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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 27.3.2017 klo 17.00 – 19.47 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Ari Weide 

Kirsi Mannila 

Anu Hotti 

Jarmo Hänninen 

Kaija Satuli 

Jarmo Karjalainen 

 

 

 

 

puheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Merja Koivula-Laukka 

Antti Tuppura 

 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

vt. tekninen johtaja 17.00-17.11 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Ari Weide 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  92 – 105 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 27.3.2017 klo  19.53   kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Jarmo Hänninen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 29.3.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin vt. tekninen johtaja Antti Tuppuraa. 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 92 §  

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 93 §  

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 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Mannilan ja 

Jarmo Hännisen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 94 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen  

vuokrantarkistukset 1.5.2017 

 

Kh 95 § 

  Valmistelija:  osastosihteeri Ossi Maukonen 

 

Kunnan tulee ns. sekataloissa olevien aravavuokra-asuntojen omistajana 

vahvistaa neliövuokrat, mitkä määritellään omakustannusperiaatteen mu-

kaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Tiinarin osalta vuokrantarkistuslaskelma.  

Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset tulee hyväk-

syä, mitkä perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti asumisen kuluttajahin-

taindeksin muutokseen. Näissä indeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna 

indeksikertoimella 1,013, mikä nostaa hieman kuukausivuokran määrään. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää 1.5.2017 lukien 

 

1. vahvistaa ns. sekatalojen perittävät aravaneliövuokrat seuraavasti: 

€/m²/kk 

Aoy Tiinari  9,50 

- pääomamenovuokra 4,72 

- hoitomenovuokra  4,78   (korotus 0,40 €/m²) 

Korotus johtuu hoitovastikkeen nousemisesta, 

 

2. tehdä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kuukausivuokriin asumisen 

kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen mukaiset tarkistukset. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kajakkivaraston sijoittaminen Hanhitaipaleen kalasatamaan / Etelä-Konneveden Luontopalve-

lut Oy 

 

Kh 96 § 

Liite 1 Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy / Markku Utriainen on halukas 

vuokraamaan n. 390 m²:n määräalan Hanhitaipaleen kalasatamasta Naviga-

re RN:o 1:89 tilasta Hanhitaipaleen kylästä. Hänen tarkoituksenaan on ra-

kentaa määräalalle kajakkivarasto (27,5 m²), mitä tultaisiin käyttämään ka-

jakkien ja kanoottien säilytykseen ja siihen tulisi myös kajakkien ja ka-

noottien itsepalveluvuokrauspiste, josta asiakkaat voivat itse ottaa ja pa-

lauttaa verkkokaupasta varaamansa kaluston. Rakennusaikataulu on maa-

lis-toukokuu 2017. Talviaikana rakennusta voidaan vuokrata veneiden tal-

visäilytykseen ulkopuolisille. Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n kirje 

on liitteenä 1.  

 

 Utriaisen suunnitelmat ovat muuttuneet siten, että rakennuksesta tulisi n. 

2,5 metriä kanttiinsa (n. 7 m²) ja se olisi siirrettävissä tarvittaessa esim. au-

ton perävaunulla ja tässä vaiheessa tarve olisi yhdeksi vuodeksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa kajakkivaraston sijoitusluvan Etelä-Konne-

veden Luontopalvelut Oy:lle sijoittaa kajakkivarasto Navigaren RN:o 1:89 

tilan eteläpäähän yhdeksi vuodeksi Hanhitaipaleen kalasatamaan. Luvasta 

peritään 50 euron lupamaksu. Varasto on tarvittaessa siirrettävä välittömäs-

ti toiseen kohtaan, mikäli sataman rakentaminen tai kunnostus sitä vaativat. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Piispantarkastus Rautalammin seurakunnassa 

 

Kh 97 § 

Liite 2 Rautalammin seurakunnassa järjestetään piispantarkastus perjantaina 

7.4.2017 ja sunnuntaina 9.4.2017. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä 2. 

 

 Perjantaina klo 12.00-13.30 pidettävään lounasneuvotteluun Korholan kar-

tanossa ovat mukana myös kunnan johtavat viranhaltijat ja luottamushenki-

löt. 

 

Kunnanjohtajalta on pyydetty puheenvuoro tilaisuuden yhteydessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä lounasneuvotteluun valtuuston puheenjohta-

ja Jorma Kukkosen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Weiden, kun-

nanvaltuuston II varapuheenjohtaja Timo Satulin, kunnanjohtaja Risto 

Niemelän, rehtori, sivistystoimen osastopäällikkö Eeva Ruotsalaisen, pe-

rusturvajohtaja Kirsi Solmarin ja elinkeinoasiamies Iiro Lyytisen.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Timo Puranen 

 

Kh 98 § 

Liitteet 3-4 Timo Puranen on toimittanut 23.2.2017 kuntaan kirjeen (liite 3), jolla hän 

on halukas vuokraamaan määräalan Ahvenlammin entiseltä turkistarha-

alueelta. Samalla hän on toimittanut edellisen vuokralaisen irtisanomiskir-

jeen.  

 

Määräala oli aikaisemmin sopimuksella rakennelmineen vuokrattu Matilai-

selle, puuhuolto- ja varastotiloiksi ja –alueeksi.  

 

 Kunnanvirastossa on laadittu kunnan ja Timo Purasen välinen maanvuok-

rasopimus, liite 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 

 

Kh 316 §  

Rakennusjärjestyksen uusiminen käynnistettiin ja pantiin vireille vuonna 

2013. Rakennusjärjestys oli vanhentunut (2001) ja uudistus käynnistyi hiu-

kan sen jälkeen, kun oli käynnistetty Rautalammin keskustaajaman yleis-

kaavan laatiminen 2030 ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035.  

 

Rakennusjärjestysluonnos ja OAS 

Rakennusjärjestyksen laatimista varten on ollut oma työryhmä, jossa on ol-

lut kunnan ja eri yhteisöjen edustus. Laadinnassa on noudatettu MRL:n 62 

§:n säännöksiä vuorovaikutuksesta. Puheenjohtajana on toiminut kunnan-

hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä rakennustarkastaja-

kunnanrakennusmestari. Rakennusjärjestysluonnos kunnan uudeksi raken-

nusjärjestykseksi asetetaan myös nähtäville kunnan kotisivuille ja kunnan 

ilmoitustaululle. 

Rakennusjärjestys vaatii vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ennen 

nähtäville asettamista, ja se asetetaan myös nähtäville. Niitä on pidettävä 

yhdessä julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ja oikeus mielipiteen ilmai-

suun rakennusjärjestysluonnoksesta. Rakennusjärjestysluonnoksesta lii-

teasiakirjoineen pyydetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon 

maakuntaliiton ja naapurikuntien (Suonenjoki, Pieksämäki, Hankasalmi, 

Konnevesi, Vesanto, Tervo) lausunnot. 

 

Rakennusjärjestysehdotus 

Rakennusjärjestystä koskevaa luonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen 

ja mahdollisten huomautusten ja muistutusten perusteella. Sen jälkeen teh-

dään lopullinen ehdotus Rautalammin kunnan rakennusjärjestykseksi ja se 

asetetaan MRA 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää rakennusjärjestysehdotuksesta 

mielipiteensä laatimalla kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. 

Rakennusjärjestyksen MRL:n 16 §:n nojalla hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Aikataulu 

Rakennusjärjestysluonnos ja OAS nähtäville1.1.2016-5.2.2016 
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  Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kunnille 1.1.2016-5.2.2016 

  Rakennusjärjestysehdotus ja OAS nähtävillä 15.3.2016-15.4.2016 

  Rakennusjärjestyksen hyväksyminen (valt.) 31.5.2016 mennessä, 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusimiseksi kunnanhallitus hy-

väksyy aikataulun, joka päättyy valtuuston hyväksymiseen 31.5.2016 men-

nessä.  

 

Valmistelutyöryhmän rakennusjärjestysluonnos pyritään esittelemään jou-

lukuussa 2015 kunnanhallitukselle yhdessä OAS:n kanssa siten, että ne 

voidaan asettaa nähtäville tammikuuksi 2016. Samanaikaisesti pyydetään 

lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta. Rakennusjärjestysehdotus 

on nähtävillä maalis-huhtikuussa 2016. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kh 346 § 

Liitteet 20-21 Työryhmän esitys rakennusjärjestysluonnokseksi esitellään kokouksessa ja 

teknisellä osastolla valmisteltu OAS luonnos. Rakennusjärjestysluonnos ja 

OAS asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja samanaikaisesti pyyde-

tään lausunnot viranomaisilta ja naapurikunnilta. Valmistuneesta rakennus-

lakiluonnoksesta ilmoitetaan vielä paikallisessa mediassa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy MRL:n 62 §:n mukaisen työryhmän valmistelun 

rakennusjärjestysluonnokseksi ja siihen liittyvän valmistellun OAS:in ja 

päättää, että ne asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja siitä ilmoite-

taan vielä paikallisessa mediassa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

___________________________ 

 

Kh 29 § 

Liite 6 Nähtäville asettamisen ja saatujen viranomaislausuntojen jälkeen valmiste-

lutyöryhmä on kokoontunut vuoden 2016 aikana. Sen jälkeen syksyn 2016  
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aikana on käyty vielä neuvottelut ELY-keskuksen kanssa heidän antaman-

sa lausunnon pohjalta rakennusjärjestyksestä ja OAS:stä. Rakennusjärjes-

tysluonnos on nyt mahdollisuus esitellä kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle. 

 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy lopullisen rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa 

sen yhdessä OAS:in kanssa vielä nähtäville ennen valtuuston lopullista hy-

väksymiskäsittelyä. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä pitämisen jäl-

keen kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Asiantuntijana kuultiin rakennustarkastaja/kunnan rakennusmestari Antti 

Tuppuraa. 

 

_____________________________ 

 

Ympltk 16 § 

Liite 7 Rakennusjärjestysehdotus on ollut yleisesti nähtävillä kunnanviraston yh-

teispalvelupisteessä sekä kunnan internetsivuilla 26.1.-24.2.2017. Lausun-

tonsa ovat antaneet Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon pelastuslai-

tos, Kuopion hätäkeskus, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Rauta-

lammin vapaa-ajanasukastoimikunta. 

 

 Pohjois-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota mm. 

automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen tai poistamisen luvanvarai-

suuteen, savunpoistoikkunoiden pinta-alaan ja sijoitukseen ja tapahtumien 

järjestämisen luvanvaraisuuteen. 

 

 Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että rakennusjär-

jestyksessä tulisi näkyä asianmukaiset viittaukset lain säännöksiin. Lisäksi 

ELY-keskus on ottanut kantaa mm. siihen, että Rautalammin kunnan ra-

kennusjärjestysehdotus sallisi naapurikuntia suuremman enimmäisraken-

nusoikeuden. 

 

 Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on lausunnossaan todennut, että 

arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta olisi lisättävä pykälän 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

Ympäristölautakunta   16.3.2017  40 

Kunnanhallitus   27.3.2017  120 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 4 tekstiosuuteen maininta maanomistajan velvollisuudesta selvittää maal-

laan mahdollisesti sijaitsevat suojeltavat kohteet ja alueet. 

 

 Rautalammin vapaa-ajanasukastoimikunta on lausunnossaan esittänyt, että 

kohdassa ”6 §, Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuinpientalo-

tontilla” muutettaisiin muotoon ”6 §, Vapautukset toimenpideluvan hake-

misesta asuinpientalotontilla ja vapaa-ajan asuintontilla”. 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 Esitetään rakennusjärjestysehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin tarkennuksin: 

 

Muutetaan kohta ”11 § Ympäristön hoito ja valvonta, Katselmuksen ajan-

kohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön omistajille / haltijoille ym-

päristölautakunnan päättämällä tavalla, ” muotoon ”Katselmuksen ajan-

kohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön omistajille / haltijoille hal-

lintolain edellyttämällä tavalla.” 

 

Muutetaan kohta ”6 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuin-

pientalotontilla”, muotoon ”6 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta 

asuinpientalotontilla ja vapaa-ajan asuintontilla.”. 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota mm. 

automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen tai poistamisen luvanva- 

raisuuteen, savunpoistoikkunoiden pinta-alaan ja sijoitukseen sekä tapah-

tumien järjestämisten luvanvaraisuuteen. Automaattisen sammutuslaitteis-

ton lisäämisestä tai poistamisesta ei ole erikseen tarpeen mainita rakennus-

järjestyksessä, koska asiasta on määrätty Maankäyttö- ja rakennuslaissa 

(125 § 2 mom.). Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määrätty sa-

vunpoistosta (E2 11.4). Tilaisuuksien luvittamisen tarkempaa käsittelyä ra-

kennusjärjestyksessä ei ole tarpeen tehdä, koska asiasta on määrätty maan-

käyttö – ja rakennuslaissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että rakennus-

järjestyksessä tulisi näkyä asianmukaiset viittaukset lain säännöksiin. Li-

säksi ELY-keskus on ottanut kantaa mm. siihen, että Rautalammin kunnan 

rakennusjärjestys sallisi naapurikuntia suuremman enimmäisrakennusoi-

keuden. Rakennusjärjestysehdotuksessa ranta-alueilla talousrakennusten 

kerrosalan yläraja on sidottu rakennuspaikan kokoon niin, että talousra-

kennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 10 % rakennuspaikan pinta-

alasta. Rakennusjärjestystä uudistaneen työryhmän näkemyksen mukaan  
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tällä vältytään liian tiheältä rakentamiselta ja estetään haitalliset maisema-

vaikutukset. 

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on lausunnossaan todennut, että ar-

keologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta olisi lisättävä pykälän 4 

tekstiosuuteen maininta maanomistajan velvollisuudesta selvittää maallaan 

mahdollisesti sijaitsevat suojeltavat kohteet ja alueet. Rakennusjärjestyk-

seen ei ole tarpeen tehdä muutoksia kyseiseen kohtaan, koska maanomista-

jan velvollisuuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä mui-

naismuistolaissa. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_______________________________ 

 

Kh 99 § 

Liitteet 5-6 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin 

kunnan rakennusjärjestys sisältöineen hyväksytään ympäristölautakunnan 

tekemin tarkistuksin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

                                            Asiantuntijana kuultiin vt. tekninen johtaja Antti Tuppuraa. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 100 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsu 16.3.2017. 

 

2. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen kokouskutsu 22.3.2017. 

 

3. Kuntaliiton tilaama selvitystyö 2017: Kohti uuden sukupolven kuntien 

ja maakuntien liittoa (Andersson Markku, Jern Olav, Sandberg Siv). 

 

4. Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouskutsu 23.3.2017. 

 

5. Kuntatyönantajien kirje 15.3.2017: Virka- ja työehtosopimus ryhmä-

henkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta. 

 

6. Kuntaliiton yleiskirje 15.3.2017: Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. 

 

7. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 22.3.2017. 

 

8. Siilinjärven maaseutulautakunnan esityslista 4.4.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 101 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 16.3.2017. 

 

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 16.3.2017 § 11: Päätös poik-

keamishakemuksesta koskien Kerkonjoensuun kylässä sijaitsevaa 

Rinssinranta-tilaa RN:o 5:51. 

 

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 16.3.2017 § 14: Päätös poik-

keamishakemuksesta koskien Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Miina-

lanranta-tilaa RN:o 1:99. 

 

4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 16.3.2017 § 15: Päätös poik-

keamishakemuksesta koskien Juurikkaniemen kylässä sijaitsevaa Hon-

kapirtti-tilaa RN:o 13:48. 

 

5.  Perusturvalautakunnan pöytäkirja 22.3.2017. 

 

6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 22.3.2017. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.8.2017 alkaen 

 

Perustltk 21 § 

  Valmistelija:  Kokkatoiminnan vastaava Kyllikki Kemppainen 

 

Kokkatoiminnan ohjaaja on irtisanoutunut 16.2.2017 päivätyllä kirjeellä 

1.8.2017 alkaen. Hän on työskennellyt 50 % työajalla. 

 

Kyseessä oleva ohjausresurssi on Kokkatoiminnalle edelleen välttämätön 

eikä sitä voida jättää täyttämättä toimintojen vaarantumatta. Kokkatoimin-

nan asiakkaiden määrä on ollut vuoden 2016 aikana kasvussa. Kokkatoi-

minnan ohjaustyölle asettaa haasteita töiden monipuolisuus, jonka ohjaus-

henkilöstöä tulee olla eri työsaleissa samanaikaisesti. Lisäksi asiakaskunta 

koostuu monenlaista tukea tarvitsevista ihmisistä, kehitysvammaisista, 

mielenterveyskuntoutujista, pitkäaikaistyöttömistä ja syrjäytymisvaarassa 

olevista nuorista, mikä edellyttää jokaiselle räätälöityjä palveluita ja ura-

polkujen suunnittelua. 

Palkkarahat sisältyvät vuoden 2017 talousarvioon. 

 

Valmistelijan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa Kokkatoimin-

nan ohjaajan 50 % työaikaan. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa ohjaajan toi-

meen, 50 % työaikaan 1.8.2017 alkaen. Tointa ei voida jättää täyttämättä 

toimintojen vaarantumatta. Palkkarahat sisältyvät talousarvioon. 

 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

___________________________ 

 

Kh 102 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen ohjaa-

jan toimen tilapäisen täyttämisen 1.8.2017alkaen 1.8.2018 saakka 50 %:n 

työajalla. Todennäköisesti kunta joutuu arvioimaan Kokkatoiminnan ja 

työpajatoiminnan sisällön lähitulevaisuudessa maakunta- ja sote-

uudistuksen yhteydessä, koska osa toiminnoista siirtyy maakunnalle ja osa 

toiminnoista sote-uudistuksen yhteydessä jää kunnalle. Kunnanvaltuuston 

hyväksymä sote-selvitys ja mahdollinen kilpailuttaminen luovat myös ti-

lanteen, jotka puoltavat pysyvien ratkaisujen tekemistä erityisesti osa-

aikaisten työntekijöiden osalta. 

  Anu Hotti jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta. 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

Perusturvalautakunta   22.3.2017  26 

Kunnanhallitus   27.3.2017  125 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kaija Satuli esitti, että ohjaajan toimi täytetään toistaiseksi, perusturvalau-

takunnan esityksen mukaisesti. Esitystä ei kannatettu.  
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Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016 

 

Kh 103 § 

Liite 7 Kuntalain 115 §:n nojalla kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä sel-

vitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumi-

sesta kunnassa ja kuntakonsernissa.  

 

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 

kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 

ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslas-

kelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke-

hityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

loksen käsittelystä. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää aloittaa hallintokuntien laatiman toimintakertomuk-

sen käsittelyn. 

Päätös: Toimintakertomusta täydennetään hanketiedoilla. Kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016 

 

Kh 104 § 

Liite 7 Kuntalain 113 §:n nojalla kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastetta-

vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke-

säkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu-

tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä 

toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-

takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskel-

mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisäl-

lytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kunta-

konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kun-

tayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. 

Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai 

liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätöstä vastaavat tiedot. 

Rautalammin kunnan tilinpäätös (luonnos) on valmistunut, ylijäämä on 

1.449 640,03 €. 

Kunnanjohtajan esitys:   

Kunnanhallitus päättää aloittaa Rautalammin kunnan tilinpäätöksen käsit-

telyn. Tilinpäätös allekirjoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa 3.4.2017. 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyen Rautalammin sote-lähipalveluiden 

tuottamisen vaihtoehtojen selvittäminen ja kilpailuttaminen 

 

Kh 105 §   

Suomessa jo 1.1.2014 tuli voimaan terveydenhuoltolain 48 §:n mukainen 

vapaus valita hoitopaikka koko maan alueelta. Kiireettömän hoidon valin-

nanvapaus koskettaa tällä hetkellä perusterveydenhoitoa ja erikoissairaan-

hoitoa. Valinnanvapaus on ollut rajattu ainoastaan julkiseen terveydenhoi-

toon.  

 

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä kansalaisen valinnanvapausoikeus 

ja –mahdollisuus laajenevat, koska se luo asiakkaalle mahdollisuudet valita 

palvelujen tuottaja. Nimittäin uuden valinnanvapauslain 1 §:n mukaan lain 

tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdol-

lisuuksia valita palvelujen tuottaja ja parantaa palveluiden saatavuutta ja 

laatua.  

 

Suomalaisen valinnanvapausmallin kautta lakiluonnoksen mukaan siirry-

tään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseen järjestelmään, 

jossa asiakas saisi laadukkaita palveluja oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti 

hänen terveytensä ja hyvinvointinsa tukemiseksi erilaisissa elämäntilan-

teissa. Nykyiset terveyskeskuskuntayhtymät maakunta- ja sote-uudistuk-

sessa lakkaavat. Lakiluonnoksen 5 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus valita 

suoran valinnan palveluiden tuottaja ilman maakunnan liikelaitoksen oh-

jausta tai palvelujen tarpeen arviointia suoran valinnan palveluja tuottava 

sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä suunhoidon yksikkö. 

 

Maakunnan liikelaitoksen on yhtiöitettävä suoran valinnan palvelujen 

tuottaja 

Valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen 14 §:n mukaan maakunnan lii-

kelaitos ei voi itse tuottaa suoran valinnan palveluja, vaan sen on yhtiöitet-

tävä suoran valinnan palveluihin sisältyvä palvelutoimintansa (ts. sosiaali- 

ja terveyskeskukset ja suun terveydenhoito). Valtakunnallisissa selvityksis-

sä ja suunnitelmissa terveyskeskusten määrää on suunniteltu harvennetta-

vaksi siten, että vuoteen 2025 mennessä voidaan 50 % terveyskeskuksista 

lakkauttaa. Pohjois-Savossa sellaista kuntakohtaista sote-palveluverkko-

selvitystä, jossa olisi määritelty uudistuksessa säilytettävät kunnittaiset so-

siaali- ja terveyskeskukset, on laadittu, mutta sitä ei ole julkistettu.  

 

Perustuslain suoja 

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on kuitenkin tur-

vattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun lakiehdotuksen 

mukaan perustason palvelut, erityisesti terveyspalvelut, siirtyvät yksityisoi- 
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keudellisten yhtiöiden, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien tuotantovastuul-

le, riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata häiriötilanteissa ja  

poikkeusoloissa vain siten, että samat toimijat huolehtivat palveluista kai-

kissa tilanteissa (laatu, laajuus ja standardit).  

 

Voimassa olevan kilpailulain 30 a §:ssä säädetään kilpailulain soveltami-

sesta tilanteessa, jossa kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden mää-

räysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa 

sovelletaan sellaista menettelyä tai toiminnan rakennetta, joka tavaroiden 

tai palveluiden tarjonnassa: 1) vääristää tai on omiaan vääristämään terveen 

ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla, 2) estää tai on omiaan es-

tämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehitty-

mistä tai 3) on ristiriidassa kuntalaissa säädetyn markkinaperusteisen hin-

noittelun vaatimuksen kanssa. 

 

Lähipalvelut ja sote- ja hoiva-alan työpaikat säilytettävä Rautalam-

milla 

Rautalammin perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen lähipalveluiden 

(oman terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen palveluiden, kotipalveluiden ja 

vanhustenhuollon sekä suun terveydenhuollon palveluiden) säilyminen 

omassa kunnassa on kunnalle ja kuntalaisille keskeinen asia. Toisaalta jul-

kisten ja yksityisten sote- ja hoiva-alan työpaikkojen ja verotulojen tur-

vaaminen kotikunnassa unohtamatta hyvää palvelutasoa ja laatua, on en-

siarvoisen tärkeää tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa. 

 

Kunnanhallituksen toimenpiteet 

Kunnanhallitus on antanut mahdollisuuden Mehiläiselle, Suomen Terveys-

talot Oy:lle ja Coronaria Oy:lle tehdä alustavia selvityksiä siitä, miten sote-

palvelut voidaan Rautalammilla turvata lähipalveluina maakunta- ja sote-

uudistuksen alkaessa 1.1.2019. Kunnanhallitus on päättänyt, että työter-

veyshuoltopalvelut tulee olla kilpailutettu 1.7.2017 mennessä. Kunnanhal-

litus sote-palveluita koskevaa esitystä tehdessään on lähtenyt siitä, että nyt 

ennen kuin maakunta- ja sote-uudistus astuu 1.1.2019 voimaan, kunta voi 

tehdä itsenäisiä, autonomiaan ja itsehallintoonsa kuuluvia päätöksiä sote-

asioista. 

 

Kunnanvaltuuston päätös 21.3.2017 

Kunnanhallituksen esitykseen pohjautuen valtuusto päätti ryhtyä selvittä-

mään lähipalveluiden turvaamisen ja tarvittaessa kilpailuttamaan sote-pal-

velut. Valtuuston päätöksen mukaan voidaan ulkopuolista asiantuntijaa. 

Valtuusto pidättää itsellensä oikeuden kilpailutuksessa hyväksyä tai hylätä 

tehdyt tarjoukset. Asiasta tehdään erillinen päätös. Yksityisten palveluntarjo-

ajien toimintaedellytykset Rautalammilla on myös turvattava. Selvitykseen liit-

tyy se, että kunta selvittää maakunnan ja maakuntatoimijoiden kanssa eri 
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laiset kokeilumahdollisuudet. Kunta selvittää myös sen, minkälainen pal-

veluverkko sote-palveluissa on, ja mitä tapahtuu sote-palveluille ja työnte-

kijöille vuoden 2019 jälkeen, jos kunta ei toimi asiassa mitenkään? Kunta 

selvittää Suonenjoen kaupungin ja muiden naapurikuntien sekä terveyden-

huollon kuntayhtymän kannat yhteistyöhön ja mahdolliseen yhteiseen yh-

tiöittämiseen sekä muut yhtiöittämismahdollisuudet. Selvitysten tuloksia 

täytyy esitellä ajoissa ja riittävässä laajuudessa sekä istuvalle että uudelle 

valtuustolle. Uusi valtuusto tekee päätökset toimenpiteistä selvitysten ja 

kilpailutuksen perusteella. Selvitykset tekee luottamushenkilöitä ja virka-

miehiä sisältävä parlamentaarinen työryhmä.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  1. Kunnanhallituksen  tulee noudattaa valtuuston päätöstä 21.3.2017/ 19§. 

2. Kunnanhallitus päättää valita konsultin ja asiantuntijan, joka kunnan 

teettämien arvioiden pohjalta selvittää sote-palveluiden yksityistämisen lä-

hipalveluiden turvaamiseksi kunnassa ja tarvittaessa tekee kunnan ohjaa-

mana kilpailutuksen asiakirjoineen siten, että kilpailutus koskee  

 

a) kokonaisulkoistusta laajasti (maakunnan liikelaitoksen yhtiöt, kolmas 

sektori, yksityiset yhtiöt ) 

b) <50 % sote-ulkoistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon vuosittaisista kus-

tannuksista, jolloin irtisanomiskirjausta tehtäviin sopimuksiin ei tarvitse 

tehdä (perusterveydenhuolto, kotipalvelu ja vanhustenhoito, työterveys-

huolto ja erikoissairaanhoidon lääkärien vastaanottopalvelut 10-20 %), 

c) sekä kaikki muut valtuuston päätöksessä mainitut vaihtoehdot järjestää 

Rautalammin kunnassa sote-palvelut lähipalveluina siten, että voidaan tur-

vata toimialan sote-työpaikat ja yksityisten palvelutarjoajien toimintaedel-

lytykset 

 

3. Kunnanhallitus päättää kokouksessaan valita ohjausryhmäksi selvitystä 

tekevän parlamentaarisen työryhmän (luottamushenkilöt ja viranhaltijat). 

 

4. Ohjausryhmä nimeää työvaliokunnan valmistelemaan yhdessä konsultin 

kanssa tarkemmat selvitykset ja esittelemään eri vaihtoehdot ja kilpailut-

tamisasiakirjat. 

 

5. Kunnanhallitus hyväksyy aikataulun valmistelulle, selvityksille ja kilpai-

luttamiselle.  

 

6. Kunnanhallitus hyväksyy kilpailuttamisasiakirjat ja käynnistää kilpailu-

tuksen.  
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Päätös: Jarmo Hänninen esitti, että puolueita pyydetään nimeämään edustajansa 

parlamentaariseen työryhmään 3.4.2017 mennessä. Jarmo Karjalainen ja 

Anu Hotti kannattivat esitystä. 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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