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Ennen kokouksen alkua Tiina Vainikainen kertoi ratsastuskeskuksen nykytilasta klo 17.10-17.55.
--------------------------------------Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 254 §
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 255 §
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.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Jouko Pispalan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 256 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa
kaksi asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.
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Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen –hanke
Kh 257 §
Rautalammin kunta on jättänyt 9.9.2016 hankehakemuksen Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistamiseen.
Hankkeen tavoitteena on tukea maakunnallisesti merkittävän luontomatkailun kehittämiskohteen Etelä-Konneveden kansallispuiston kehittymistä
kansainvälisesti kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi luontomatkailukohteeksi
vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää vesistömatkailun fyysisten esteiden poistamista, josta suurimpana voidaan pitää Konnekosken käyttöä vesiliikenteen väylänä. Hankkeessa käynnistetään ja tehdään kattava suunnittelutyö sisältäen vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot pienvenekanavan rakentamiseksi ja Konnekosken entisöimiseksi.
Hankkeen kustannusarvio on 50.510 €, josta EAKR- ja valtion rahoituksen
osuus on 70 % ja kunnan osuus 30 %.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankehakemuksen ja merkitä sen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kh 258 §
Tiitilänkylän jakokunnassa on yli 100 osakasta. Tiitilänkylän jakokunta on
tehnyt 30.6.2016 kunnalle ja muille osakkaille tiedotteen, jossa yhteisten
jakokunnan omistamien saarten mahdollisesta suojeluun hyväksymisestä v
voi seurata rakennusoikeuksien myynti. Saarissa on 6 kaavoitettua rakennuspaikkaa. Rakennusoikeudet ovat kaupan sen johdosta, että Tiitilänkylän
jakokunta on hakemassa METSO-ohjelman kautta suojeluun em. saaria.
Rautalammin kunta on yksi jakokunnan omistajista.
Rautalammin kunnanhallitus ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan jakokunnan kanssa rakennusoikeuksien hankkimisesta siten, että kunnalla
voisi olla omia alueita, joille voisi siirtää kaupan olevia rakennusoikeuksia.
Jakokunnan saadun tiedon mukaan yhteensä 3 osakasta on toistaiseksi ollut
kiinnostunut rakennusoikeuksien ostamisesta. Kaupan syntyminen edellyttää myös sitä, että Pohjois-Savon ELY hyväksyy jakokunnan esitykset
METSO-ohjelmaan.
Jakokunnan ja kunnan edustajat neuvottelivat 9.9.2016 ja esittelivät omia
tavoitteita rakennusoikeuksien kauppaan liittyen. Mikäli järjestely onnistuisi rakennusoikeuksien ostaminen maksaisi kunnalle arviolta noin
75.000-90.000 euroa. Lisäksi tulisi rakennuspaikkaa koskien lisähintaa
kunnalle kaavoitus-, sähkö- ja tienrakentamiskustannuksista. Kunta voisi
siirtää ja kaavoittaa Kettukankaan alueelle kaikki 6 rakennuspaikkaa ja ehkä vielä enemmänkin.
Tiitilänkylän jakokunnan yleinen kokous on ollut 30.9.2016, jossa toimivalle hoitokunnalle on annettu valtuudet neuvotella mahdollisesti rakennusoikeuksien kaupasta. Jakokunnan tavoite on se, että asia voidaan päättää vuoden 2016 aikana.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus ottaa kantaa mahdolliseen 6 rakennuspaikan rakennusoikeuksien ostamisesta Tiitilänkylän jakokunnalta ja niiden siirtämisestä
Kettukankaan alueelle. Aikataulullisesti pyritään siihen, että myönteisessä
tapauksessa kunnan päätös voidaan tehdä vielä lokakuun 2016 aikana.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa em. 6 rakennuspaikan rakennusoikeudet Tiitilänkylän jakokunnalta
ja siirtää ne Kettukankaan alueelle. Kauppahinnasta neuvotellaan vielä
osakaskunnan kanssa.
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Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
Kh 259 §
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 3.10.2016 saakka koskien elinkeinotointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia ym. saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi.
Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Teollisuustilan hankkiminen pienyritystoimintaa varten
Kh 260 §
PTI-Systems on tarjonnut 26.9.2016 kunnalle ostettavaksi tilan 686-41014-9 kiinteistöineen hintaan 55.000 euroa. Kahden palstan tila on 1,5 ha ja
toisella sijaitsee entinen vanhainkoti ja lämpökeskus sekä toinen palsta rajoittuu Äijäveden lahteen. Valmisteilla olevassa keskustaajaman yleiskaavassa aluetta on suunniteltu teollisuuskäyttöön. Alue sijaitsee keskellä Toholahden teollisuusaluetta. Kiinteistöstä aikaisemmin on tehty kuntotarkastus.
Kunta on aikaisemmin vuokrannut kiinteistön tiloja PTI-Systems Oy:ltä
edelleen vuokrattavaksi lukiolaisille ja sivistysosastolle lasten päivähoidon
käyttöön. Kiinteistö on edelleen osittain asumiseen liittyvässä vuokrakäytössä. Kiinteistössä oli pari vuotta sitten palon alku.
Kiinteistöstä voidaan edelleen erottaa osia yritystoimintaan tukevaan asumiskäyttöön. Muutoin kiinteistö, lämpökeskus ja ympäristö vaativat kokonaissuunnitelman ja peruskunnostuksen tulevaa käyttöä (pienteollisuustila
ja asuminen) ajatellen.
Kiinteistön lämmitystä arvioitaessa on perusteltua huomioida myös Toholahden teollisuusalueen mahdollisten muiden teollisuushallien energia- ja
lämmitysratkaisut (erityisesti kuntakonserniin kuuluvien kiinteistöjen osalta).
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnan ulkoinen ja sijaisen toimintaympäristö on muuttumassa rakenteiden, kunnan elinvoimaisuutta ja työllistämistä korostavien tarpeiden ja ratkaisujen, pienyritystilatarpeiden sekä mm. kuntaan muuttavien pakolaisten
ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden työllistymisen, asumisen ja yrittämisen johdosta.
Kunnanhallitus arvioi mahdollista 1,5 ha:n tilan ja kiinteistöjen sekä rantaalueen ostamista (686-410-14-9) pienteollisuustila ja asumiskäyttöön.
Mikäli ratkaisu on myönteinen,
a) tulee myyjän aikaisempi kuntotarkastus päivittää ennen lopullista kauppakirjan allekirjoitusta,
b) tulee kiinteistöistä ja alueesta tehdä kokonaissuunnitelma kiinteistöosakeyhtiön perustamiseksi,
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c) kunta perustaa kiinteistö- ja maa-alueista oman kiinteistöosakeyhtiön ja
d) kuntakonsernin osalta tulee pyrkiä suunnitelmissa ja toteutusratkaisuissa
hyödyntämään yhteistä lämpökeskusta.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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Koeajan päättyminen, ma. työnsuunnittelija Marjo Hartikainen
Kh 261 §
Määräaikaiseksi työnsuunnittelijaksi valitun Marjo Hartikaisen koeaika on
päättynyt 30.9.2016. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa ma.
työnsuunnittelija Marjo Hartikaisen työsuhteen muuttuneen 1.10.2016 lukien määräaikaiseksi. Hän on toimittanut kuntaan aiemmin lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kuntalain ja kilpailulain muutokset edellyttävät kuntakonsernissa yhtiöittämistä tai uudelleen
järjestelyjä
Kh 262 §
Syyskuussa 2013 voimaan tulleet kuntalain ja kilpailulain muutokset velvoittavat eräin edellytyksin kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämistä. Tämän vuoksi kaikkien peruspalvelualalla toimivien on kyettävä arvioimaan
osakeyhtiömalliin siirtymisen etuja ja haittoja sekä lisättävä yhtiöittämisprosessin edellyttämää asiantuntemusta ja osaamista. Julkisella sektorilla
omistajaohjauksen toteuttamiseen liittyvät periaatteet ja hyvät käytännöt
tulevat keskeisiksi. Sekä liiketaloudelliset että kilpailuoikeudelliset syyt
johtavat siihen, että julkisten toimijoiden – erityisesti kuntien – on laajamittaisesti yhtiöitettävä toimintojaan. Tämä saattaa koskea myös erilaisia
kumppanuuksia, jotka voivat koskea kuntakonsernia.
Peruspalvelujen tuotanto on ollut ja tulee lähivuosina edelleen olemaan
sote- ja maakuntauudistukseen liittyen voimakkaan rakennemuutoksen
kohteena. Palvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu säilyy kunnilla, mutta
sote-palveluiden osalta lakiluonnosten mukaan palvelut siirtyvät maakunnille. Tosin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnille. Kunnat
ovat siirtäneet omaa palvelutuotantoaan yhä enemmän liikelaitoksiin ja
kunnallisiin yhtiöihin. On syntynyt myös uudentyyppisiä palvelutuotannon
tapoja, joissa kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä yksityissektorin yritysten yhteistyö voi olla merkittävää, jos se sallitaan.
Jo nyt useita peruspalveluja – esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja –
tuotetaan yhä laajemmin myös yksityisen yritystoiminnan muodossa. Palvelutuotannon laajetessa syntyy usein tilanne, jossa on sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä perusteltua siirtyä harjoittamaan toimintaa osakeyhtiömuodossa. Liiketoiminnallisin periaattein toimivien yritysten lisäksi peruspalvelusektorilla toimii perinteisesti erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näiden yhteisöjen saama julkinen tuki on kaventunut kilpailuoikeudellisten periaatteiden vuoksi. Myös verotukselliset tulkinnat johtavat usein
siihen, että palvelutoiminta on järkevää eriyttää yhdistyksen muusta toiminnasta perustamalla sitä varten osakeyhtiö. Muutoksiin tulisi varautua
siten, että niistä olisi valtaosa toteutettu 1.1.2019 mennessä. Rautalammin
kuntakonsernissa ovat työstettävinä seuraavat aloitteet, esitykset ja päätökset:
a) valtuuston päätös eräiden taloyhtiöiden fuusioimiseksi,
b) aloite kunnan aluetta koskevan vesiosuuskunnan muodostamiseksi (vrt.
osakeyhtiö),
c) esitys kehitysyhtiön mikro- ja pk-yritykselle myöntämän omistus-, rahoitus- lainoitus- tai takausmäärän kasvattamiseksi,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
5.10.2016
315
__________________________________________________________________________________

d) vesilaitoksen muuttaminen liikelaitokseksi,
e) ja selvityksen laatiminen valokuituverkkoyhtiön perustamiseksi,
f) ja selvitys kiinteistöyhtiön toisen teollisuushallin myymiseksi.
Kunnanjohtajan esitys:
Kuntastrategian 2030 laatimiseen liittyen kunnassa tulee selvittää ja ottaa
kantaa myös yhtiöittämisen tarpeellisuuteen elinvoiman ja työllisyyden lisääjänä ja perustehtävien toteuttajana. Kokouksessa esitellään erilaisia yhtiöittämisvaihtoehtoja.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä lakiluonnoskokoelmasta
Kh 263 §
Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta mm. kunnilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Myös muut kuin jakelussa
mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista
kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön
asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle
jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016
Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli
kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta
maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
9.11.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Rautalammilla on valmisteltu lausuntoa ja ajatus on se, että peruslausunnon lisäksi ministeriöille, maakuntaliitolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle perustuslakivaliokunnalle, hallintovaliokunnalle, Pohjois-Savon kansanedustajille sekä kuntaliitolle toimitetaan Rautalammin kunnanvaltuuston asiakokonaisuutta koskeva lausunto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
5.10.2016
317
__________________________________________________________________________________

Alustavaa lausuntoa on valmistelu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
toimesta, liite 1.
Lausunto rakennetaan kahdesta osasta yleisestä osasta sekä osasta, jossa
ministeriöt ovat pyytäneet kuntia vastaamaan laatimiinsa kysymyksiin.
Kunnanhallitus valmistelee lausuntoluonnoksen valtuustolle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Alustavaa lausunnon yleistä osaa esitellään kunnanhallitukselle. Valmistelutyö jatkuu kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin ratsastuskeskus
Kh 264 §
Liite 2

Rautalammin ratsastuskeskuksen kiinteistön omistaa Rautalammin kunta.
Kunta on vuokrannut toimitilat yrittäjälle. Kunta ostaa ratsastuspalveluja
ratsastuslukiolle. Kunta on peruskorjannut ratsastuskeskuksen kiinteistöjä
usean vuoden aikana. Yrittäjä on omalta osaltaan osallistunut kiinteistön ja
alueen kehittämiseen. Tietoja ratsastuskeskuksesta on liitteenä 2.
Selvityksen alaisena on ollut ratsastusyritystoiminnan jatkaminen ratsastuskeskuksessa ja sen alueella. Kunta on neuvotellut erilaisista vaihtoehdoista eri toimijoiden kanssa.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitukselle esitellään esille tulleet vaihtoehdot ratsastusyritystoiminnan jatkumisesta ratsastuskeskuksessa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun kehittämishanke – Kiehtova maaseutu
Kh 265 §
Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun koordinointihankeen yhteyteen on rakennettu yhdessä yrittäjien kanssa kehittämishanke. Hankehakemus on tarkennettu Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Rautalammin kunta
hallinnoin hanketta. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkönä Rositsa
Bliznakova. Rautalampi hallinnoi hanketta. Hankkeen kustannusarvio on
207.671, josta kuntien osuus on 30.000 euroa ja Rautalammin kunnan
osuus 15.000. Hankkeen kesto on 31.12.2018 saakka. Hanke käynnistyi
1.6.2016.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Rositsa Bliznakova. Rautalammin kunta
hallinnoi hanketta ja laskuttaa kirjanpidosta hanketta. Hankkeella on sama
ohjausryhmä kuin luontomatkailun koordinointihankkeella.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Ruokaelämyksiä yritysryhmähankesuunnitelma
Kh 266 §
Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeeseen
liittyen Heli Tossavainen on valmistellut ruokaelämyksiä yritysryhmähankesuunnitelmaa. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan rautalampilaisia
ja konnevesiläisiä matkailu- ja palvelualan yrittäjiä. Hankehakemus suunnitellaan jätettäväksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.
Hankkeen tavoite on kehittää matkailualueen ruokapalveluja elämyksellisiksi ruokamatkailutuotteiksi. Hankkeen toteutusaika on 11 kk vuoden
2017 aikana. Kustannusarvio on 57.966 €. Rautalammin kunnalle ei aiheudu kustannuksia. Kunta toimii hallinnoijana. Hanke maksaa hallinnointikuluja.
Kunnan osalta on arvioitava se, minkä verran tämä hanke ja hankkeet yhdessä tulevat vaatimaan lisäresursseja ja miten tarve ratkaistaan yhdessä
kokonaisuudessa.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksytyksi ruokaelämyksiä koskevan yritysryhmähankehakemus –luonnoksen. Rautalammin
kunta hallinnoin hanketta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kunnanjohtajan vuosiloma
Kh 267 §
Kunnanjohtaja on esittänyt pitävänsä vuosilomaa 10.10.-6.11.2016 välisen
ajan lomaoikeutensa puitteissa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on hyväksynyt lomasuunnitelman.
Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Vuoden 2015 arviointikertomus, selvitys kertomuksessa esitetyistä havainnoista
Kh 268 §
Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2015 arviointikertomuksen kokouksessaan 7.6.2016 /§ 36. Valtuusto päätti, että kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin. Tavoitteena oli, että selvitykset voidaan käsitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa.
Arviointikertomuksessa pyydettiin selvityksiä seuraavista asioista:
1. Toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään Rautalammin kunnan
Asuntohankinta Oy:n talouden tervehdyttämiseen.
2. Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen.
3. Henkilöstön työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen panostaminen.
Kunnanvaltuuston edellyttämiä selvityksiä ja toimenpiteitä on käynnistetty.
Kunnanhallitukselle selvitys esitetään 24.10 ja valtuustolle 25.10.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Neuvottelu Suomen Terveystalo Oy:n edustajien kanssa
Kh 192 §
Suomen Terveystalo Oy:n edustajat tulevat kunnanhallituksen kokoukseen
klo 17.00 neuvottelemaan mm. erikoissairaanhoidon kumppanuudesta ja
toteutettavasta selvitysprosessista.
Selvitystyö pyritään toteuttamaan yhdessä Suonenjoen kaupungin ja kuntayhtymän kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että selvitystyö tehdään yhdessä terveyskuntayhtymän, Suonenjoen kaupungin ja Rautalammin kunnan kanssa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______________________________
Kh 269 §
Liitteenä on materiaalia Terveystalon erikoissairaanhoidon kumppanuusmalliin sekä erikoissairaanhoidon uudistamisen ja kehittämisen selvitysprosessiin liittyen. Neuvottelussa sovittiin, että Rautalampi ja Suonenjoki
käsittelevät selvitystyön/työpajamenettelyn mahdollisen käynnistämisen
omissa hallituksissaan.
Rautalammilla asia on esillä kunnanhallituksessa maanantaina 1.8.2016 klo
17:00. Terveystalon edustaja tulee esittelemään asiaa kokoukseen.
Suonenjoki käsittelee joko heinäkuussa tai elokuussa 15.8. tai 29.8.2016.
Terveystalon edustaja voi tulla esittelemään asiaa kokoukseen. Rautalampi
ja Suonenjoki käsittelevät asian Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä. Elokuussa Rautalampi ja Suonenjoki tekevät lopullisen päätöksen
selvitystyön mahdollisesta käynnistämisestä.
Työpajamenettely: Syyskuu – Lokakuun puoliväli
Selvitystyö valmis: Lokakuun puoliväli
Kunnanjohtajan esitys:
Suomen Terveystalo Oy esittelee po. asiaa 7.10.2016 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle ja kuntajohtajille. Merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Vaihtoehtoiset selvitykset sairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden
mahdollisesta järjestämisestä ja säilyttämisestä Rautalammilla mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2019 alkaen.
Kh 270 §
Valtiovarainministeriö ja STM ovat pyytäneet lausuntoja kunnilta sote- ja
maakuntauudistukseen liittyen. Lausuntoja koskeva määräaika päättyy
9.11.2016. Uudistuksessa moni asia on auki, kuten valinnanvapaus ja sen
rahoitus ja ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelujen valtion rahoitusvastuu
kuntiin ja kaupunkeihin päin uudistuksessa ja uudistuksen jälkeen.
Lakiluonnoksissa valtio uhkaa puuttua kunnan itsehallinnollisiin ja autonomiaa perustuslaissa määriteltyihin oikeuksiin, kun se estää kuntien vapaan veronkorotusmahdollisuuden ja samanaikaisesti leikkaa kuntien valtionosuuksia. Kuntien rahoitus on uhattu 1.1.2019 alkaen niiden kuntalaisten
peruspalveluiden järjestämisen osalta, jotka jäävät tai suunnitellaan jätettäviksi kunnille. Lisäksi kunnat lakiesitysluonnosten mukaan uhkaavat menettää kaikki oikeudet järjestää terveyden- ja sosiaalitoimen asiat. Siitä
huolimatta, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntalaissa on annettu kuntien tehtäväksi ja osittain maakunnan tehtäväksi. Valinnanvapautta korostetaan ja pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestetään entistä enemmän yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. Näitä ohjaavat valtio ministeriöineen ja maakuntahallinto, jota ohjaa ja rahoittaa keskitetysti valtio.
Tällä hetkellä sosiaalitoimen asiat Rautalammilla ovat erinomaisesti järjestetty, ja perusterveydenhuollon asiat ovat kohtuullisesti järjestetty. Erikoissairaanhoito oli se joka, jo PARAS-hanketta käynnistettäessä oli kansallisessa mittakaavassa suuri ongelma. Näin oli myös Pohjois-Savossa. Tuloksellisuuden ja tehokkuuden sekä tasa-arvon näkökulmista kansallisten ongelmien joukkoon on nyt otettu kokonaisuudessaan kaikkien kuntien perusterveydenhoito ja sosiaalitoimi, mutta sangen vähälle huomiolle uudistuksessa on jäänyt sosiaalitoimen palvelut suhteessa sairaanhoitoon ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen saavutettavuus. Rautalampi on
PARAS-hankkeen käynnistämisestä alkaen ollut sitä mieltä, että sosiaalitoimen asiat olisi pitänyt jättää kokonaan kuntien ja kaupunkien järjestettäväksi ja vastattavaksi.
Uudistukseen on liitetty myös tarpeellinen maakuntauudistus. Mutta se tapa, miten maakunnan hallintoa ja päätösvallan keskittämistä, rahoitusta sekä tällä hetkellä kunnille kuuluvia palveluja, joihin kaikilla kunnilla on
lainsäädännöllinen velvoite ja omistajuus, valmistellaan ja suunnitellaan
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järjestettäväksi, on suomalaisen maaseudun ja haja-asutusalueiden kannalta
kestämätön ja menettelynä osoittaa huonoa hallintomenettelyä lisäten demokratiavajetta. Nimittäin kaikkia kuntia ja kaupunkeja ei ole poliittisesti
päästetty mukaan valmisteluun, vaikka niillä tällä hetkellä on substanssiosaaminen ja omistajuus sekä järjestämisvastuu laeissa määriteltyihin palveluihin.
Niinpä ei ole yllättävää se, että kunnat ja kaupungit varautuvat eri tavoin
uudistuksiin. Rautalammin kunnalle ovat tarjonneet yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia useat pienemmät ja suuremmat sote- ja hoiva-alan
toimijat.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunta on valmis selvittämään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sote- ja
maakuntauudistukseen liittyen terveyden- ja sairaanhoidonhoidon sekä sosiaalitoimen ja työterveyspalveluiden turvaamiseksi Rautalammilla.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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