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Ennen varsinaisen kokouksen alkua uusi perusturvajohtaja Kirsi Solmari esittäytyi valtuutetuille.
------------------------------Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kv 64 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa
päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua valtuutetun sijaan.
Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä.
Päätös:

Valtuutetut Tiina Louhikallio, Joni-Matti Kuikka ja Ari Weide olivat
ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan valtuuston kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja
ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv 65 §
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa
ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 9.10.2014 sekä
samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu
Paikallislehti Sisä-Savossa 9.10.2014.
Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava,
onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat ja kokouksen pöytäkirjanpitäjä
Kv 66 §
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Tarkastus suoritetaan tiistaina 14. lokakuuta 2014 klo 8.15.
Lisäksi valtuuston kokousten varsinainen pöytäkirjanpitäjä on poissa,
joten kokoukselle tulee nimetä pöytäkirjanpitäjä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Haukka ja Matti
Huuskonen sekä pöytäkirjanpitäjäksi Ossi Maukonen.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kv 67 §
Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa
1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan
huomioon tulevaa valmistelua varten.
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi muutoin ehdotuksen, mutta § 68 poistettiin
esityslistalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä
vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat Pohjois-Savossa
Kh 266 §
Liite 6

Sosiaali- ja terveysministeriö ovat pyytäneet lausuntoja kunnilta sotejärjestämislakiluonnoksesta 14.10.2014 mennessä. Lain sisältöön kohdistuu useita kiistanalaisia ja ristiriitaisia säännösehdotuksia. Kiistanalainen sote-lakiluonnos Suomen perustuslain näkökulmasta leikkaa perustuslain ja kuntalain vastaisesti kuntien itsehallintoa, itsemääräämisoikeutta ja autonomiaa, sillä kuntien ja kaupunkien päätösvaltaa lakiluonnoksessa pyritään siirtämään viidelle sote-järjestämisvastuualueille noin
60 %. Kuntalakiluonnosta ja sote-järjestämislakia, lukion ja II asteen
koulusta ja vapaaehtoista kansansivistystyötä koskevia uudistuksia pyritään viemään läpi normaaleina lakeina säätäen ne voimassa olevan perustuslain säännösten vastaisesti poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen. Perustuslakioikeudellinen tulkinta toistaiseksi puuttuu.
Mikäli em. lakiluonnoksia viedään normaalin lain säätämisjärjestyksessä eduskunnassa eteenpäin, ne lain sisällöillään rajoittavat Euroopan
Neuvoston paikallishallinnon peruskirjan vastaisesti kuntien välistä vapaaehtoista ja keskinäistä sopimista ja yhteistoimintaa. Samaan aikaan
valmistelussa oleva lukion ja II asteen koulutusta ja kansansivistystä
työtä koskevan lakiuudistuksen läpivieminen siten, että kuntaa suuremmalle maakunnan kokoiselle kuntayhtymälle annettaisiin lukion ja II asteen koulutuksen järjestämisvastuu ja kuntien lukiokoulutus uudelleen
luvanvaraistettaisiin valtion toimesta, rajoittavat yhdessä sote-järjestämislakiluonnoksen kanssa kunnan autonomiaa siten, että noin 80 %
kuntien ja kaupunkien päätösvallasta suunnitellaan siirrettäväksi yksittäisen kunnan valtuuston päätöksen ulkopuolelle.
Kysymyksessä on suuri, syvä ja kokonaisvaltainen poliittis-hallinnollinen ja oikeudellinen valtion ja kuntien välisen suhteen uudelleen arvioiminen Suomessa, joka koskettaa yhteiskuntaa ja paikallishallintoa valtapoliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti, ja joka muutoksena vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen.
Sote-tuotantovastuualueita sote-järjestämislakiluonnoksessa suunnitellaan maakunnan kokoisiksi alueiksi, jossa yksittäisen kunnan ja kaupungin sosiaalitoimi ja sen palvelut kansalaisen näkökulmasta uhkaavat
jäädä erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon jalkoihin. Sosiaalitoimen palvelut ovat tyypillisiä alemman asteisia lähipalveluja, joissa saavutettavuus on kuntalaisten näkökulmasta tärkeää. Kuitenkin lakiehdotuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä korostetaan ni-
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menomaan kuntien ja kuntayhtymien vastuuta palveluiden tuottamisessa. Sote-järjestämislaissa korostetaan lähipalveluita ja niiden merkitystä
kansalaiselle.
Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 21.9.2014
SOTE-palveluiden tuotannon organisointia ja järjestämistä varten maakunnalliset a) seuranta- ja ohjausryhmän sekä b) valmistelu- ja c) yhteistyöryhmät. Seuranta- ja ohjausryhmä koostuu pohjoissavolaisista sotejärjestämislain säätäjistä eli kansanedustajista, jotka edustavat pääasiallisesti Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kaupunkeja. Maakuntahallituksen pöytäkirjaote ja nimeämispyyntökirje on liitteenä 6.
A) Tuotannon organisoinnin ja järjestämisen (11 henkilöä)
Vetovastuu oli suunniteltu kuuluvaksi Pohjois-Savon liitolle kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Maakuntahallituksen nimeämän
seuranta- ja ohjausryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet, jotka edustavat
seuraavia kuntia:
1. Kansanedustaja Seppo Kääriäinen pj, Iisalmi
2. Kansanedustaja Markku Eestilä, Iisalmi
3. Kansanedustaja Kari Rajamäki, Varkaus
4. Raimo Koikkalainen, Varkaus
5. Kansanedustaja Kimmo Kivelä, Kuopio
6. Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio
7. Kansanedustaja Erkki Virtanen, Kuopio
8. Minna Reijonen, Kuopio
9. Kari Ojala, Siilinjärveltä
10. Sari Tikkanen, Kiuruvesi
11. Pekka Leskinen vpj, Leppävirta
B) Nimettävät henkilöt valmisteluryhmään (22 henkilöä)
Jokaista toistaiseksi Pohjois-Savoon kuuluvaa kuntaa pyydetään nimeämään valmisteluryhmään viranhaltija ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, yhteensä 20 henkilöä ja maakuntahallitus nimesi jo
osaltaan Pohjois-Savon liitosta valmistelutyöryhmään sen puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Jussi Huttusen sekä hänen lisäkseen hallintojohtaja Tarja Miettisen (varalle maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen).
C) Nimettävät henkilöt SOTE-tuottajaorganisaatioiden edustajina
yhteistyöryhmään (13-15 henkilöä).
Lisäksi maakuntahallitus asetti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän, johon pyydetään kuntia nimeämään edustajat ja heidän varahenkilönsä:
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1. Kaikista Pohjois-Savon nykyisistä SOTE- palveluiden
tuottajaorganisaatioista (Pohjois-Savon shp, Kysteri, YläSavon SOTE ky, Sisä-Savon terveydenhuollon ky) KYSkumppanuus huomioiden, 4-6 henkilöä,
2. Itsenäisistä kunnista eli sote -kuntatuottajista (sosiaalija terveyspalvelut) (Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi, Varkaus), 4 henkilöä,
3. Sosiaalihuollon edustajat seutukuntajaolla. Sosiaalihuollon edustajat pyydetään nimeämään seutukunnittain (Kuopion seutu, Sisä-Savon seutu, Koillis-Savon seutu, Varkauden Seutu ja Ylä-Savon Seutu) ryhmän toimivuuden sen koko huomioiden – varmistamiseksi, 5 henkilöä.
Kuntien kannanottoihin ja näkökulmaan ennen 14.10.2014 lausuntojen
antamista sote-järjestämislaista ja lain lopullisen sisällön muotoutumista
pyritään vaikuttamaan työryhmäjäsenvalinnoilla. Esim. jokaisesta kunnasta ei ole haluttu sosiaalihuollon edustajia yhteistyöryhmään. Samaan
aikaan kuitenkin eräistä kaupungeista tulee yliedustus, kun huomioidaan
valmistelutyöryhmä, sote-tuottajaorganisaatioryhmä ja tuotannon organisointia ja järjestämistä koskevan työryhmän kokoonpano.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee
edustajat ja varaedustajat työryhmiin.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

______________________________
Kv 68 §
Liite 1
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kohta B) valmisteluryhmään varsinaiseksi jäseneksi perusturvajohtaja Kirsi Solmarin ja varajäseneksi
kunnanjohtaja Risto Niemelän.
Käsiteltäessä kohdan C1) SOTE-palveluiden tuottajaorganisaatio SisäSavon terveydenhuollon kuntayhtymän varsinaisen edustajan nimeämistä, Jarmo Hänninen esitti edustajaksi Timo Satulia ja Juho Pahajoki
Matti Vepsäläistä. Koska edustajaksi oli tullut kaksi ehdotusta, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen Timo Satulin ja Matti Vepsäläisen välillä suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin ja äänestys suoritettiin. Ääntenlaskijoina toimivat valitut pöytäkirjan
tarkastajat. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi.
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Äänestyksessä Matti Vepsäläinen sai 12 ääntä ja Timo Satuli 9 ääntä.
Puheenjohtaja julisti Matti Vepsäläisen tulleen äänin 12-9 SOTEpalveluiden tuottajaorganisaatio Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän varsinaiseksi edustajaksi.
Käsiteltäessä kohdan C2) valintaa, puheenjohtaja totesi, ettei valinta
koske Rautalammin kuntaa.
Käsiteltäessä kohdan C3) sosiaalihuollon varaedustajaa seutukuntajaolla
Sisä-Savon seudun osalta, Tauno Herranen esitti varaedustajaksi Kaija
Satulia ja Juho Pahajoki Kirsi Solmaria. Koska varaedustajaksi oli tullut
kaksi ehdotusta, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen Kaija Satulin ja Kirsi Solmarin välillä suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin ja äänestys suoritettiin. Ääntenlaskijoina toimivat
valitut pöytäkirjan tarkastajat. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi. Äänestyksessä Kaija Satuli sai 12 ääntä ja Kirsi Solmari 9 ääntä. Puheenjohtaja julisti Kaija Satulin tulleen äänin 12-9 Sosiaalihuollon varaedustajaksi seutukuntajaolla Sisä-Savon seudun osalta
Suonenjoen kaupungin valitsemalle varsinaiselle edustajalle.
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Valtuustoaloitteet
Kh 373 §
Liitteet 6-7

Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.10.2013 jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, joista toinen koski nuorisotilan aukipitämistä viikonloppuiltoina
(liite 6) ja toinen liikuntareseptin käyttöönottoa Rautalammilla (liite 7).

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1. antaa liitteen 6 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi ja pyytää lautakuntaa antamaan asiasta perustellun lausunnon;
2. antaa liitteen 7 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi ja kehottaa lautakuntaa neuvottelemaan vaihtoehdoista myös
terveyskeskuksen kanssa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________________
Sivltk 25 §
Liite 2

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.12.2013 käsitellyt valtuustoaloitteita nuorisotilojen aukipitämisestä viikonloppuiltoina ja liikuntareseptin
käyttöönottoa Rautalammilla ja antanut valmistelun sivistyslautakunnan
tehtäväksi.

Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta keskustelee asiasta.
Päätös:
_____________________________
Sivltk 68 §
Liikuntareseptin käyttöönottoa ovat olleet valmistelemassa Rautalammin kunnan sivistys- ja perusturvaosasto sekä Sisä-Savon terveydenhuollon henkilöstöä. Palaverissa 28.3.2014 sovittiin, että asiaa eteenpäin
valmistelevat vs. vapaa-ajansihteeri ja fysioterapeutti.
Liitteenä on vapaa-ajansihteeri Minna Laitisen ja fysioterapeutti Ulla
Saramäen esitys asian järjestämiseksi.
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Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta keskustelee liikuntareseptiasiasta ja liitteenä olevasta
ehdotuksesta.
Päätös:

Sivistyslautakunta keskusteli erilaisista liikuntareseptin käyttöönoton
mahdollisuuksista.
________________________________
Sivltk 77 §
Liitteet 5-6

Liikuntareseptin valmistelua on jatkettu palaverissa 9.9.2014, jossa oli
mukana kunnan sivistysosaston, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän, Soisalon työterveyden, Sisä-Savon kansalaisopiston edustajat
sekä Rautalammin Urheilijoiden seuratyöntekijä. Liikuntareseptin sijaan
työryhmä ehdottaa käytettävän nimeä liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonta nimenä ei rajaisi toimintaa pelkästään terveydenhuoltoon, vaan se
mahdollistaisi laajemman ja monipuolisemman toimijoiden mukanaolon. Liitteenä 5 on ehdotus liikuntaneuvontapalvelun toimintamallista.
Liitteenä 6 on vapaa-ajansihteerin lausunto valtuustoaloitteeseen, joka
koskee nuorisotilan aukipitämistä viikonloppuiltoina.

Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 5 mukaista liikuntaneuvontapalvelun aloittamista ja
määrärahan varaamista toiminnan käynnistämiseen vuoden 2015 talousarvioon.
Valtuustoaloitteeseen, joka koskee nuorisotilojen aukipitämiseen viikonloppuna, sivistyslautakunta antaa liitteen 6 mukaisen lausunnon.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
_____________________________
Kh 271 §
Liitteet 10-11
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle toiminnallisen uudelleen järjestämisen aloittamisen liikuntaneuvonnan osalta. Talousarviovuoden 2015 kustannusvaikutusten osalta
asia tulee vuoden 2015 budjettiesityksessä arvioitavaksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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_________________________
Kv 69 §
Liitteet 2-3
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen
Kh 272 §
Liite 12

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitus on lähestynyt kunnanhallitusta kirjeellään (liite 12), jossa yhtiön hallitus esittää ensinnäkin kunnan aikoinaan myöntämän ns. tertiäärilainan koron alentamista 4
%:sta 2%:iin vuoden 2014 alusta. Lisäksi yhtiö esittää nykyisen osakepääoman korottamista 200.000 eurolla. Näiden toimien jälkeen yhtiö ilmoittaa järjestävänsä lainoja uudelleen.
Rautalammin kunta oli taannut 31.12.2013 Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n lainoja 1.108.490,50 €. Rautalammin kunta on taannut
31.12.2013 mennessä Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainoja
290.764,84 €. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n esitys lainojen uudelleen järjestelystä ei poista tarvetta Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n ja Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan fuusiosta, jota
asuntoviranomaiset ovat esittäneet.
Rautalammin kuntakonserni on tehnyt aikaisemmin kirjanpidon järjestämistä koskevan päätöksen. Kirjanpidon uudelleen järjestämisen yhteydessä tulee erityisesti vuokrien seurantaan ja saatavien perintäasiaan
kiinnittää enemmän huomiota.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakepääoman korottamista 1.1.2015 alkaen 100.000 eurolla.
Yhtiön osakepääoma 31.12.2013 oli 213.264,92 €. Muilta osin yhtiön
lainojen uudelleen järjestelyjen sekä fuusion yhteydessä arvioidaan lainojen kokonaislisätarve ja Rautalammin kunnan ja Rautalammin kunnan
Asunnonhankinta Oy:n välinen lainoitus. Kunnan tertiäärilainan korkoa
pudotetaan 4 %:sta 2 %:iin vuoden 2014 alusta lukien.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ari Weide, Sari Hintikka-Varis, Kirsi Mannila ja Ossi Maukonen eivät
esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja pöytäkirjan laati tämän asian osalta kunnanjohtaja Risto Niemelä. Pöytäkirjan tarkasti Ari
Weiden osalta Kari Laitinen.
____________________________
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Ossi Maukonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi ja pöytäkirjan pitäjänä toimi tämän asian osalta kunnanjohtaja
Risto Niemelä.
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Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta
Kh 276 §
Liite 15

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 18.8.2014, STM090:00/2013
lausuntoa 14.10.2014 klo 16.15 mennessä suomeksi tai ruotsiksi sotejärjestämislakiluonnoksesta. Lausuntopyynnössä Rautalampi on sisällytetty KYS-erva -alueeseen, jossa asuu 817.166 ihmistä (Pohjois-Karjala,
Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi). Lausuntopyyntöön liittyy
ministeriön laatima kysely, jossa on 46 kysymystä ministeriön itsensä
valitsemista sote-järjestämislakiluonnospykälistä. Rautalammilta on
valmisteltu vastaukset kyselyyn liitettyihin kysymyksiin, liite 15.
Lausuntopyyntö on lähetetty kunnille, kuntayhtymille, yhteistoimintaalueille, puolueille, ministeriöille, Kelalle, aluehallintovirastoille, tietosuojavaltuutetulle, kilpailu- ja kuluttajavirastoille maakuntaliitoille,
saamelaiskäräjille, yliopistoille, ammattijärjestöille, erilaisille lääkäriseuroille ja –liitoille, vammaisjärjestöille ja Suomen Yrittäjille sekä yksittäisille muille yhteisöille.
Mutta lausuntopyyntöä ei esimerkiksi ole lähetetty kotimaisille yksityisille hoitopalveluja tuottaville ja järjestäville yrityksille, jotka toimivat
erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä työterveyshuollon sektoreilla Suomessa. Lisäksi on huomattava, että suomalaisille muiden EU-kansalaisten käytännön mukaisesti on 1.1.2014
alkaen muodostunut vapaus ja mahdollisuus hakea sairaanhoitopalvelut
eri puolilta Eurooppaa.
Suomessa yksityisen työterveyshuollon järjestämänä ja vakuutusyhtiöiden tukemana saa tänä päivänä huomattava osa yrityksissä työssä käyvistä työntekijöistä jokapäiväiset perus- ja erikoislääkäripalvelut. Näiltä
toimijoilta ei ole ilmeisesti pyydetty lausuntoja. Peruskunnan näkökulmasta koko erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä kelan ja valtion välisen rahoituksen järjestäminen ja kanavointi ei kuitenkaan ole mukana sote-järjestämislaissa. Kansalaisten ja kuntalaisten sairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea koskevan järjestelyvastuun siirtyessä maakuntaa suuremmille sote-vastuualueille (viisi kuntayhtymää Suomessa lakiluonnoksen mukaan), näiden
sote-alueiden rahoitus kuitenkin sote-järjestelmälakiluonnoksessa esitetään vastuutettavaksi ja rahoitettavaksi peruskunnille ja kaupungeille,
jotka menettävät päätösvaltansa, mutta joutuvat maksamaan sote-palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kaikki maksut, jotka kuntien kokonaismenoista ovat noin 50-60 %.
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Sote-järjestämislakiluonnos merkitsee sitä, että järjestelyvastuu ja päätösvalta sekä taloudellinen vastuu on erotettu toisistaan.
Sote-järjestämislaki vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen
Rautalammin kunta ei pidä perusteltuna muuttaa voimassa olevaa Suomen
perustuslakia ja kuntalakia kunnallisen itsehallinnon ja autonomian sekä
kansalaisten vaikuttamisen osalta. Mikäli kuntalaki ja sote-järjestämislaki
halutaan saattaa voimaan lakiluonnoksissa esitetyillä tavalla, tulee sotejärjestämislaki säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.
Suunnitelmat siirtää lainsäädäntöteitse ilman perustuslain säätämisjärjestystä kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu useiden maakuntien kokoisille alueille ja tuotantovastuu maakunnan kokoisille alueille,
muuttaa mitä ilmeisimmin valtion ja kuntien välistä toimivalta ja rahoitussuhdetta siten, että se edellyttää perustuslain säätämisjärjestyksen. Lisäksi
sote-järjestämislakiluonnoksessa edellytetään, (14 §), että tuottamisvastuuseen tulee kuulua ehkäisevät, korjaavat, ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Koska
tämä säännöskirjaus ei jätä mitään alueellista ja paikallista kuntakohtaista
sekä väestöpoliittista harkintaa kunnille ja alueille, se tulisi poistaa laista ja
sallia, että tuotantovastuualueiden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista voidaan alueellisesti kuntien välillä aidosti neuvotella ja sopia. Sama
säännösmuutos tulisi tehdä myös sote-aluetta koskien.
Tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän rahoitus lakiluonnoksessa (34 §) suunnitellaan rahoitettavaksi sote-alueen korvauksella. Korvauksen perusteet määritellään järjestämispäätöksessä. Kun sote-järjestämisvastuualue ja tuottamisvastuussa olevien alueiden kuntayhtymät keskustelevat keskenään korvausten tarkemmasta määräytymisestä, on kunnalla
tai kaupungilla ainoastaan maksajan rooli, koska kunta tai kunnat eivät voi
enää taloudellisesti ohjata alueita kuntatalouden vaatimalla tavalla. Eteenkin
kun sosiaali- ja terveysalue (sote-alue) voi päättää esim. neuvoteltuaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kunnalle ja kuntayhtymälle suoritettavien
korvausten tarkemmat yhtenäiset perusteet siten, että rahoituksessa otetaan
huomioon palvelujen tarve sekä lakiluonnoksen 12 §:ssä määritellyt palvelutuotannon vaikuttavuus- ja tehokkuusvaatimukset (tarkoituksenmukainen, kustannustehokas, vaikuttavan palvelurakenteen varmistaminen, järjestämispäätöksen mukaisesti kunnallisesti tuotettujen palveluiden ja muualta hankittavien palveluiden sovittaminen yhteen).
Peruskuntaa koskevien lakien samanaikainen tarkastelu
Perustuslain näkökulmasta palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen peruskunnan määräysvallan ulkopuolelle nykyisen kuntalain ja muiden erityis-
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lakien voimassa ollessa, on niin kokonaisvaltainen ja merkittävä muutos,
että eduskunnassa kuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja
jo suunnitteilla oleva II asteen koulutusta koskeva lakiuudistus yhdessä tulee käsitellä yhtä aikaa perustuslain säätämisjärjestyksessä, jotta kansalaisten
tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä oikeudenmukaisuus peruspalveluiden saatavuuden osalta voidaan arvioida kansalaisen näkökulmasta alueellisesti ja
paikallisesti.
Sote-järjestämislakiluonnoksessa erityisesti kuntien sosiaalitoimen palvelut
jäävät erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon korostamisen johdosta taka-alalle ja varjoon ja kuitenkin sosiaalitoimen palvelut ovat tyypillisiä lähipalveluita, jotka kohdataan asiakkaan rajapinnassa, eikä niiden tuottaminen ja johtaminen edellytä raskaita ja suuria palveluorganisaatioita.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen kanavoinnin ja järjestämisen
suunnittelu ja valmistelu valtion, kuntien ja Kelan välillä on täysin kesken.
Suunniteltu kuntien valtionosuusuudistus ja suunnitellut leikkaukset vuodeksi 2015 vaarantavat jo nyt perustuslaissa kansalaisille säädetyt peruspalvelut. Rautalammin kunta katsoo, että peruspalvelujen yhdenvertaisen, oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen saatavuuden näkökulmasta maaseudulla ja
haja-asutusalueella asuvan suomalaisen turvaksi tulee säätää lähipalvelulaki
sote-järjestämislain yhteydessä, lakiluonnoksen 5 §:ssä ja 11 §:ssä olevat linjaukset eivät riitä.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveysministeriön sotejärjestämislakiluonnosta koskevaan kyselyyn vastataan esitetyn sisältöisellä
vastauksella ja kirjallinen kunnan sote-järjestämislakia koskeva lausunto
toimitetaan ministeriölle.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

__________________________
Kv 71 §
Liite 5
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen siten tarkennettuna,
että liitteen kysymyksessä 38 oleva rasti poistettiin.
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