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Nro

Kunnanhallitus

Sivu 185

KOKOUSTIEDOT

12/2018

Maanantai 17.9.2018 klo 17.00-19.32

Aika
Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto, Rautalampi
Matti Kärkkäinen
Pekka Annala
Tiina Puranen
Kari Laitinen
Hannu Korhonen
Raija Haukka
Timo Satuli

puheenjohtaja
1.varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Jorma Kukkonen
Juho Pahajoki
Jarmo Hänninen
Anu Sepponen
Merja Koivula-Laukka
Kirsi Solmari
Antti Tuppura
Olli Lipponen
Jouko Turpeinen

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
vt. kunnanjohtaja
hallintojohtaja
perusturvajohtaja 17.00-18.16
tekninen johtaja 17.00-17.57
sivistysjohtaja 17.00-17.35
taksiyrittäjä 17.00-17.27

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Kärkkäinen

Merja Koivula-Laukka

Muut osallistujat

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 175- 193

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Rautalampi 17.9.2018 klo 19.40 Rautalammin kunnanvirasto

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka

Timo Satuli

Kari Laitinen
Tiina Puranen §191

Keskiviikko 19.9.2018 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto

Pöytäkirjanpitäjä

Merja Koivula-Laukka
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Kokouksen aluksi kuultiin taksiyrittäjien kuulumisia yrittäjä Jouko Turpeisen toimesta.
Lisäksi kokouksen aluksi kuultiin asiantuntijoina Olli Lipponen, Antti Tuppuraa ja Kirsi Solmaria.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 175 §
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, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 176 §
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.
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Timo Satuli ja Kari Laitinen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 177 §
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lisälistalta otettiin yksi asia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Varhaiskasvatuksen palvelurahan käyttöönotto
Kh 178 §
Liite 1

Rautalammin kunnan varhaiskasvatus on muutoksessa kaudella 20182019. Sivistysosastolla on mietitty vaihtoehtoja, jotta kaikille lapsille löytyy varhaiskasvatuspaikka.
Rautalammilla on aloittanut kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa elokuussa
2018. Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa olevat hoitopaikat ovat täynnä ja
yksityisillä hoitajilla toiminta on vajaakäytöllä, niin kunta ostaa osan varhaiskasvatuspalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Tähän on suunniteltu palveluraha.
Palvelurahan kattohinnasta tai sovitusta kattohintaa alemmasta hoitomaksusta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelurahan määrä. Palveluraha on jaettu kolmeen
maksuluokkaan:
•
•
•

osapäiväinen/ osaviikkoinen varhaiskasvatus, max. 20t/vk (subjektiivinen oikeus). Hinta 350,00 euroa.
osapäiväinen/ osaviikkoinen varhaiskasvatus, yli 20t/vk - 30t/vk. Hinta
520,kokopäiväinen varhaiskasvatus yli 30t/vk. Hinta 650,-

Palvelurahan periaatteet liitteenä 1.
Palvelurahaa haetaan samalla tavalla kuin kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa eli eDaisyn kautta.
Valmistelija: sivistysjohtaja
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy palvelurahan käyttöönoton varhaiskasvatuksessa sekä palvelurahan periaatteet liitteen 1 mukaisesti.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Tiina Puranen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Aloite liukuesteiden hankkimiseksi

Kh 179 §

Rautalammin kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on 5.9.2018 pitämässään kokouksessaan päättänyt esittää Rautalammin kunnanhallitukselle,
että kunta tarjoaa ikääntyneille kenkiin asennettavat liukuesteet.
Liukuesteet ovat kustannustehokas toimenpide, jolla voidaan vähentää ja
jopa ehkäistä kaatumisesta johtuvia luunmurtumia. Lisäksi turvallinen kävely edesauttaa ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liukuestepari maksaa noin 8-10 €. Alustava arvio liukuesteiden tarpeesta on 300
paria, jolloin kustannus on noin 3 000 €. On mahdollista, että tarjouksen
perusteella kustannus jää arvioitua pienemmäksi. Liukuesteet tarjotaan
halukkaille yli 70 -vuotiaille rautalampilaisille.
Valmistelija: perusturvajohtaja.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että liukuesteet hankitaan kaikille halukkaille yli
70-vuotiaille rautalampilaisille.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2019-2021
Kh 180 §
Liitteet 2-3
Vaalijalan kuntayhtymä on 20.6.2018 lähettämässään lausuntopyynnössään
pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa Vaalijalan kuntayhtymäkokouksen
6.6.2018 hyväksymästä kehyssuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Lausunto
on pyydetty toimittamaan 17.9.2018 mennessä, mutta useiden kuntien toivomuksesta vastaamisaikaa on jatkettu 15.10.2018 asti.
Erityisesti lausuntoa on pyydetty seuraaviin kysymyksiin:
1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksen tekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta
siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa?
Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.
2. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi
toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta.
3. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa
Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin
kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä? Muussa
tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta.
4. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille
maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään, mitä palveluja kunnat
toivovat Vaalijalan järjestävän vuosina 2019-2020.
Rautalammin kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
1. On tarpeellista, että tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon osallistuu
myös Pohjois-Savon maakunta.
2. Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitovastuu sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen tulee ratkaista samoin, kuin valtion erityiskoulujen
ylläpito. Rautalammin kunta ei tule osallistumaan koulun ylläpitoon.
3. Rautalammin kunta ei ole mukana mahdollisessa koulutuskuntayhtymässä, mikäli jotkut kunnat sen päättävät perustaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

4. Mikäli sote- ja maakuntauudistus ei toteudu vuonna 2020, tulee Vaalijalan kuntayhtymän toteuttaa nykyiset palvelut kustannustehokkaasti
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Kokouspäivä

Sivu
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kehyssuunnitelman mukaisesti. Erityisesti lasten ja nuorten kuntoutuksessa
laitoskuntoutus on toteutettava viimesijaisena vaihtoehtona.
Muilta osin Rautalammin kunta näkee hyvänä kehityssuuntana erityisesti
avopalveluiden sekä osaamis- ja tukikeskuksen kehittämisen: asuntotuotannon hajasijoituksen, laitosasumisen lopettamisen vuonna 2019 ja asiakkaan tilanteen arvioimisen omassa toimintaympäristössään, jotta laitoskuntoutus jää mahdollisimman lyhytkestoiseksi. Varsinkin lasten kuntoutus
pitäisi tuottaa ensisijaisesti kotona. Muilta osin Rautalammin kunnalla ei
ole kehyssuunnitelmaan huomautettavaa.
Valmistelija: perusturvajohtaja.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen.
Lausuntopyyntö liitteenä 2 ja luonnos Vaalijalan kehyssuunnitelmaksi
2019-2021 liitteenä 3.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että on erinomaista, että
Vaalijala huomioi erityisryhmien tarpeet asumiselle kuten esim. Rautalammin Kuutinharjussa.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu
57
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Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017
Perustltk 44 §
Liite 1

Sosiaaliasiamies on antanut selvityksensä toiminnastaan ja Rautalammin
kunnan palveluihin liittyvistä yhteydenotoista vuodelta 2017. Vuoden 2017
aikana Rautalammin sosiaalipalveluihin liittyviä yhteydenottoja tuli sosiaali
asiamiehelle 11 (v 2016 yhteydenottoja 10 ja 2015 yhteydenottoja 12). Yhtey
denotot koskivat toimeentulotukea, asumispalveluita ja vammaispalveluita.
Merkittävimpinä sosiaaliasiamiehen toimenpiteinä olivat selvittäminen ja so
vittelu (6), ohjaus ja neuvonta (4) ja muu oikeusturvaneuvonta (1).
Sosiaaliasiamies toteaa selvityksessään, että yhteistyö kuntaan toimii hyvin ja
esille tulleita asioita saatiin selvitettyä ja edistettyä. Sosiaaliasiamies toteaa
selvityksessään, että Rautalammin kunnan sosiaalipalveluista ei nouse esiin
mainittavaa huolta.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2017
tietoonsa saatetuksi ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi vietäväksi.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

__________________________

Kh 181 §
Liite 4

Liitteenä 4 sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

vt. kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2017 tietoon
sa saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Ilmoitusasiat
Kh 182 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Kutsu VIEKKU-hankkeen päätösjuhlaan to 20.9.klo 17-19.30
Rautalammin Työväentalolle
2. Savon Koulutuskuntayhtymän osavuosikatsaus 30.6.2018
3. Savon Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
31.8.2018
4. Kutsu ”Hyvät väestösuhteet maahanmuuttajien kotoutumisen tukena
Kuopiossa ja Kuopion seudulla -seminaariin ti 9.10.2018 klo 12-16
Kuopioon.
5. Kutsu ”Varautumisen peruskurssille 13.-14.11. Joensuussa
6. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja 22.8.2018

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
20.8.2018
193
________________________________________________________________________________

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 183 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Rautalammin vapaa-ajanasukastoimikunta VASTAn kokoupöytäkirja 29.6.2018
2. Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 16.8.2018 joka koskee palvelukodin rakentamisen rakennuslupaa kiinteistölle Kuutinharju
3. Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 16.8.2018
4. Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 15.8.2018, joka koskee Kapakkaniemen paineviemärin rakentamista
5. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 15.8.2018

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus
Kh 184 §
Hankamäen kyläyhdistys ry hakee 5.9.2018 päiväämällään hakemuksella
toiminta-avustusta vuodelle 2017 115,01 euroa ja vuodelle 2018 154,32
euroa.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun avustuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Määräalan osto tilasta Myllypelto RN:o 1:29
Kh 185 §
liite 7
Rautalammin kunta on neuvotellut Pekka Saarikon, Vuokko Poimalan ja
Tuula Poimala-Ylösen kanssa n. 0.0200 ha määräalan ostamisesta tilasta
Myllypelto RN:o 1:29 Rautalampi.
Kyseessä on Myllypelto tilaan kuuluva tonttimaa, jolle on rakennettu kunnan kaavatie. Turkkilantie ei ole täysin asemakaavan osoittamassa paikassa, mutta tilan omistajien kanssa on todettu, että tämän hetkinen tien linjaus soveltuu parhaiten maastoon. Tämä vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista siirtää tietä kaavan osoittamaan paikkaan.
Määräalan kaupasta on tehty liitteen 7 mukainen kauppakirja.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kauppakirjan Myllypelto RN:o
1:29 määräalan (0.0200 ha) ostosta hintaan 900 € ja esittää sitä edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Selvitys arviointikertomuksesta 2017, yleis- ja taloushallinto
Kh 186 §
Liite 8
Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan selvitykset
arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin toimialoilta siten, että ne
voidaan käsitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa.
Yleis- ja taloushallinnon osalta on tehty liitteen 8 mukainen selvitys.
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä hallinto-osaston tekemän selvityksen ja esittää sitä edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Tarjous Västinniemen tontista
Kh 187 §
Liite 9
Henri Oksanen on tehnyt ostotarjouksen Saikarin Västinniemessä sijaitsevasta rantatontista. Tontin pinta-ala on 4300 m2, ja se sijaitsee Niiniveden
rannalla. Kunta on aiemmin määritellyt tontin myyntihinnaksi 20.000 €.
Tarjous tontista on 19.000 €.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteen 9 mukaisen tarjouksen ja
esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirjan sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on kaupan hyväksynyt.

Päätös:

Timo Satuli esitti, että tontti myydään 20.000 eurolla. Ehdotusta ei kannatettu. Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanvaltuuston kokouksen 28.8. täytäntöönpano

Kh 188 §

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston kokoukseen 28.8. täytäntöön pannut päätökset.

Vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan
täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:

Päätös:

1. § 46

Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava on kuulutettu kunnallisella ilmoitustaululla, internetissä ja siitä on julkaistu ilmoitus Paikallislehti Sisä-Savossa. Kaava-aineisto on lähetty
eri viranomaisille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

2. § 47

Konserniohje on lähetetty tytäryhteisöille, kunnan osakkuusyhteisöille ja kuntayhtymille.

3. § 48

Rautalammin kunnan hallintosääntö on lähetetty kaikille hallintokunnille ja muille asianosaisille.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu
Perusturvalautakunta
13.6.2018
49
Kunnanhallitus
17.9.2018
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Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Perustltk 38 §

Valmistelija: Kotihoidon vastaava Anne Haukka
Kodinhoitajat Arja Halinen ja Tarja Sahlberg ovat vakituisessa työsuhteessa Rautalammin kuntaan kodinhoitajan toimessa. He ovat opiskelleet oppisopimuksella työn ohessa lähihoitajaksi, valmistuen 31.5.2018.
Kodinhoitajan toimet tulisi muuttaa lähihoitajan toimiksi, mikä on nykyisin
käytössä oleva sosiaalihuoltolain mukainen tehtävänimike. Lähihoitaja on
nimikesuojattu ammattinimike ja sitä voidaan käyttää vain sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneista työntekijöistä.
Perusturvaosasto pyytää muutoslupaa Arja Halisen ja Tarja Sahlbergin kodinhoitajan toimen muuttamisesta lähihoitajan toimeksi 1.7.2018 alkaen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta Arja Halisen ja Tarja
Sahlbergin kodinhoitajan toimen muuttamista lähihoitajan toimeksi
1.7.2018 alkaen.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_______________________
Kh 189 §
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Arja Halisen ja Tarja Sahlbergin toimien
muuttamisen lähihoitajan toimiksi 1.7.2018 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
17.9.2018
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Tarjous As Oy Tiinarin asunnosta
Kh 190 §
Rautalammin kunta omistaa As Oy Tiinarin seitsemästä asunnosta viisi,
jotka kaikki ovat vuokra-asuntoina. Taloyhtiössä asunnon omistava henkilö
on tarjonnut Rautalammin kunnalle hyväkuntoista kaksioita 2h+k+s ostettavaksi. Huoneistoon on tehty täydellinen pintaremontti ja mm. kylpyhuonekalusteet on uusittu. Taloyhtiö on aravarahoitteinen.
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tehdä ko. asunnosta vastatarjouksen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään vastatarjouksen
kunnanhallituksen linjaamalla tavalla.

Jarmo Hänninen ja Kari Laitinen jääväsivät itsensä ja he poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiina Puranen toimi pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
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Pohjois-Savon kuntien tietohallintostrategia
Kh 191 §
liitteet 10-11
Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen ohjausryhmä esittää Rautalammin kunnalle, että se hyväksyy Pohjois-Savon kuntien tietohallintostrategiasta ja sitoutuu siihen vuosiksi 2019-2021. Strategia on liitteenä 10. Ohjausryhmä pyytää kuntaa nimeämään strategian mukaiseen tietohallintofoorumiin yhden viranhaltijaedustajan ja hänelle varaedustajan. Lisäksi ohjausryhmä pyytää Rautalammin kunnan ehdotusta
strategian toteuttamisen resursoinnista.
Pohjois-Savon kuntien yhteistoiminnan tarve muodostuu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista, kasvavista kuntakohtaisista kustannuksista,
lainsäädännön lisääntyvistä velvoitteista sekä digitalisaation odotuksista ja
paineista.
Pohjois-Savon tietohallintostrategia on ollut lausunnoilla kunnissa toukokuussa 2018. Kuntien välistä yhteistyötä on tarkoitus toteuttaa tietohallintofoorumin kautta. Eri toimialoille rakennetaan kehittämisverkostot. Näitä
ovat sivistys-, tekninen ja hallintoverkosto. Kuntien yhteiset kärkihankkeet
voisivat ensimmäisessä vaiheessa olla maakuntaverkko, kokonaisarkkitehtuuri sekä tietoturva ja tietosuoja. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tehostaminen voisi tuoda myös nopeita kustannushyötyjä.
Strategian toteuttamisen resursoinniksi on laadittu kolme mallia (liitteenä
11), jotka ovat 1. vapaaehtoismalli, 2. vastuuhenkilömalli ja 3. digijohtajamalli. Kustannukset ovat Rautalammin osalta 0-4000 €/vuosi, valitusta
mallista riippuen.
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon kuntien tietohallintostrategian ja sitoutua sen toteuttamiseen vuosina 2019-2021. Tietohallintofoorumiin kunnan edustajaksi nimetään kunnanjohtaja ja hänen varalle hallintojohtaja.
Strategian toteuttamisen malleista Rautalampi kannattaa mallia 3. Perusteluina se, että mikäli halutaan tietohallintostrategiaa hallitusti edistää, vaatii
tehtävä asianmukaisen resursoinnin. Rautalammin kunta edellyttää, että tavoitteiden asettelussa huomioidaan myös pienten kuntien tarpeet. Tulostavoitteet määritellään strategiavuosille huolella ja työn tuloksellisuudesta ja
taloudellisuudesta pidetään huolta. Olennaista on saada konkreettisia toimia aikaiseksi, asiat eivät saa jäädä ylätasolle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Kokouspäivä
Sivu
Tarkastuslautakunta
19.12.2018
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Tarkastuslautakunta
21.5.2018
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Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkltk 51 §

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 / § 42 merkinnyt tiedoksi
saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.
Tarkastuslautakunta on saanut tämän jälkeen sidonnaisuusilmoituksia henkilöiltä,
jotka eivät olleet jättäneet ilmoitusta 24.10.2017 mennessä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi 23.10.2017 jälkeen saadut sidonnaisuusilmoitukset. Edellä selostetut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan päätöksen jälkeen kunnan yleisessä tietoverkossa ja saatetaan
kunnanvaltuustolle tiedoksi valtuuston tilinpäätöksen 2017 käsittelykokouksessa keväällä 2018.
Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

_______________________
Tarkltk 27 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle tulleet
uudet sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset aikaisempiin ilmoituksiin
sekä saattaa nämä tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukaisesti.
___________________
Kh 192 §
Liite 12
vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle tulleet uudet sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset aiempiin ilmoituksiin ja saattaa nämä tiedoksi
valtuustolle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu
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Suostumus soveltuvuusarvioinnin käytöstä
Kh 193
Jarmo Hänninen on pyytänyt lupaa käyttää kunnanhallituksen hänestä tilaamaa
soveltuvuusarviota vuodelta 2017.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa luvan käyttää vuonna 2017 tehtyä, kunnan tilamaa soveltuvuusarviota.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kehyssuunnitelma 2019 - 2021
1 Hallinnon ja lainsäädännön muutokset
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon sekä
maakuntauudistuksen ratkaisun hetket ovat eduskunnassa kesäkuussa 2018.
Sote-uudistuksen merkittäviä työkaluja ovat hallituksen kärkihankkeet. Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa niitä. STM:n kärkihankkeita on viisi, joista merkittävin Vaalijalan kannalta
on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Siinä valmistellaan mm. yhteistyöalueiden osaamis- ja tukikeskuksia.
Alueellisen yhteistyön vahvistaminen voittoa tavoittelemattomien palvelujen tuottajien ja
asiakasjärjestöjen kanssa on huomioitava valmistelussa, jotta mm. eettiset kysymykset tulevat riittävän laajasti huomioitua. Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa palveluiden tuottamisen
tapoihin, laatuun ja kehittymiseen maakunnissa ja yhteistyöalueella.
Vaalijalan neljä päätavoitetta sote- ja maakuntauudistuksessa ovat:
•
•
•
•

Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat
kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (PohjoisSavo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)
Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, EteläSavo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa siellä oman liikelaitoksensa
Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä,
joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Uutta lainsäädäntöä
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen vaikuttaa kaikkiin sote-palvelujen tuottajiin ja niin myös Vaalijalan toimintaan. Henkilötietojen käsittelyä
on tarkennettu ja tietojärjestelmiä päivitetty. Vaalijalan Effica-asiakastietojärjestelmä oli
suunniteltu päivitettäväksi Lifecare-järjestelmäksi toukokuussa, mutta Tieto Oyj:stä johtuvista syistä se siirtyy syyskuuhun.
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Laki on tarkoitus saattaa
voimaan viimeistään 1.1.2020. Uudessa vammaispalvelulaissa todetaan vammaisten subjektiiviset oikeudet ja luetteloidaan muut palvelut, luettelo ei olisi tyhjentävä vaan jättää tilaa kehitystyölle. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittaminen tapahtuu
lakien soveltamisen kautta, koska laeissa on samansuuntaisia palveluja. Ensisijaisesti
vammaistenkin sosiaalipalvelut tuotetaan sosiaalihuoltolain perusteella.

Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
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Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itsemääräämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua. Laki valmistunee vuoden 2019 aikana. Lakiesitys tullee lausunnolle alkukesästä.
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimeltään
TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamishanke. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. lopettamaan perinteisen
työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämävalmiuksia edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella. Lakiuudistuksen valmistelu on
aktiivisessa vaiheessa ja se tulee todennäköisesti voimaan 2020.
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee kuntoutusta Suomessa, johon käytetään
noin 2 miljardia euroa vuodessa. Uudistusta varten asetettiin kuntoutuksen uudistamiskomitea, jonka raportti valmistui viime vuonna. Kuntoutuksen järjestämisvastuuta ollaan siirtämässä Kelalta maakunnille. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan
palvelutoimintaan.
Sote- ja maakuntauudistus tullaan rahoittamaan periaatteessa nykyisellä kulutasolla,
mutta 3 miljardia euroa tulevia kuluja leikkaamalla. Siirtymäkauden aikana maakuntien
sote-rahoitus siirtyisi todellisista kustannuksista laskennallisen tarpeen mukaiseen rahoitukseen. Maakuntien rahoituksellinen asema heikkenee vuosien kuluessa.
Vaalijalan näkökulma lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen näkökulma ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa.

2 Vaalijalan avopalvelut kuuluvat kokonaisuuteen
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä oli kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen eli valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. Asunnoista yli puolet
on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokannasta muuttaville. Ohjelmassa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen elämässään tarvitsemat
palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa, vammaisten asuntohankkeiden rahoitus Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAssa on kuitenkin vähentynyt. Laitoksissa asuu tällä hetkellä noin 500 kehitysvammaista Suomessa.
Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohteet valmistuvat: Jyväskylään Sääksvuoren palvelukoti (2018) ja Rautalammille Kuutinharjun uudistettu palvelukoti (2019). Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on Itä-Suomessa vilkastunut ennakoiden tulevaa sote- ja maakuntauudistusta. Kaupallisia toimijoita ei sido ARAn asuntorakentamisen laadunohjaus, koska kohteet rahoitetaan pääosin yksityisellä rahalla.
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Poliklinikat, Savoset monipalvelukeskukset sekä päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteistyössä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden alussa asumis- ja
perhehoitopaikkojen kokonaismäärä ylittää 300 paikan rajan.
Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon
asiakkaiden kokonaismäärä nousee 1 500 henkilöön. Suunnitelmakauden lopulla Vaalijala
ylläpitää 17 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 300 asukasta. Aikaisemmat 5 asuntokohdetta ja muut asuntoratkaisut huomioiden asuntoja on noin 370.

Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
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Tulevaisuuden palvelurakenteista
Vaalijalan avopalvelujen toiminnassa huomioidaan sote- ja maakuntauudistus ja sen kärkihankkeet ja edelleen myös KEHAS-ohjelman tavoitteet. Jako laitos- ja avopalveluihin on
vielä olemassa, mutta voidaan ennakoida, että jaon merkitys tulee edelleen vähenemään.
Se korvautuu palvelujen vaativuuden tasomäärittelyllä. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
on tämän uuden ajattelun mukainen kokonaisuus, jossa laitos- ja avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus on siihen integroitu.
Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhentää kuntoutusjaksojen kestoa ja parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkökulmasta
kysymys on pitkän aikavälin säästöistä. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Perhekeskeisen työn osuus tulee kasvamaan ja varhaisen vaikuttamisen
asema vahvistuu. Sote-uudistuksen osa on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
LAPE, jossa näitä asioita tällä hetkellä Suomessa valmistellaan.
Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus Vaalijalan toiminnasta ei ole kehittynyt suunnitellulla
tavalla, joka näkyy erityisesti lasten ja nuorten laitoskuntoutustarpeena. Vaalijala ei ole
saanut palveluja ostavia ja järjestämisvastuussa olevia toimijoita riittävän vakuuttuneeksi
asian tärkeydestä.
Sote- ja maakuntauudistus tuo uudet rakenteet maakuntiin, yksi merkittävä toimija tulee
olemaan maakunnalliset perhekeskusverkostot. Vaalijalan kannalta keskeinen toimija on
myös Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusverkosto, johon Vaalijalan lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut liittyvät. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 27.4.2017 selvityshenkilöt tekemään arvion erityishuoltopiirien asemasta maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityshenkilöiden on tehtävä perusteltu esitys tulevista organisoitumismalleista 31.8. mennessä. Esityksestä järjestetään lausuntokierros syksyllä.

3 Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa
Nenonpellon yksiköt ovat tärkeä osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta. Erityisryhmien
psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä monivammaisten kehitysvammaisten
opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren peruskoulun erityisopetus sekä toisen asteen valmentava opetus yhteistyössä oppilaitosten
kanssa ovat olennaisia osia kokonaisuudessa.
Vuonna 2017 Nenonpellossa on noin 150 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla Pieksämäellä on 40 paikkaa.
Laitoksessa asuvaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Vaalijalan tavoite on lopettaa laitosasuminen vuonna 2019, jonka jälkeen toiminta on määräaikaista kuntoutusta. Hyvin pitkään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään järjestämään laitosasumismahdollisuus edelleen.
Suunnitelmakauden lopussa määräaikaisen laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan
noin 150 paikkaa. Kuntoutuspalvelujen myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle
suuntautuu suunnitelmakauden lopussa lähes 40 %. Asiakkaiden ja maakuntien tarpeet
sekä kysyntä määrittävät toiminnan laajuuden.
Kehitysvammalain kumoaminen merkitsee, että Nenonpellon yksikköjen toiminta perustunee jatkossa pääosin terveydenhuoltolain mukaisiin palveluihin (erikoissairaanhoito).
Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
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4 Henkilöstön osaaminen korkealla tasolla
Suunnitelmakauden alussa Vaalijalassa on noin 790 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi määräaikaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. Suunnitelmakaudella henkilöstön määrä kasvaa vielä jonkin verran. Nenonpellon yksiköiden työntekijämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä.
Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä noin
60 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön korvaamiseen ei riitä Nenonpellon toiminnan supistumisesta vapautuvat työntekijät.
Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täydennyskoulutuksella ja
yhteistyöllä oppilaitosten kanssa.
Vaativien tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin henkilöstön aktiivisuutta ja kehittymisvalmiuksia. Vaalijala turvaa riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edistäviin vaikuttaviin toimenpiteisiin.

5 Vaalijalan talous pidetään tasapainossa
Vaalijalan menot ovat suunnitelmakauden alussa noin 61 M€:a. Käyttötalousmenoja lisäävät
uudet palvelukodit. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttötalousmenoista.
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkaperusteiset menot arvioidaan nousevan 4
%, koska silloin maksetaan mm. 1,2 % suuruinen kertaerä. Vuonna 2020 palkkaperusteinen kustannuspaine vähenee, tosin täysimääräiset lomarahat tulevat silloin maksuun. Lakisääteisten sivukulujen mahdollista muutosta ei ole vielä voitu huomioida. Vuoden 2014
jälkeen ei yleistä suoritehintojen korotusta ole tehty. Vuodelle 2017 hintoja laskettiin 1,5 %.
Vuodelle 2019 suunnitellaan Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen kokonaisuudistusta,
jonka tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. Palkkaperustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa.
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen tarkistus tehtiin vuonna 2017. Sote- ja maakuntauudistuksessa asiakasmaksut tullaan yhtenäistämään
ainakin maakuntatasolla.
Asuntojen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointisuunta. Yhden kohteen rakentaminen maksaa noin 2,7 M€:a (alv 0), johon saadaan ARAlta maksimissaan 50 prosentin investointiavustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut investoinnit kohdistuvat kuntoutus- ja avoyksikköjen perusparannuksiin ja hankintoihin. Asumispalvelujen
investoinnit toteutetaan pääosin ARAn investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuokrilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tulevina vuosina joudutaan
peruskorjaamaan vanhinta asuntokantaa.
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaus rahoitetaan kassavaroin ja vieraalla pääomalla.
Valtion avustuksia käytetään kohteisiin silloin, kun niitä on saatavilla. Peruskorjausinvestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan.
Vuosi-investointien bruttomäärä pysyy noin 5 miljoonan tasolla. Jäsenkunnilta ei kanneta
erikseen maksuosuuksia investointeihin.

Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
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