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Tervehdys Kaikille
– Kunnanjohtajan kesäinen tervehdys Lähilehden lukijoille.

Sysmä näyttäytyy kiinnostavana ja elävänä kuntana. Sitä se onkin. Kesän tuovat Sysmään kaunis sää, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Jo
sisääntuloväylällä pistää silmään Camping Sysmän matkailijoiden runsaus. Karavaanarit ovat keväästä saakka vierailleet ja viihtyneet Sysmässä. Kylän raitin kauppiaat ja palveluntarjoajat ovat tyytyväisiä kunnan
ulkopuoleltakin tulevasta ostovoimasta. Meillä kaikilla on paremmat
palvelut ja laajempi erikoistavarakaupan tarjonta, kun kysyntää riittää.
Monipuolisen yksityisen sektorin tarjonnan lisäksi kuntalaisille tarjotaan hyvät ja hyvin saavutettavat kuntapalvelut. Yksityinen sektori
on myös mukana julkisten palvelujen tuottajana. Sote-palvelut hoitaa
Sysmässä Terveystalo. Attendo toimii Kaisla –palvelutalossa alihankkijana. Sysmässä on tyytyväisyys sote-palveluihin korkealla tasolla. Kokonaisulkoistuksella saimme pidettyä sote-palvelut lähellä kuntalaista
– omassa kunnassa akuuttivuodeosastoa myöten. Myös laboratorio- ja
kuvantamispalvelut saadaan Sysmässä.
Sote-palveluihin tarvitaan runsaasti henkilöstöä ja myös Sysmään
haetaan kaiken aikaa hoitohenkilökuntaa. Työvoimaa ja yrittäjiä tarvitaan Sysmään myös vilkkaan rakentamisen eri toiminnoissa - suunnittelijoita myöten. Työtä riittää ammattihenkilöstölle.

Koronapandemian aika on tarkoittanut monelle meistä etätyötä ja
samoin myös lukuisille vapaa-ajan asukkaillemme. Tiedän, että töitä
on voitu tehdä Sysmästä käsin ja samalla elää turvallisemmin etäällä
ruuhkaisempien alueiden tartuntavaarasta. Onneksemme olemme saaneet säilyä kohtalaisen pienillä säikähdyksillä tartunnoista. Vapaa-ajan
asukkaamme ovat aina tervetulleita Sysmään. Haluamme edelleen kehittää toimintaympäristöämme mahdollistamaan arjen kulku toimivasti. Keskustelua on mm. käyty etätyötilojen riittävyydestä ja tarpeesta.
Kunnanvirastolta olemme toistaiseksi varanneet yhden kokoustilan ja
aiemmin takkahuoneena toimineen tilan sekä kirjaston oleskelutiloja
etätyön käyttöön sitä tarvitseville. Kunnanviraston asiointipisteestä voi
tiedustella etätyötiloja.
Toivomme mahdollisimman monen vapaa-ajan asukkaan harkitsevan
vapaa-ajan kodin muuttamista vakituiseksi. Sysmän kunnallisvero 19 %
alkaa tasossaan jo kohta kilpailla isompien keskusten kanssa. Tämänhetkisen ennakkolaskennan mukaan kunnan talous tulee edelleen jatkumaan vahvana ja hyvät kuntapalvelut mahdollistavana. Kuntalaisista
pidämme hyvää huolta – kuten myös vapaa-ajan asukkaistamme. Jospa
hyvä viesti kantaa laajalle! Sysmä opas 2021:ssä ja myös tässä julkai-

sussa on kerrottu vakituiseksi asunnoksi muuttamisen valmistelun vaiheista. Laadimme ohjeet yhdessä citymaalaisten kanssa. Tutustupa ohjeisiin! Lupapiste.fi -sähköinen palvelu on käytössä.
Kattavasti kaikista Sysmän palveluista kertova Sysmä opas 2021 on
ilmestynyt ja tullut jakoon kotitalouksiin. Opas on saatavilla mm. päivittäistavaran kauppaliikkeissä ja kesäajan palvelupaikoissa. Opas on
julkaistu kunnan kotisivuilla www.sysma.fi. Sysmän kunnan palvelut ja
yhteystiedot on myös kerrottu Sysmä opas 2021:ssä. Opas on entisestään laajentunut ja sisältää kiinnostavaa asiaa Sysmästä. Oppaan hakemistoa on pyritty saamaan entistä toimivammaksi. Tutustu oppaaseen
ja anna sen kulua käytössä.
Ystävällisin kesäterveisin 7.6.2021
Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja
marketta.kitkiojoki@sysma.fi, p. 044 713 4504

Useita uusia kasvoja Sysmän kunnanvirastolla
Tämän kevään aikana kunnanviraston vahvuuteen on tullut useampia henkilöitä, jotka eivät ole vielä kaikille tuttuja. On tapahtumassa eläköitymisiä, virkavapaiden sijaistuksia, projektitöitä. Esittelemme lyhyesti tässä heistä kuusi henkilöä (jatkuu seuraavalla aukemalla).

JONNA SALONEN

RONJA NIEMINEN

SANNA NIEMINEN

PÄIVI NYKÄNEN

Olen Jonna Salonen, Sysmän kunnan vs. palkkasihteeri. Toimenkuvaani kuuluu palkanlaskenta sekä muut palkkahallinnon tehtävät.
Olen kotoisin Lahdesta, muutin Sysmään asumaan 12 vuotta sitten. Asun avoliitossa ja minulla on 17-vuotias tytär, joka opiskelee Lahdessa lukiossa.
Työskentelin edelliset kahdeksan vuotta paikallisessa tilitoimistossa ja sitä ennen 13 vuotta
perheyrityksessä Lahdessa.
Vapaa-aikani vietän kesäkaudella pääasiassa mökilläni Päijätsalossa. Muita harrastuksiani
ovat esimerkiksi kuntosali ja lukeminen.

Olen Ronja Nieminen, Hankevastaava. Hartolan kunnalta siirryin Sysmään töihin huhtikuun
alussa. Asun Lahdessa, mutta kesäisin majailen
Hartolassa mökillä.
Toimin hankevastaavana Ohrasaaren sekä
elämyspolun kunnostushankkeessa. Lisäksi
avustan maankäytön suunnittelijaa erilaisissa
tehtävissä.
Vapaa-ajalla touhuan mökillä kädet kukkapenkissä tai retkeilen SUP-laudalla.

Olen Sanna Nieminen vs. suunnittelupäällikkö.
Aloitin helmikuun alkupuolella ja toimin tehtävässä elokuun loppuun saakka.
Ajelen päivittäin tänne Sysmään Vääksystä
kaunista Pulkkilanharjun maisemareittiä pitkin.
Hoidan kunnanhallituksen ja valtuuston sekä
johdon sihteerin tehtäviä, johdan kunnan asiakirjahallintoa ja arkistotointa sekä toimin hallinto- ja talouspalveluiden tiimin esimiehenä.
Tehtäviini kuuluu myös mm. viestintää ja tietopalvelutehtäviä.
Olen viihtynyt hyvin työssäni. Työni on monipuolista ja tarjoaa sopivasti haasteita. On kiva
tehdä töitä mukavassa porukassa! Merja Simolalle iso kiitos hyvästä tehtävään perehdyttämisestä!

Olen Päivi Nykänen ja aloitin 1.3.2021 sosiaalijohtaja Minna
Veistilän virkavapaan sijaisena. Viransijaisuus kestää vuoden eli
28.2.2022 saakka.
Sysmän kunta on minulle tuttu työnantaja vuosilta 19972007, jolloin olin vastaavassa tehtävässä ja asuin Sysmässä.
Noilta vuosilta on eritysesti jäänyt mieleeni Sysmän kesät, Suvisoitto, monenlaiset kulttuuririennot ja muut tapahtumat.
Sosiaalijohtajan tehtäväkuva on viimeisten vuosien aikana
muuttunut sikäli, että sote- palvelujen tuottaja on Terveystalo ja
Sysmän kunnan palveluksessa olevaa sote- henkilöstöä on muutaman henkilön verran.
Työhuoneeni on kunnanviraston ensimmäisessä kerroksessa. Muu Sysmän kunnan palveluksessa oleva sosiaalipalvelujen
henkilöstö työskentelee sote-keskuksessa osoitteessa Leppäkorventie 33 ja Otamon Toimintakeskuksessa osoitteessa Hakalantie 19.
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AJANKOHTAISTA SOSIAALI- JA

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA
1.7.2021 ALKAEN

Asiakasmaksujen perusteena ovat laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja lakiin tehdyt muutokset, jotka tulevat voimaan 1.7.2021. Sysmän kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan
26.4.2021 ja hyväksyi Sysmän sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen. Asiakasmaksuohjeisiin on tehty lakimuutoksen edellyttämät muutokset. Edellä mainittu asiakasmaksuohje löytyy
Sysmän kunnan www- sivuilta kohdasta Terveys- ja hyvinvointi/Sosiaalipalvelut/Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021. Kunnanviraston asiointipisteestä saa ohjetta paperiversiona.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä voidaan periä asiakasmaksuja.
Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. Maksu voi olla tasasuuruinen, esimerkiksi lääkärin
vastaanoton käyntimaksu, jolloin siihen eivät vaikuta asiakkaan tulot.
Palvelusta perittävä maksu voi määräytyä asiakkaan maksukyvyn mukaan esim. tehostetun palveluasumisen maksu.
Laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja
Hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa.
Alaikäisiltä asiakkailta ei enää peritä maksuja poliklinikan antamasta
tutkimuksesta ja hoidosta.
Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa
selkiytetään. Myös päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla on maksutonta jatkossa.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä
tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Maksukattoa koskeva uudistus tulee voimaan
tulevan vuoden alusta lukien eli 1.1.2022.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin
perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon
asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.
Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Lisäksi kunnan velvoitetta tiedottaa asiakasta maksujen alentamisesta ja
perimättä jättämisestä vahvistetaan säätämällä tästä nimenomaisesti laissa.
Kunta saa periä maksun sosiaali- ja terveyspalveluista, jollei lailla toisin säädetä. Lailla määritellään maksuttomat palvelut sekä enimmäismaksuja tietyille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Tulojen mukaan perittävät maksut
Kunta voi periä asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta (kuten
kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta) ja pitkäaikaisesta palveluasumisesta sekä pitkäaikaisesta perhehoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta.
Maksua määrättäessä otetaan huomioon asiakkaan tulot sekä muita
maksukykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen
Uudella lailla vahvistetaan asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevaa sääntelyä. Jo voimassa olevan asiakasmaksulain
mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin
kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoite koskee sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja.
Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.
Tämän vuoksi uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden.
Lisäksi uudessa laissa säädetään, että kunnan tulee antaa asiakkaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tieto maksun huojentamista koskevasta sääntelystä.
Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia, kuten esimerkiksi terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat
sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit.
Uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu
lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja
seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Maksukatto
Maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee. Uusina
maksuina lasketaan mukaan suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.
Maksukaton täyttymisen kannalta ei ole jatkossa merkitystä myöskään sillä, onko kysymys ollut perinteisestä käyntiasioinnista vai onko
palvelu annettu etäyhteyksien avulla. Molemmat kerryttävät maksukattoa.
Maksukaton seurantavastuu on jatkossakin asiakkaalla. Seurantavelvollisuuden siirtämistä asiakkaalta viranomaiselle selvitetään uudistamisen jatkovalmistelun yhteydessä.
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on nykyisin kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Maksukattoon lasketaan mukaan tietyt asiakkaan maksamat asiakasmaksut.
Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.
Maksukatto säilyy myös uudessa laissa. Maksukattoon lasketaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan maksuja, mm. suun terveydenhuollon
(hammashoito) asiakasmaksut kerryttävät jatkossa maksukattoa. Asiakasmaksujen enimmäismäärä asiakkaalle on jatkossakin 683 euroa kalenterivuoden aikana.
Asiakkaan on myös uudessa laissa seurattava itse maksukaton täyttymistä. Uutena asiana kuitenkin säädetään, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.
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Pitkäaikaisen asumisen maksut
Palveluasumisen maksuista ei ole nimenomaista sääntelyä voimassa
olevassa asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Palveluasumisen maksut
ovat tästä johtuen vaihdelleet suuresti kuntien välillä ja osittain myös
kuntien sisällä.
Palveluasumisesta perittävät maksut ovat nykyisin voineet vaihdella myös sen mukaan, onko kyseessä niin sanottu tavallinen palveluasuminen vai ympärivuorokautinen, tehostettu palveluasuminen. Uuteen
asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista.
Maksuja myös yhdenmukaistetaan. Maksut määräytyvät jatkossa nykyistä yhdenmukaisemmin perustein ikäihmisten avohoidossa eli kotiin
annettavissa palveluissa ja palveluasuntoon annettavissa palveluissa.
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen perusteena ovat jatkossa
jatkuvat tai toistuvasti saadut tulot, kuten nykyisinkin. Maksun perusteena oleviin tuloihin on uudessa laissa tehty eräitä tarkistuksia. Varallisuutta ei huomioida jatkossakaan maksua määrättäessä.
Kotihoidon maksut
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon enimmäismaksut määräytyvät
jatkossa, ensimmäisiä palvelutunteja lukuun ottamatta, tuntikohtaisesti.
Uudistus yhdenmukaistaa kuntien välillä perittäviä maksuja tältä osin.
Maksut 1.7.2021 alkaen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen on laaja ja merkittävä uudistus. Tätä uudistusta kutsutaan valtakunnallisesti
osauudistukseksi ja seuraavan vaiheen valmistelu jatkuu virkavalmisteluna ja kytkeytyy osittain sote- uudistukseen. Sysmän sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasmaksulain muutoksen valmistelun tavoitteena
on ollut, että asiakkaiden palveluista 1.7.2021 alkaen perittävät maksut ovat uuden lain ja kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden mukaiset ja asiakkaat saavat uusien perusteiden mukaiset laskut käyttämistään palveluista.
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Lisää uusia kasvoja Sysmän kunnanvirastolla
TARJA HAIMI

TARJA JÄRVINEN

Olen Tarja Haimi ja ammatiltani toimistotyöntekijä. Aloitin työt Sysmän kunnanvirastossa toukokuussa.
Päätehtäväni on rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi.
Muutin perheeni kanssa Hartolasta Sysmään 17 vuotta sitten, eikä sitä muuttoa ole
tarvinnut katua.
Sysmässä on hyvä asustaa!

Olen Tarja Järvinen, projektiassistentti. Asun Heinolassa,
mutta olen kotoisin Sysmästä, Vintturista. Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi aikuista poikaa.
Aiemmin työskentelin kahdeksan vuotta asianajoassistenttina Lahdessa ja sitä ennen pitkään poliisin lupapalveluissa Lahdessa ja Heinolassa.
Työskentelen teknisessä toimessa projektiassistenttina.
Työhöni kuuluu erilaisia teknisen toimen projekteja tukevia
valmistelutehtäviä sekä juoksevien asioiden hoitamista. Työpäiväni ovat mukavan vaihtelevia.
Vapaa-aikani vietän mieluiten mökkeillen tai koiran ja kameran kanssa luonnossa liikkuen sekä erilaisten käsityöprojektien parissa.

Metsähallituksen
luontokohteiden kehittämishanke

on tuonut paljon
hyvää myös Sysmään
Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanke, Metsähallituksen hallinnoimana on alkanut keväällä 2019 ja kestää tämän vuoden loppuun. Hivenen vajaan miljoonan
budjetti on jakautunut viidelle eri kansallispuistolle tai luontokohteelle
siten, että Päijänteen kansallispuistolle kohdentui 12% budjetista. Sysmän kunta on aktiivisesti ollut mukana tässä hankkeessa, rahallisesti
vain pienellä nimellisellä osuudella.
Viime kesänä luonnossa liikkujat Päijänteen kansallispuistossa, Sysmän Päijätsalossa, saivat huomata, että upea, historiallinen näkötorni
korjattiin ja se sai kauniin uuden maalipinnan.
Sysmän osalta kehitystyö jatkuu tämän kesän aikana. Viime kesänä
kansallispuistossa kävijät totesivat suuria ongelmia parkkipaikan tienoolla. Joskus ei tiennyt, mihin auton olisi jättänyt. Parkkipaikkaa tul-

Kesäterveiset
Kastellista!

Sysmän kunnan Päiväkoti Kastelli on avoinna koko kesän ajan. Päiväkodin lapset ovat odottaneet kovasti lämpöisiä kelejä ja sitä, että saa pukeutua kesävaatteisiin. Kesäaikana Kastellissa toiminta jatkuu tuttuun tapaan, mutta
toimintaa toteutetaan paljon myös ulkona; retkeily, monipuolinen ulkona liikkuminen ja erilaiset vesileikit kuuluvat kesään. Kastellissa on tänä keväänä istutettu ja viljelty
kasveja yhdessä lasten kanssa. Matruusien ryhmän lapset
ovat myös rakentaneet ötökkähotelleja, joihin toivotaan
muuttavan asukkaita. Hyötykasveja ja erilaisia kukan taimia kastellaan ja hoidetaan yhdessä, taimien kasvamista seurataan ja valokuvataan. Toivottavasti loppukesästä
päästään vielä maistelemaan mm. ruohosipulia, basilikaa
ja persiljaa sekä ”nostamaan” perunaa.
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laan laajentamaan viimeistään heinäkuun aikana. Tarkoitus on saada
lisätilaa ja toiveissa on saada lisää tilaa noin 15 autolle.
Päijänteen kansallispuistoon Päijätsaloon tullaan asentamaan myös
kävijälaskuri, jotta saamme oikeaa tietoa kävijämääristä. Alueelle tuodaan pari pöytäpenkkiä reitin varteen. Näin retkeilijät voivat istahtaa
ja nauttia luonnosta.
Uudet kansallispuiston kyltit tulevat vasta loppukesän aikana.
Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen luontopalvelut. Rahoitus tulee Hämeen Elykeskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta.
Raija Hänninen
kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsen
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Vapaa-ajan
asunnon
muuttaminen
kodiksi
Vietätkö vapaa-ajan asunnolla enemmän aikaa kuin varsinaisessa kodissa?
Ja kiehtooko elämä maaseudulla yhä enemmän? Et ole yksin. Moni kaltaisesi miettii vapaa-ajan asunnon muuttamista virallisestikin vakituiseksi
asunnoksi. Silloin voit myös käyttää kunnan palveluja kuten muutkin asukkaat.
Yleensä muutos onnistuu, vaikka hieman töitä
prosessi vaatiikin – onhan kyse monista tärkeistä säännöistä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun, kaavoitukseen ja turvallisuuteesi.
Me Sysmässä neuvomme prosessin eri vaiheissa, ja yhdessä asia sujuu helpommin.
Näin se menee:

1.

2.

Onko yrityksesi jo Naapurit
mukana Euroopan5.
Rakennusluvan käyt
suurimmalla
pitää kuulla naapure
tarkoituksen muuto
Jos
luontomatkailu- rajanaapureita.
säännöksistä poikke
alueen muita naapu
alustalla?
taan suostumus poi

Hanki rakennuslupahakemuksen
pääsuunnittelija

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii aina rakennusluvan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Laki määrää, että
muutosprosessia vetää rakennuslupahakemuksen pääsuunnittelija, ja lisäksi tarvitaan vastaava työnjohtaja, joilla on oltava vähintään rakennusmestarin pätevyys.
On luontevaa, että sama henkilö vastaa näistä
molemmista. Suosittelemme, että otat yhteyttä suunnittelijaan heti prosessin alussa ja annat hänen hoitaa myös mahdolliset muutostarpeen arvioinnit ja lupahakemukset säädöksistä
poikkeamisiin. Tällä tavalla prosessi on sujuva ja
helppo.

Pyydä alustava arvio kunnan
rakennustarkastajalta

hoitaa joko kunta ta

3.

Muutostarpeet ja poikkeuslupien
tarpeet

Yleensä vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii poikkeuslupia säädösten suhteen. Tärkeää on perustella poikkeusluvan tarve hyvin. Suunnittelija auttaa tässäkin.

Tyypillisesti muutosta haetaan
ainakin kaavaan, jos vapaaajan asunnon alue on määritelty
loma-asuntoalueeksi.

Kunnan rakennustarkastaja katsoo perustiedot
vapaa-ajan asunnostasi, ja antaa tulkinnan siitä,
miten sen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi
onnistuu.

Usein vapaa-ajan asunnolle tarvitaan myös joitain muutoksia vaikkapa energiatehokkuuteen tai esteettömyyteen, jotta poikkeusluvat
hyväksytään ja jotta rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiseen myönnetään. Tässä
riittää usein se, että edistetään asioita, esimerkiksi talon energiatehokkuutta parannetaan.
Täydellisyyttä ei vaadita ja yleensä poikkeusluvat myönnetään.

Tee tiedustelu internetissä: Lupapiste.fi
Tässä vaiheessa tarvitaan vasta vapaa-ajan
asuntosi osoite.

Vinkki!

Voit myös antaa hakemuksesi
pääsuunnittelijan hoitaa koko
prosessin puolestasi alusta asti.

Lupapiste.fi
Kysyt neuvoa ja hoidat paperityöt yhdessä
paikassa
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen kodiksi tapahtuu rakennusvalvonnan kautta. Sysmän rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupa-asiointi.
Lupapiste.fi on asiointipalvelu, jossa voidaan hakea
rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvä asiointi
sähköisesti.

5.

Naapurit

Rakennusluvan käyttötarkoituksen muutoksissa
pitää kuulla naapureita. Jos haetaan vain käyttötarkoituksen muutosta, riittää että kuullaan
rajanaapureita. Jos taas haetaan poikkeuslupia
säännöksistä poikkeamiseen, pitää kuulla myös
alueen muita naapureita ja joskus heiltä vaaditaan suostumus poikkeuslupiin. Kuulemiset voi
hoitaa joko kunta tai hakija. Tässäkin asia hoituu
Lupapiste.fi -sivulla.

4.

Kun vapaa-ajan asunto muutetaan kodiksi, tarvitaan
hankkeelle pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.
Sysmän ja lähialueen ammattilaisista löydät tietoa
tästä Sysmä-oppaasta ja esimerkiksi sivustolta
www.sysmaopas.fi (osio Töille tekijä).

7.

Odota kunnan päätöksiä
poikkeamista ja tämän jälkeen
rakennusluvasta käyttötarkoituksen
muutokseen.
Yleensä hakemuksia pitää vielä prosessin aikana
täydentää kunnan pyynnöstä.

Tarvittavat selvitykset

Rakennusluvan käyttötarkoituksen muutoshakemukseen tarvitaan joitain tietoja kohteesta, ja ainakin seuraavat selvitykset:
Alustava asemapiirros tai sijaintikartta.
Tästä pitää selvitä olemassaolevat rakennukset,
käyttötarkoitus ja kerrosala. Lisäksi, jos suunnitellaan uusia rakennuksia, niiden laajuus, sijainti ja etäisyydet rajasta ja lähimmästä rakennuksesta ja rannasta sekä tien keskilinjasta.
•

Mistä löydän hyvän asiantuntijan
hankkeelleni?

Selvitys olennaisista teknisistä vaatimuksista, jotka liittyvät turvallisuuteen ja terveellisyyteen (tähän tarvitset asiantuntijan,
esimerkiksi hankkeen pääsuunnittelijan)

•

Rakennuspiirustukset

•

Energialaskelmat ja -todistukset

•

Jätevesiselvitys tai -suunnitelma

8.

Viimeistään tässä vaiheessa tarvitaan mukaan
rakennusmestarin pätevyyden saanut asiantuntija vastaavaksi työnjohtajaksi. Hän varmistaa,
että kaikki on hoidettu asiallisesti, minkä jälkeen
järjestetään loppukatselmus kunnan rakennustarkastajan kanssa.

6.

Hae rakennuslupaa
käyttötarkoituksen muutoksesta ja
poikkeuslupia yhtä aikaa
Käyttötarkoituksen muutosta ja poikkeuslupia haetaan erikseen, mutta molemmat hakemukset kannattaa laittaa vireille samaan aikaan, jotta prosessi hoituu nopeasti ja kaikki
poikkeamat tulevat kerralla esille. Poikkeusluvat
haetaan kaikki keskenään samalla hakemuksella. Tyypillisesti hakemukseen tulee vähintään
yksi lisäkierros, jossa pyydetään täydentämään
tietoja. Rakennuslupahakemukseen tarvitaan
aina pätevä pääsuunnittelija.

Vastaava työnjohtaja hoitaa
prosessin loppuun

Paljonko prosessi maksaa?
Luvat ja suunnittelijan palkka maksavat yhteensä
noin 2000–4000 euroa. Jos asunnolle ja tontille
tehdään muutoksia, niistä tulee myös kustannuksia.

Kauanko prosessi kestää?
Tyypillisesti koko prosessi kestää noin 3–6 kk.

Meneekö käyttötarkoituksen muutoshakemus
läpi?
Tämä on aina tapauskohtaista. Sysmän kunta suhtautuu kuitenkin erittäin positiivisesti muutoshakemuksiin ja auttaa tarvittaessa. Kunnan ja hyvän
suunnittelijan asiantuntemuksella luvat yleensä
hoituvat sujuvasti.

9.

Tieto vakituiseksi asunnoksi
muutoksesta siirtyy
automaattisesti viranomaisille

10.

Jos haluat siirtyä myös Sysmän
asukkaaksi, tee muuttoilmoitus.
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www.sysma.fi

4.

6.

Heidi Painilainen
heidi.painilainen@visitpaijanne.fi
044 984 7989
Kuvitus: Milja Kauranen & Ella Nykänen

Sysmän Kunnan Tiedotuslehti 1/2021
Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Sysmän Kunta

Lupapiste.fi -sivulla.
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misen suoraan
reittien yhteyteen. Outdooractiven voi
ladata myös mobiiliappina vaikkapa puhelimeen, mikä
helpottaa reiteillä suunnistamista ja palveluiden löytämistä. Koska kartta on digitaalisessa muodossa, siihen
on helppo tehdä päivityksiä ja samalla tiedot päivittyvät kaikkiin kanaviin, kuten visitpaijanne.fi -sivustolle
tai kuntien matkailusivustoille.
Kartalta löytyy jo kattava määrä mm. retkeily-, pyöräily- ja maisemareittejä. Pelkästään toukokuun 2021 aikana Etelä-Päijänteen kohteet näkyivät tiisereinä käyttäjille yli 105 000 kertaa ja sisältöjä katseltiin yli 4500
kertaa. Reitit, käyntikohteet ja valmiit suosituslistat olivat suosituinta sisältöä käyttäjien keskuudessa. Matkailijoiden lisäksi alustalle tallennettuja tietoja voivat
hyödyntää myös yritykset ja yhdistykset esimerkiksi
upottamalla tietoja omille sivuilleen, tulostamalla retkikarttoja mökkikansiohin tai suosittelemalla asiakkaille näppärästi tekemistä lähistöltä.
Paikallisille yrittäjille alusta tarjoaa helppokäyttöisen markkinointikanavan, jolla on näkyvyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hankkeen aikana jokaisella sysmäläisellä ja hartolalaisella yrittäjällä on
mahdollisuus päästä mukaan Outdooractive-alustalle
ilmaiseksi. Yritykset saavat hallinnoida omia tietojaan
alustalla, jolloin tietojen päivityskin käy helposti.
Päijänne-Leaderin rahoittamaa Retkitiedot näkyviin
ja hyötykäyttöön -hanketta hallinnoi Juotavan Hyvä
Etelä-Päijänne ry, joka on Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Sysmän alueella toimiva matkailun
kehittämisyhdistys ja siihen kuuluu kuntien lisäksi niiden alueella toimivia matkailuyrityksiä ja -yhdistyksiä.
Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön -hankkeen toteutusaika on 09/2020 – 09/2021.
Jos yrityksesi tiedot ja palvelut eivät vielä ole Outdooractivessa, ole yhteydessä kesän 2021 aikana hankkeen projektipäällikköön Heidi Painilaiseen, jotta varmistat näkyvyytesi Etelä-Päijänteen matkailukartalla.

