osakaskuntien tietoon ja kommentoitavaksi sen vuoksi, jotta vältyttäisiin kaikelta turhalta hallinnolliselta työltä, mikä on väistämätöntä, jos käsitellään sopimusluonnosta erilaisten valmistelujen pohjalta.
Imatran esitys em. kohdan korvaamiseksi tarkoittaisi sitä, että eroavien
kuntien mahdollinen peruspääoman palautus ratkeaisi kuntayhtymän purkautuessa ja että nyt eroavat kunnat saisivat kuntayhtymästä peruspääoman
palautusta ainoastaan siinä tapauksessa, että kuntayhtymässä olisi purkautumisen yhteydessä peruspääomina palautettavia varoja.
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Imatran kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa päätöksensä 23.5.2016 § 36
(liite 11).
Päätöksen mukaan Imatra hyväksyy esitetyn sopimusluonnoksen ItäSuomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta sillä edellytyksin, että
sopimusluonnoksen kohdan 4.7 toiseksi viimeisen kappaleen edellä viitattu
viimeinen virke poistetaan ja siltä osin sopimusehto korvataan seuraavalla
sopimusehdolla:
”Eroavien kuntien peruspääomia vastaavat osuudet kirjataan kuntayhtymän
taseeseen velaksi kuntien erotessa kuntayhtymästä 31.12.2016. Kunkin
eroavan kunnan peruspääoman suuruutta vastaava velka ko. kunnalle
erääntyy maksettavaksi kuntayhtymän purkautuessa siten, että kullekin
kunnalle takaisinmaksuna suoritettava peruspääoman palautus on enintään
sen rahamäärän suuruinen, jonka ko. kunta saisi, mikäli se olisi ollut kuntayhtymän jäsenkuntana kuntayhtymän purkautuessa.”
Perusturvajohtaja on antanut asiasta lausuntonsa, liite 12.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin
kunta hyväksyy esitetyn sopimusluonnoksen Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymän purkamisesta sillä edellytyksin, että sopimusluonnoksen
kohdan 4.7 toiseksi viimeisen kappaleen edellä viitattu viimeinen virke
poistetaan ja siltä osin sopimusehto korvataan seuraavalla sopimusehdolla:
”Eroavien kuntien peruspääomia vastaavat osuudet kirjataan kuntayhtymän
taseeseen velaksi kuntien erotessa kuntayhtymästä 31.12.2016. Kunkin
eroavan kunnan peruspääoman suuruutta vastaava velka ko. kunnalle
erääntyy maksettavaksi kuntayhtymän purkautuessa siten, että kullekin
kunnalle takaisinmaksuna suoritettava peruspääoman palautus on enintään
sen rahamäärän suuruinen, jonka ko. kunta saisi, mikäli se olisi ollut kuntayhtymän jäsenkuntana kuntayhtymän purkautuessa.”
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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