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                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 
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Sari Hintikka-Varis 

 

Kari Laitinen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 76 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnä olevat 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 mukai-

sesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 77 §  

KunL:n 90 §: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 Sari Hintikka-

Varis ja Kari Laitinen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 78 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisälistalta päätettiin 

ottaa yksi asia käsiteltäväksi. 
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VASTAn esitys kunnanhallitukselle 

 

Kh 79 § 

Vapaa-ajan asukastoimikunta (VASTA) on kokouksessaan 24.2.2017 teh-

nyt seuraavan esityksen kunnanhallitukselle: 

 

1. Vastan jäsenten kokouspalkkiot siirretään kunnan osoittamalle tilille ja 

vuoden aikana kertynyt summa jaetaan kesätreffeillä VASTAn päättä-

mään kohteeseen. 

 

Kunnanhallitus myönsi vuonna 2016 VASTAlle 600 € jaettavaksi kesätref-

feillä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää antaa Vapaa-ajan asukastoimikunnan käyttöön 600 

€ perimättömistä kokouspalkkioista jaettavaksi kesätreffeillä toimikunnan 

päättämään kohteeseen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kotihoidon sairaanhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi 

 

Perustltk 14 § 

  Valmistelija:  Kotihoidon vastaava Anne Haukka 

 

Sairaanhoitaja Pirjo Liemola on irtisanoutunut sairaanhoitajan virasta 1.4. 

2017 alkaen. Kotihoidon sairaanhoitajan virka on peräisin ajalta, jolloin 

kotisairaanhoito ei ole kuulunut kunnan omaan palvelutuotantoon. 

 

Nykyisin kotihoitoon kuuluu kolme sairaanhoitajaa, joiden vastuulla on 

sairaanhoidolliset työtehtävät. Vastuualueet jakautuvat itä- ja eteläaluee-

seen sekä Kirkkotien kampusalue. 

 

Perusturvaosasto esittää kotihoidon sairaanhoitajan viran muuttamista lähi-

hoitajan toimeksi 1.4.2017 alkaen. Kotihoidon perustehtävät ovat muuttu-

neet viime vuosina siten, että asiakkaiden hoidettavuus on lisääntynyt. Tä-

mä tarkoittaa myös työtehtävien lisääntymistä ja käyntiaikojen pitenemistä. 

Lähihoitaja pystyy täyttämään lisääntyneen perushoidon tarpeen. 

 

Valmistelijan ehdotus: 

  Sairaanhoitajan virka muutetaan 1.4.2017 lähihoitajan toimeksi. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa sairaanhoitajan vi-

ran muuttamista lähihoitajan toimeksi ja samalla pyytää täyttölupaa lähi-

hoitajan toimen täyttämiseksi 1.4.2017 alkaen. Tointa ei voida jättää täyt-

tämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta. Palkkarahat sisältyvät ta-

lousarvioon. 

 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________________ 

 

Kh 80 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
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Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan jääviydet 

 

Kh 81 § 

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 13.2.2017 § 47 Kirkonkylän äänes-

tysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 

Satu Laitinen, pja  1. Aino Österberg 

Tauno Herranen, vpja  2. Elli Ruotsalainen 

Markku Sahlman  3. Helena Jaamalainen 

Tapio Hänninen  4. Raija Hänninen 

Sinikka Lyytinen  5. Matti Huuskonen 

   6. Teuvo Turkki 

   7. Erkki J. Paananen 

 

Oikeusministeriön vaaliohjeessa oli viime syksynä hieman epätarkkaa tie-

toa esteellisyyksistä vaalilautakunnissa. 

 

Vaalilain 15 §:n mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-

sensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäse-

nenä. 

 

Keskusvaalilautakunnalle jätettyjen ehdokashakemusten mukaan Tauno 

Herrasen ja Helena Jaamalaisen lapset ja Raija Hännisen puoliso ovat eh-

dokkaina, joten he eivät voi toimia Kirkonkylän äänestysalueen vaalilauta-

kunnassa tulevissa kunnallisvaaleissa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää nimetä uudet henkilöt em. henkilöiden tilalle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan varapuheenjohtajak-

si Tauno Herrasen tilalle Tuure Savolaisen, 3. varajäseneksi Helena Jaama-

laisen tilalle Marita Häggbladin ja 4. varajäseneksi Raija Hännisen tilalle 

Pirjo Riipisen. 
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Lisämäärärahaesitys kunnanhallitukselle Rämäkkätien valaistukseen 

 

Tltk 15 § 

Rautalammin kunnan ja Rämäkkä Holidays Oy:n yrittäjän kesken oli ke-

sällä 2016 sovittu, että kunta toteuttaa Rämäkkätien loppuosan valaistuk-

sen tammikuuhun 2017 mennessä. 

 

Empower NP Oy oli valittu valaistusurakan toteuttajaksi, koska heillä oli 

Rämäkkätien vieressä kaapelointitöitä. Urakkasummaksi oli sovittu 14.880 

€ (sis. alv 24%). 

 

Valaistusurakka valmistui tammikuussa 2017. 

 

Vuoden 2016 talousarvioon oli varattu rahat kyseiseen valaistusurakkaan. 

Alkutalven kovien pakkasten takia työt keskeytyivät ja lasku on tullut vuo-

den 2017 puolella. 

 

V. teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi 14.880 

€:n suuruisen lisämäärärahan valaistusurakan kustannusten kattamiseen 

vuoden 2017 talousarvioon. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Joni-Matti Kuikka jääväsi itsensä asian käsittelystä. 

 

______________________________ 

 

Kh 82 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Perustoimeentulotukiturvan maksatuksen siirtäminen Kelalle ei pitänyt tarkoittaa sitä, että 

kuntien täydentävät ja ehkäisevät toimeentulotukimenot kasvavat ja kunnat joutuvat pitämään 

yllä vararesursseja 

 

Kh 83 § 

 Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja on lähettänyt kunnille kirjeen, joka on 

herättänyt kunnissa hämmennystä. Kansaneläkelaitos esitti kirjeessään, et-

tä kunnalla olisi mahdollisuus myöntää ehkäisevää toimeentulotukea ilman 

Kelan tekemää päätöstä perustoimeentulotuesta.  

 

Kansaneläkelaitos ei ole ollut yhteydessä Suomen Kuntaliittoon ennen kir-

jeen lähettämistä. Kuntaliitto toteaa, että lakiuudistuksessa koko lainval-

misteluprosessin ajan on nimenomaan lähdetty siitä, että perustoimeentulo-

tuen ratkaisu tulee tehdä ensin ja että Kela vastaa perustoimeentulotuen 

piiriin kuuluvien ratkaisujen tekemisestä niin kiireellisissä kuin kiireettö-

missäkin tilanteissa. Toimeentulotukilain 14 §:ään lisätyllä erityisellä 

poikkeussäännöksellä turvattiin asiakkaiden perusoikeuksia. Tarkoituksena 

oli kuitenkin mahdollistaa kuntien päätöksenteko vain Kelan aukioloaiko-

jen ulkopuolella.  

 

Em. säännöstä ei sosiaali- ja terveysministeriön laista antaman Kuntainfon 

(3/2017) perusteella ole tarkoitettu käytettäväksi Kelan aukioloaikoina.  

  

Kunnat ovat joutuneet paikoin toimeenpanon alkuvaiheen ajan joutuneet 

paikkaamaan Kelan ratkaisutyötä myöntämällä täydentävää tai ehkäisevää 

toimeentulotukea perustoimeentulotuen järjestämisvastuuseen kuuluviin 

kustannuksiin alkuvaiheen ongelmista, tulkintaeroista ja päätösvirheistä 

johtuen. 

  

Kelan tulee korvata kunnille kaikki mahdollisesti tulevat ylimääräiset 

kustannukset 

Kuntien jäljellä olevat resurssit ovat jo käytössä Kelalle kuuluvan työn 

paikkaamisessa. Rautalammin kunnassa Kelan ja kunnan yhteispalvelupis-

te on palvelut kuntalaisia kaiken aikaa. Toimeentulotukiturvan maksami-

sesta ensisijainen vastuu syntyneen tilanteen korjaamisesta ja sen aiheut-

tamasta kiireellisestä päätöksenteosta on Kansaneläkelaitoksella. Kuntaliit-

to käy sosiaali- ja terveysministeriön kanssa neuvotteluja mm. kunnille nyt 

koituvien perustoimeentulotuen piiriin kuuluvien kustannusten rahoituk-

sesta ja korvaamisesta. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kuntaliiton perustoimeentulotukiturvan maksatusta koskeva kannanotto 

merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että Rauta-

lammin kunnassa noudatetaan edelleen toimeentulotukilain 14 §:n mukais- 
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ta säännöstä, jossa kansalaisen ja asiakkaiden perusoikeuksia haluttiin tur-

vata kuntien päätöksenteolla poikkeuksellisesti vain Kelan aukioloaikojen 

ulkopuolella.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valtuustoaloitteet 2016 

 

Kh 84 § 

Liitteet 1-2  Pirkko Annala jätti itsensä ja 20 muun valtuutetun tekemän valtuustoaloit-

teen koskien ikäihmisten kuljetuspalveluoikeuden selvittämistä. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 

maaliskuun loppuun mennessä esitettävä luettelo valtuutettujen tekemistä 

ja kunnanhallitukselle lähetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 

vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitetta-

va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 

mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

 Valtuutetut ovat vuoden 2016 aikana tehneet seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

1. Pirkko Annala jätti 21 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen 

koskien ikäihmisten kuljetuspalveluoikeuden selvittämistä, liite 1.  

 

 

Perusturvajohtaja Kirsi Solmarin valmistelema vastaus: 

 

Kuljetusten järjestäminen autottomalle vanhusväestölle ei ole sosiaalihuol-

tolain mukaisena palveluna mahdollista. Sosiaalipalvelut ovat aina yksittäi-

sen henkilön hakemuksesta palvelutarpeen arvion perusteella myönnettäviä 

palveluita. Ikä, asuinpaikka ja autottomuus eivät ole sinänsä minkään sosi-

aalipalvelun myöntämisperusteita. Lähtökohtana sosiaalipalvelut ovat ns. 

niukkuuspalveluita ja niiden myöntämisen edellytyksiä säädellään joissa-

kin tapauksessa, kuten kuljetuspalveluissa lainsäädännössä. Harvakseltaan 

tapahtuvan kulkemistarpeen johdosta ei myöskään ole mielekästä käynnis-

tää sosiaalipalveluiden asiakkuuksia, mikä edellyttäisi lisää henkilöstöre-

surssia mm. tekemään arviot asuinpaikasta, autottomuudesta ja iästä sekä 

varsinaisten päätösprosessien tekemiseen. Jos toimintoon ei saataisi lisä-

henkilöstöä, merkitsisi kyseinen toiminta henkilöstöpanoksen siirtämistä 

varsinaisten sosiaalipaleluiden asiakkaiden palvelusta tähän tehtävään, mi-

kä heikentäisi palvelutasoa sosiaalipalveluissa. 

Yleisesti jollekin väestöryhmälle myönnettävät kuljetuspalvelut ovat jouk-

koliikennettä. Julkisen palvelun, kuten joukkoliikenteen järjestäminen iän 

perusteella, voi olla kuntalaiset eriarvoiseen asemaan saattava toimenpide, 

mikä tulee huomioida, jos kuljetusten valmistelua päätetään aloittaa jouk-

koliikenteen laajentamisena.  
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Yleisesti jollekin väestöryhmälle myönnettävät kuljetuspalvelut ovat jouk-

koliikennettä. Julkisen palvelun, kuten joukkoliikenteen järjestäminen iän 

perusteella, voi olla kuntalaiset eriarvoiseen asemaan saattava toimenpide, 

mikä tulee huomioida, jos kuljetusten valmistelua päätetään aloittaa jouk-

koliikenteen laajentamisena.  

 

Valtakunnallinen suositus kotihoidon piirissä olevista yli 75-vuotiaista on 

13-14% vuoteen 2017 mennessä. Rautalammin osalta laatusuositukseen on 

päästy hyvin, vuoden 2015 tilinpäätöksessä kotihoidon piirissä oli 23%.  

 

Kotona asumista tuetaan Rautalammilla erityisen vahvasti. Kotona asumis-

ta on myös kuntakeskuksen vanhuksille kohdennetuissa vuokra-asuminen,  

jonka moni ikäihminen valitsee asumismuodokseen, kun esimerkiksi liik-

kuminen kyläkeskuksen palveluihin ei nuoruuden kodista enää onnistu. 

Kotihoito tiedottaa toiminnastaan runsaasti mm. vanhusten viikoilla on ai-

na esittely vanhusten palveluista. Rautalammin ikäihmisten palveluista on 

ollut runsaasti lehtijuttuja. Lisäksi yhteistyökumppanit, kuten terveyden-

huolto tiedottaa palveluista, kun arvioi, että niiden tarvetta saattaisi olla. 

 

Valtuusto jätti asian pöydälle ja pyysi kunnanhallitusta hankkimaan lisä-

selvityksiä varten. Kunnanhallitus on pyytänyt lisäselvityksen sivistysosas-

tolta. Koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen on antanut valtuustoaloitteesta 

lausuntonsa, liite 2.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle oheisen selvityksen tehdystä val-

tuustoaloitteesta ja ehdottaa, että valtuusto katsoo asian loppuun käsitellyk-

si. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Äänestysaluejako 15.10.2017 lukien 

 

Kh 85 § 

Liite 3 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä 

ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-

alasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Ää-

nestysalueista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston päätöksellä 

muutettu äänestysaluejako on voimassa 15.10.2017 alkaen toimitettavissa 

vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu 

28.4.2017 mennessä maistraatille. Väestörekisterikeskuksen kirje on liit-

teenä 3.  

 

 Viime vaaleissa Rautalammilla äänestettiin seuraavasti: 

 

       Kirkonkylä Kerkonkoski 

   Ennakko   Vaalipäivä    Ennakko   Vaalipäivä 

 

 Kuntavaalit 2012     715 639 210 228 

 Presidentinvaalit 2012     796 487 247 181 

 Europarl.vaalit 2014     358 371 122 140 

 Eduskuntavaalit 2015     794 560 250 207 

 

 Mm. Suonenjoen kaupunki on muodostanut yhden äänestysalueen jo useita 

vuosia. Rautalammillakin asia on tullut esille silloin tällöin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja tekee mahdollisesti esityksen kun-

nanvaltuustolle yhteen äänestysalueeseen siirtymisestä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti, että molemmat 

äänestysalueet säilyvät sekä Kirkonkylä että Kerkonkoski. Kunnanhallitus  

esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy esityksen. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 86 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 24.2.2017. 

 

2. Pohjois-Savon liiton lähettämät väestömuutosten ennakkotiedot tam-

mikuussa 2017. 

 

3. Kuntatyönantajien kirje 22.2.2017: Kunta-alan työmarkkinaseminaari 

Tampereella 17.-18.5.2017. 

 

4. Kuntatyönantajien kirje 23.2.2017: Kaikki tehtävämuutokset eivät tuo 

palkankorotuksia. 

 

5. Kuntatyönantajien kirje 1.3.2017: Opettaja ei voi kieltäytyä oto-

sijaistamisesta – OAJ tuomittiin hyvityssakkoihin laittomalla työtaiste-

lulla uhkaamisesta. 

 

6. Plaana Oy:n laatima muistio 17.2.2017 pidetystä kokouksesta koskien 

kantatien 69 liikenneturvallisuuden parantamisselvitystä Rautalammin 

taajaman kohdalla. 

 

7. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 1.3.2017. 

 

8. Kelan tiedote 2.3.2017: Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki v. 

2014-2016. 

 

9. Projektipäällikkö Irmeli Luukkosen irtisanoutumisilmoitus 26.3.2017 

lukien. 

 

10. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaote 1.3.2017 § 12: 

Palosuojelurahaston käyttö paloasemahankkeissa. 

 

11. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaote 1.3.2017 § 8: 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2016. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 87 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Tekninen lautakunnan pöytäkirja 2.3.2017. 

 

2. VASTAn pöytäkirja 24.2.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Stop Diabetes-tutkimushanke 

 

Kh 88 § 

Liite 4 Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Teknologian 

tutkimuskeskus ovat käynnistäneet StopDia- tutkimushankkeen, jossa ta-

voitteena on  

1. tavoittaa diabetekseen sairastumisriskissä olevat- motivoida elintapa-

muutoksiin. 

2. muokata elinympäristöä tukemaan terveellisiä elintapoja. 

3. rakentaa malli, miten yhteiskunta voi tukea terveellisiä elintapoja. 

 

StopDia-tutkimushankkeessa haetaan uusia keinoja jarruttaa sairastumista 

tyypin 2 diabetekseen. Sairastumisriskissä olevia kutsutaan mukaan tutki-

mukseen, jossa tavoitellaan elintapamuutoksia digitaalisten sovellusten ja 

ryhmäohjauksen avulla. Lisäksi tutkitaan, miten muutokset elinympäristös-

sä voivat ohjata ihmisiä liikkumaan enemmän ja tekemään hyvinvointiaan 

edistäviä ruokavalintoja. Tutkijat kehittävät yhteistyössä työantajien kanssa 

erilaisia tapoja muokata työpaikan elinympäristöä sellaiseksi, että se kan-

nustaa fyysiseen aktiivisuuteen ja hyvinvointia edistäviin ruokailutottu-

muksiin. 

 

Taustalla on se tosiasia, että diabetes yleistyy maailmanlaajuisesti. Suo-

messa arvioidaan olevan noin 0.5 miljoonaa diabeetikkoa.  

 

Perusterveydenhuollosta saadun tiedon mukaan Rautalammin diabeteslu-

vut (sairastuneet, sairastumisriskissä olevat) ovat yhteneväiset valtakunnal-

lisen lukujen kanssa. Tutkimushankkeen toiminta-alueena on Etelä-Kar-

jalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueet. Alueen 

kuntia on merkittävinä työantajina kutsuttu mukaan hankkeeseen. Tutki-

musryhmä tekee itsenäisen valinnan siitä, mitä tutkimusosioita kunkin yh-

teistyökumppanin kanssa toteutetaan.  

 

Tutkimushankkeen esittelymateriaali on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Rautalammin kunnanhallitus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja Rauta-

lammin kunta on mukana ko. tutkimushankkeessa, jossa tavoitteena on 

edistää kansalaisten hyvinvointia.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan lausunto maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapautta 

koskevasta lakiluonnoksesta 

 

Kh 89 § 

Liitteet 5-6 Valinnanvapauslain tarkoituksena 1 §:n mukaan on edistää sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelujen tuottaja ja 

parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua. Suomalaisen valinnanvapaus-

mallin kautta siirryttäisiin uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yh-

teiseen järjestelmään, jossa asiakas saisi laadukkaita palveluja oikea-

aikaisesti ja yhdenvertaisesti hänen terveytensä ja hyvinvointinsa tuke-

miseksi erilaisissa elämäntilanteissa. Palveluissa hyödynnettäisiin tarkoi-

tuksenmukaisesti eri asiantuntijoiden ja organisaatioiden osaamista. Valin-

nanvapaus vahvistaisi myös palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvai-

kuttavaan toimintaan, jatkuvaan kehittämiseen ja innovaatioihin.  

 

Suomessa tuli jo 1.1.2014 voimaan terveydenhuoltolain 48 §:n mukainen 

vapaus valita hoitopaikka koko maan alueelta. Kiireettömän hoidon valin-

nanvapaus koskettaa tällä hetkellä perusterveydenhoitoa ja erikoissairaan-

hoitoa. Valinnanvapaus on nyt rajattu julkiseen terveydenhoitoon. Lisäksi 

1.1.2014 tuli voimaan laki rajat ylittävästä terveydenhoidosta (1201/2013) 

EU:n potilasdirektiiviin liittyen. Laki soi mahdollisuuden ja oikeudet saada 

hoitoa toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä. 

 

 Uusi laki toteutuessaan laajentaa radikaalisti asiakkaan valinnanvapautta. 

Jos uudistus toteutuu esitetyn sisältöisenä, asiakkaalla on mahdollisuus va-

lita palvelujen tuottaja (4 §). Lakiluonnoksen 5 §:n mukaan asiakkaalla 

olisi oikeus valita suoran valinnan palveluiden tuottaja ilman maakunnan 

liikelaitoksen ohjausta tai palvelujen tarpeen arviointia suoran valinnan 

palveluja tuottava sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä suunhoidon yksikkö. 

(vrt. vähintään nykyiset terveyskeskus- ja sosiaalitoimen palvelut). Ns. 

suoran valinnan palvelut sisältäisivät kiireettömät palvelut sekä sosiaali- 

ja terveyskeskuksen tai suunhoidon yksikön aukioloaikojen rajoissa kiireel-

liset palvelut eli kiirevastaanotot. Suoran valinnan palveluja tuottavat laki-

luonnoksen mukaan maakunnan liikelaitoksen yhtiöt sekä yksityiset palve-

lun tuottajat tai kolmas sektori.  

  

Yhtiöittämisvelvoite 

Lakiluonnoksen 14 §:n mukaan maakunnan liikelaitos ei voisi itse tuottaa 

suoran valinnan palveluja, vaan sen olisi yhtiöitettävä suoran valinnan 

palveluihin sisältyvä palvelutoimintansa (ts. sosiaali- ja terveyskeskukset 

ja suun terveydenhoito). Maakunnan yhtiöittämisvelvollisuudesta säädet-

täisiin erikseen. Asiakas voisi valita erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen tuottajan sekä suun terveydenhuollon palvelujen tuottajan. Va-

linta voisi kuitenkin kohdistua vain yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

yhteen suun terveydenhuollon palveluntuottajaan kerrallaan. 
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Maakunnan liikelaitoksella on palveluyksikkö, jolla voi olla maakunnassa 

useita sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä. Toimipisteiden määrä 

riippuu maakunnan asukkaiden palvelutarpeesta.  

 

Maakunta määrittelee perustason toimipisteet. Kilpailulain 30 a §:ssä sää-

detään kilpailulain soveltamisesta tilanteessa, jossa kunnan, kuntayhtymän, 

valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamassa ta-

loudellisessa toiminnassa sovelletaan sellaista menettelyä tai toiminnan ra-

kennetta, joka tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa: 1) vääristää tai on 

omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markki-

noilla, 2) estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen 

kilpailun syntymistä tai kehittymistä tai 3) on ristiriidassa kuntalaissa sää-

detyn markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimuksen kanssa. 

 

Maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti 

Maakunnan liikelaitoksen velvollisuudesta yhtiöittää suoran valinnan pal-

velujen ja maksu - ja asiakassetelillä annettavien palvelujen tuottaminen 

määritellään lakiluonnoksen 40 §:ssä.  

 

Säännöksen mukaan maakunnan liikelaitos ei saa itse tuottaa suoran va-

linnan palveluja eikä maksu- tai asiakassetelillä annettavia palveluja. 

Maakunnan liikelaitos voi kuitenkin perustaa yhtiön tai muun yhteisön, jo-

ka tuottaa suoran valinnan palveluja tai maksu- tai asiakassetelillä annet-

tavia palveluja. Lakiluonnoksen mukaan suoran valinnan palvelun tuotta-

jan olisi annettava asiakkaalle maksusetelin avulla mahdollisuus valita pal-

velun tuottaja suoran valinnan palvelukokonaisuuksiin kuuluvissa sellaisis-

sa yksittäisissä toimenpiteissä ja palveluissa, jotka ovat palvelukokonai-

suuden itsenäisiä osakokonaisuuksia. Maakunta päättäisi ne muut kuin suo-

ran valinnan palveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjes-

tämisessä se käyttää asiakasseteliä.  

Maakunta päättäisi tarkemmin, missä palveluissa asiakasseteli otetaan 

käyttöön. Maakunnalla olisi lakiluonnoksen mukaan velvollisuus tarjota 

henkilökohtaista budjettia iäkkäille ja vammaisille henkilöille, joilla on 

pitkäaikaista, jatkuvaa ja laaja-alaista eli useita erilaisia palvelujen, tuen ja 

avun tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan oman 

palvelukokonaisuutensa. 

 

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava jo-

kaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Koska ehdotuksen mukaan pe-

rustason palvelut, erityisesti terveyspalvelut, siirtyvät yksityisoikeudellisten 

yhtiöiden, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien tuotantovastuulle, riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata häiriötilanteissa ja poikkeus-

oloissa vain siten, että samat toimijat huolehtivat palveluista kaikissa tilan-

teissa (laatu, laajuus ja standardit). Kuntien lausuntoja pyydettiin 

28.3.2017 mennessä. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaisi liitteiden 5-6  mukai-

set lausunnot valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksesta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen muutamilla tarkennuk-

silla. 
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Asianhallintajärjestelmän hankinta Pohjois-Savon kunnille 

 

Kh 90 § 

Liite 7 Rautalammin kunta on mukana Istekki Oy:n hallinnoimassa alueellisessa 

asianhallintajärjestelmän määrittely- ja kilpailutusprojektissa yhteistyössä 

alueen 16 toimijan kesken. Tavoitteena on kehittää tiedonohjauksen rinnal-

la asianhallintaa, sähköistä arkistointia sekä sähköistä asiointia. 

 

Projektin tavoitteet: 

1. Tuottaa alueellinen sähköinen asiakirjahallinnon ylätason kohdearkki-

tehtuuri. 

2. Tuottaa vaatimusmäärittely alueellisesta asianhallintajärjestelmästä, 

tiedonohjausjärjestelmästä ja lähiarkistosta. Lisäksi vaatimusmääritte-

lyssä huomioidaan aineistojen siirtäminen kansalliseen sähköiseen pit-

käaikaisarkistoon sekä mahdollistaa asianhallintajärjestelmässä käsitel-

tävien asioiden vireillepano sähköisesti järjestelmän tarjoamin palve-

luin tai tukeutuen kansallisiin ratkaisuihin. 

3. Suorittaa alueellisen järjestelmäkokonaisuuden hankinta tuotetun vaa-

timusmäärittelyn mukaisesti. 

 

Työ toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon kuntien ja kuntayhtymien 

kanssa. Yhteistyötahot on kartoitettu ennen projektin käynnistymistä. Näin 

on varmistettu, että lopputulos vastaa organisaation tarvetta niin toiminnal-

lisesti kuin taloudellisesti. 

 

Istekki Oy on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa pyydetään kannanottoa 

mahdollisesta asiakasomistajuudesta. Asianhallintajärjestelmän hankinnas-

sa on todennäköistä, että yksittäisen kunnan osuus menee neljän vuoden 

ajanjaksolla yli kansallisen hankintarajan ja uudessa hankintalaissa in-

house yhtiön ulosmyynnin määrän on rajoitettu hyvin alhaiselle tasolle, 

Istekki Oy ehdottaa, että Rautalampi hankkisi Istekin osakkuuden. Näin 

hankinta voitaisiin tehdä in-house-hankintana. 

Liite 7 ( luottamuksellinen). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää kannanottonaan, että se suhtautuu myönteisesti 

Istekki Oy:n asiakasomistajuuteen ja osakkeiden hankintaan Istekki Oy:stä. 

Osakkeiden hinta (5 kpl) on 6.925 €. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pienteollisuuskiinteistön hankinta 

 

Kh 91 § 

Liite 8 Rautalammin kunta on neuvotellut PTI-keskus –nimisten tilan hankkimi-

sesta (686-410-14-9) kunnalle pienteollisuuskiinteistöksi ja Toholahden 

kaukolämpökeskuksen verkon keskukseksi.  

 

Kiinteistö muodostuu 1,5430 ha kokonaispinta-alasta, johon liittyy kauko-

lämpökeskus, vanha vanhainkotikiinteistö, kaukolämpökeskus ja Äijäve-

den rannassa oleva erillinen maa-alue (Liite, rakennusasemakaava kartta 

YS-alue). Kiinteistö rajoittuu myös kantatie 69:ään. Kiinteistöistä on tehty 

kuntotarkastus. Kiinteistöön liittyy osuudet yhteisiin vesialueisiin. Kiinteis-

tön tiedot on liitteenä 8. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus tekee virallisen vastatarjouksen. Kiinteistöjen käyttöön liit-

tyvät alustavat suunnitelmat esitellään kokouksessa. Kunta on neuvotellut 

myös kiinteistön osan jatkomyynnistä. 

 

Päätös: Sari Hintikka-Varis esitti, että asia jätetään pöydälle. Jarmo Hänninen kan-

natti esitystä.  

 Asiasta äänestettiin. Kaija Satuli, Jarmo Hänninen, Anu Hotti ja Sari Hin-

tikka-Varis kannattivat asian jättämistä pöydälle. Sari Hintikka-Variksen 

esitys hyväksyttiin äänin 4-2. 

 

 

 

 

 

 


