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Ari Weide            Kari Laitinen 

                             § 140 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  132 – 145 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 24.4.2017 klo 18.17       kunnanvirasto 

 

Anu Hotti                 Jarmo Hänninen                                    

 

 

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 26.4.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 132 §  

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 133 §  

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Hotti ja Jarmo Hänni-

nen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 134 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  Lisäksi päätettiin ot-

taa kuusi asiaa käsiteltäväksi lisälistalta. 
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 Lautakunta 
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Kuntavaalien tulos 
 

Kh 135 §   

Liite 1  Keskusvaalilautakunnan on heti annettava valtuustolle luettelo valtuutetuik- 

  si valituista ja heidän varajäsenistään vaalilain mukaisesti. 

 

Kuntalain mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunta-

vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va-

litsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin 

vähintään kaksi. 

 

Keskusvaalilautakunta on jättänyt kunnanvaltuustolle kuntavaalien tuloksen 

2017, liite 1.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää saattaa keskusvaalilautakunnan ilmoituksen valtuu- 

  tetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston edustajan valintaehdotus 

 

Kh 136 § 

Liite 2 Kunnan edustaja (Mika Koukkari) on tänä vuonna erovuorossa Savon 

Energiaholding Oy:n hallintoneuvostosta ja hän toimikautensa päättyy 

31.12.2017. Yhtiö pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen jäse-

nen tilalle kaudelle 1.1.2018-31.12.2020 valittavaksi jäseneksi. 

 

Samalla yhtiö suosittaa, että kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvossa 

erovuoroinen, esittäisi hallintoneuvoston tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan 

menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta. 

 

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston 

jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja mies-

ten tasa-arvosta annetun lain säädökset. Yhtiön kirje on liitteenä 2. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää tehdä ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle kau-

delle 1.1.2018-31.12.2020 valittavasta jäsenestä. Esityksen tulee sisältää 

kaksi ehdokasta, yksi kummastakin sukupuolesta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa nimitysvaliokunnalle, että 

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudeksi 1.1.2018-

31.12.2020 valitaan joko Mika Koukkari tai Kaija Satuli. 
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Sisäisen valvonnan ohjeet 2017 

 

Kh  137 §   

Liite 3 Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallin-

nan ohjeet. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin  sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. 

 

 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan laadukasta 

johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vah-

vuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuu-

den arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä 

toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset toimielimet, viranhaltijat 

ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että 

  

 kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista 

 päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa 

 lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudate-

taan 

 omaisuus ja voimavarat turvataan 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kunnan pe-

rustehtävään, toimintaympäristön analysointiin, kuntastrategiaan sekä toi-

minnan ja talouden tavoitteisiin.  

 

Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus Rautalammin kunnan sisäisen 

valvonnan ohjeiksi (luonnos 18.3.2017). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ohjeet ja esittää ne 

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän hakemukseen  perusterveydenhuollon ympä-

rivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä. 
 

Kh 138 § 

Liite 4 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa Ylä-

Savon SOTE kuntayhtymän hakemuksesta perusterveydenhuollon ympäri-

vuorokautisen erillispäivystyksen jatkamiseen Iisalmessa 1.6.2017 alkaen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.12.2014 tekemällä päätöksellä myöntä-

nyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle luvan perusterveydenhuollon ympä-

rivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisen 1.6.2017 saakka. 

 

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edelly-

tyksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (782/2014) 2§:n 

mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä 

hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoi-

don yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivys-

tysyksikössä). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutet-

tavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö voi myöntää hakemuksesta luvan perusterveydenhuollon 

ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 50§ on muutettu vuoden 2017 alusta ja 

sitä on noudatettava viimeistään 1.1.2018 alkaen. Terveydenhuoltolain 

50§:n 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää kun-

nalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympärivuorokautisen perusterveyden-

huollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen 

saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä 

väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelujen 

avulla. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaami-

nen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksestä ja 

sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja 

erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ottaen huomioon alueen en-

sihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelu-

tarve. 

 

Koska poikkeuslupahakemuksen käsittelyssä ei ole tarkoituksenmukaista 

jäädä odottamaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissai-

raanhoidon järjestämissopimuksen päivitystä, sosiaali- ja terveysministeriö 

pyytää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja erityisvastuualu-

een sairaanhoitopiireiltä lausuntoa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän teke-

mästä hakemuksesta. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön ei tulisi maakun-
ta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksen eduskuntakäsittelyn tässä vaiheessa 
myöntää lupaa ympärivuorokautista erillispäivystystä varten Pohjois-Savon 
maakunnassa Ylä-Savon Sote-kuntayhtymälle.  
 
Pohjois-Savon maakunnassa on jo aikaisemmin tehty vaikeita alueellisia pe-
riaatelinjauksia siitä, että varsinaiset ympärivuorokautiset päivystykset kes-
kitetään koko maakunnan alueelta Kuopioon yliopistolliseen sairaalaan, niin 
esitetyssä ja päätetyssä linjauksessa tulee pysyä. Iltavastaanottoaikojen jat-
kaminen molemmilla paikkakunnilla on kokonaan toinen sairaalan operatii-
visen johdon ja toiminnan asia. 
 
Maakunta- ja sote-valmistelun yhteydessä sote-kiinteistöjen rakentamisia 
koskevat luvat ovat jo nyt aiheuttaneet maakunnissa epäjohdonmukaista 
toiminnallista kehitystä sen suhteen, miten sote-palvelut maan eri osissa 
voidaan kansalaisille tasa-arvoisesti järjestää ja tuottaa.  

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 139  § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

 

1. Savon koulutuskuntayhtymä: Pöytäkirja 4/2017. 

 

2. Kuntatyönantajat: Lappeenranta-seminaari 40 vuotta 17.-18.8.17 

 

3. Sisä-Savon th:n kuntayhtymä: Pöytäkirja 22.3.2017 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n anomus 

 

Kh 140 §  

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy on jättänyt kunnalle anomuk-

sen tertiäärilainojen koron poistamisesta vuosiksi 2017-2021. Kunta on pe-

rinyt yhtiölle myöntämistään tertiäärilainoista korkoa 2% 

 

Asunnonhankinta Oy hakee Valtiokonttorilta mm. talouden tervehdyttä-

misavusta, viivästyskorkohelpotusta ja vuosimaksun alentamista eri lai-

noille. Näiden hakuaika päättyy 28.4.2017.  

 

Asunnonhankinta Oy on laatinut tervehdyttämissuunnitelman. Tämän 

suunnitelman tulee aina sisältää myös omistajan toimenpiteitä. Omien va-

rojen korkoja ei saa periä tervehdyttämissuunnitelman keston aikana. 

Omien varojen koron perimiskielto on aina vähintään viisi vuotta. 

 

Yhtiö on laatinut vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman vuodelle 2017. 

Asia käsitellään taloyhtiön hallituksen kokouksessa 24.4.2017. 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rautalammin kunnan Asunnonhankinta 

Oy:n anomuksen tertiäärilainojen koron poistamisesta vuosiksi 2017-2021. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus edel-

lyttää, että opiskelija-asuntojen osalta pitää pyrkiä myös kesäaikaan 100% 

käyttöasteeseen. 

 

 

Ari Weide, Tiina Louhikallio, Sari Hintikka-Varis ja Kirsi Mannila pois-

tuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohta-

jaksi valittiin tämän asian käsittelyn ajaksi Kari Laitinen. 
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Lausuntopyyntö Varkauden kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuollon ympärivuoro-

kautisen päivystyksen järjestämisestä 

 

Kh 141 § 

Liite 5 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa Var-

kauden kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuollon ympärivuoro-

kautisen erillispäivystyksen jatkamiseen Varkaudessa 1.7.2017 alkaen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.12.2014 tekemällä päätöksellä myöntä-

nyt Varkauden kaupungille luvan perusterveydenhuollon ympärivuoro-

kautisen erillispäivystyksen järjestämisen 1.6.2017 saakka. 

 

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edelly-

tyksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (782/2014) 2§:n 

mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä 

hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoi-

don yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivys-

tysyksikössä). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutet-

tavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö voi myöntää hakemuksesta luvan perusterveydenhuollon 

ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 50§ on muutettu vuoden 2017 alusta ja 

sitä on noudatettava viimeistään 1.1.2018 alkaen. Terveydenhuoltolain 

50§:n 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää kun-

nalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympärivuorokautisen perusterveyden-

huollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen 

saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä 

väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelujen 

avulla. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaami-

nen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksestä ja 

sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja 

erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ottaen huomioon alueen en-

sihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelu-

tarve. 

 

Koska poikkeuslupahakemuksen käsittelyssä ei ole tarkoituksenmukaista 

jäädä odottamaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissai-

raanhoidon järjestämissopimuksen päivitystä, sosiaali- ja terveysministeriö 

pyytää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja erityisvastuualu-

een sairaanhoitopiireiltä lausuntoa Varkauden kaupungin tekemästä hake-

muksesta.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön ei tulisi maakun-

ta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksen eduskuntakäsittelyn tässä vaiheessa 

myöntää lupaa ympärivuorokautista erillispäivystystä varten Pohjois-Sa-

von maakunnassa Varkauden kaupungille perusterveydenhuollon ympäri-

vuorokautisen päivystyksen järjestämiseksi. 

 

Pohjois-Savon maakunnassa on jo aikaisemmin tehty vaikeita alueellisia 

periaatelinjauksia siitä, että varsinaiset ympärivuorokautiset päivystykset 

keskitetään koko maakunnan alueelta Kuopioon yliopistolliseen sairaalaan, 

niin esitetyssä ja päätetyssä linjauksessa tulee pysyä. Iltavastaanottoaikojen 

jatkaminen molemmilla paikkakunnilla on kokonaan toinen sairaalan ope-

ratiivisen johdon ja toiminnan asia. 

 

Maakunta- ja sote-valmistelun yhteydessä sote-kiinteistöjen rakentamisia 

koskevat luvat ovat jo nyt aiheuttaneet maakunnissa epäjohdonmukaista 

toiminnallista kehitystä sen suhteen, miten sote-palvelut maan eri osissa 

voidaan kansalaisille tasa-arvoisesti järjestää ja tuottaa.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sote-selvitystyön aikataulun tarkistaminen 

 

Kh 142 § 

 Kunnanvaltuusto 21.3.2017 §19 valitsi parlamentaarisen työryhmän selvit-

tämään laajasti mahdollisuutta turvata Rautalammilla terveyskeskus- ja 

muut sote-palvelut. Kunnanhallitus nimesi työryhmän lisäksi työvaliokun-

nan parlamentaarisen työryhmälle. 

 

Parlamentaarinen työryhmä tarkisti ensimmäisessä kokouksessa aikataulua 

siitä, miten selvitystyössä ja mahdollisessa kilpailuttamisessa edetään. 

 

Tavoitteiden pohjalta tarkistettu sote-valmistelun vaiheistus ja aika-

taulu: 
1.  Valmistelun käynnistys    10.3.2017 
2.  Eri vaihtoehtojen selvittäminen (maakunta, yksityiset, kolmassektori) 

     30.5.2017 mennessä 
3.  Erilaiset yhtiöittämisvaihtoehdot   30.5.2017 mennessä 
4.  Maakunta-, sote-, valinnanvapaus lainsäädännön seuranta ja vaikutukset 

     1.7.2017 mennessä 
5.  Vaihtoehtojen vertailu (saatavuus kotikunnassa, sote-toiminta ja talous 
ym.)    30.8.2017 mennessä 
6.  Asiakirjojen valmistelu   10.4.-30.8.2017 
7.  Kilpailutus – neuvottelumenettely   1.7-30.8.2017 
8.  Lopulliset tarjoukset    30.8.2017 mennessä 
9.  Lopullinen päätöksenteko   1.10.2017 mennessä 
10.Sopimus perustason suoran valinnan palveluiden ja suun terveyden- 
huollon palveluiden sekä erikoislääkärin vastaanottopalveluiden järjes- 

      tämisestä Rautalammilla    15.11.2017 mennessä 
 

Asiantuntija valmistelussa käytetään Inspiraa (Anssi Wright). Hallinto-osaston 
puolesta on lähetetty kuntiin kirjelmä, jossa on pyydetty valmistautumaan yh-
teydenottoihin mahdollisista neuvotteluista tuleviin sote-järjestelyihin liittyen. 

 
Kunnanjohtajan esitys: 
  Kunnanhallitus hyväksyy tarkistetun aikataulun. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti, että 

parlamentaarisen työryhmän kokoonpanoa täydennetään 8.5.2017. 
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Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8.2017 lukien 

 

Kh 131 § 

Liite 3 Vs. varhaiskasvatusjohtaja pyytää kunnanhallitukselta varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan viran täyttölupaa 1.8.2017 lukien toistaiseksi voimassa 

olevana. Virka on tällä hetkellä avoin, kun aiemmin virkaa hoitanut Jaana 

Finska irtisanoutui virasta 26.7.2016 ja tämän jälkeen virkaa on hoitanut si-

jainen 1.9.2016 lukien heinäkuun 2017 loppuun. 

 

 Vs. varhaiskasvatusjohtajan täyttölupahakemus on liitteenä 3. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa luvan varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

viran täyttämiseen 1.8.2017 lukien toistaiseksi voimassa olevana. 

 

Päätös: Kunnanjohtajan teki esityksen, että asia palautetaan sivistyslautakunnan 

käsittelyyn.  Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

______________________________ 

 

Sivltk 42 § 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus päättää antaa luvan 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttämiseen 1.8.2017 lukien 

toistaiseksi voimassa olevana. 

Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että mikäli kunnanhallitus myöntää täyt-

töluvan, virka ilmoitetaan haettavaksi kuntarekryssä, kunnan ilmoitustau-

lulla ja työvoimahallinnon sivuilla.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

______________________________ 

 

Kh 143 § 

Liite 6 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pelastustoiminnan, ensihoidon ja ensivastetoiminnan järjestäminen maakunta- ja soteratkaisuissa 

Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa  

 

Kh 144 § Näyttää siltä, että pelastustoiminnan, ensihoidon ja ensivastetoiminnan järjestämi-

sessä eri maakunnissa ja Pohjois-Savossa on erilaisia näkemyksiä, jotka perustu-

vat siihen, että keskeisillä ministeriöillä on asiasta erilaisia näkemyksiä. Kunnat-

han ovat aikanaan antaneet pelastustoimen alueelliselle pelastustoimen järjestäjäl-

le vastattavaksi ja hoidettavaksi. Kunnat maksavat oman osuutensa vuosittaisista 

kustannuksista.  Näyttää siltä, että maakunta- ja sote-valmistelussa STM:llä ja 

SM:llä on erilainen kanta siihen, miten tulee pelastustoiminta, ensihoito- ja ensi-

vastetoiminta järjestää tulevaisuuden maakunnassa. Tämä on noussut esille juuri 

nyt kun maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on eduskuntakäsitte-

lyssä.   

 

Sisäministeriö näyttää katsovan, että pelastustoiminta, ensihoito ja ensivastetoi-

minta muodostavat oman kokonaisuuden maakuntahallinnon alaisessa toiminnas-

sa. Sitä vastoin STM puolestaan katsoo, että pelastustoiminnan, ensihoidon ja en-

sivastetoiminnan tulisi olla maakunnan ”erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 

ts. yliopistollisen sairaalayksikön” alaista toimintaa (vt. terveydenhuoltolaki 41 ja 

46 §§ ja –asetus  1 ja 2 §§). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön 7.12.2016 esittämän kannan mukaan kukin toi-

miala johtaa omaa varautumistaan ja valmiussuunnitteluaan (valtioneuvoston oh-

jesääntö 10 §:n 1 momentti). Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinnassa ja 

johtamisessa valtioneuvosto ja toimivaltainen viranomainen toimivat normaalior-

ganisaatiolla ja normaalien toimintamallien mukaisesti. Toimivaltainen viran-

omainen johtaa ja vastaa operatiivisesta toiminnasta valtioneuvoston ohjesäännön 

mukaisen toimialajaon mukaisesti.  

 

Sen sijaan esim. sisäministeriön poliisiosasto katsoo, että kokonaisuutena maa-

kuntauudistuksen mukanaan tuoma hallinnollinen malli jää pelastustoimen osalta 

epäselväksi. Mitä uudistus tuo kokonaisuutena pelastustoimelle ja sisäministeriöl-

le ei käy ilmi tästä lausuntomateriaalista. Ohjaus- ja hallintomalleihin liittyy olen-

naisesti myös raha tulosohjauksen mekanismina. Näin ollen uudistuksen koko-

naiskuvan muodostaminen on vaikeaa ja ohjausmallien käytännön toimivuutta on 

mahdoton arvioida.  

 

Alueelliset pelastuslaitokset näyttävät katsovan, että maakunnan varautumisen yh-

teensovittaminen tulee osoittaa pelastuslaitoksen tehtäväksi ja pelastustoimen 

toimialaosaaminen tulee sijoittaa palveluja järjestävälle tasolle maakuntiin. Palo-

asemaverkon turvaaminen vuoden 2022 jälkeen on maaseudun kannalta ensiar-

voisen tärkeää. Suomen kuntaliitto 7.12.2016 katsoo, että maakunnan rahoitus-

laissa esitetty laskennallinen kapitaatiomalli merkitsee erittäin merkittävää pelas-

tustoimen rahoituksen siirtoa harva-alueilta eteläiseen Suomeen. Tämä rikkoisi 

voimakkaasti pelastustoimen palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä lähipal-

veluperiaatetta. Varautumisen johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja 

koordinoinnin valtakunnallista kehittämistä ei voi antaa yksin sisäministeriön teh-

täväksi. 
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Lisäksi Suomen kuntaliitto 7.12.2016 antamassa lausunnossa mm. katsoo, että pe-

lastuslaitosten ja kuntien eri toimialojen eri tehtävien keskinäiset yhteydet ovat 

vahvoja ja kiinteä yhteistyö on turvattava jatkossakin. Lainsäädännössä on pelas-

tuslaitosten määrästä riippumatta turvattava pelastuslaitosten mahdollisuus toimia 

ensihoidon palveluntuottajina. Suomen pelastusalan järjestön mielestä palokun-

tien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntäminen ja resurssin kehit-

täminen antavat myös mahdollisuuksia turvata nykyinen palveluntarjonta tai jopa 

tehostaa sitä.  

 

Tässä yhteydessä on kuitenkin varottava vakinaisen henkilöstön ja sopimushenki-

löstön asettamista vastakkain sekä välttää ajatusta vakinaisen henkilöstön kor-

vaamisesta vapaaehtoisilla. Palomiesliitto katsoo, että ensihoidon kytkeminen on 

sen ja pelastustoimen synergiaetujen johdosta ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen katsoo, että pelastus- 

ja ensihoitotoiminnan tulisi muodostaa yhdessä ensivastetoiminnan kanssa yksi 

yhteinen kokonaisuus maakuntahallinnon alle, eikä sitä tulisi organisoida ja alis-

taa sairaanhoidon alaisuuteen.  

 

Pelastustoimen, ensihoidon ja ensivastetoiminnan synergiaedut ovat mahdollisia 

edellä mainitulla organisoinnilla. Tätä tukee se, että ensihoidon kuljetuspalvelut 

suunnitellaan maakunnassa järjestettäväksi pelastustoimessa. Tätä tukee myös va-

rautumisjärjestelyt, joista osa joudutaan edelleen hoitamaan yhdessä maa-kunnan 

kuntien kanssa. Maakunnan rahoituslaissa esitetty laskennallinen kapitaatiomalli 

merkitsee erittäin merkittävää pelastustoimen rahoituksen siirtoa harva-alueilta 

eteläiseen Suomeen. Tämä rikkoisi voimakkaasti pelastustoimen palvelujen yh-

denvertaista saatavuutta sekä lähipalveluperiaatetta. 

 

Tämä päätös saatetaan myös hallintovaliokunnalle tiedoksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus totesi, että 

ensivastetoiminnassa pelastushelikopteri toiminnan jatkuvuudesta ja tehokkuudes-

ta tulee huolehtia jatkossakin.  
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Pohjois-Savon väliaikaishallinnon jäsenten valinta 1.7.2017 

 

Kh 145 § Maakuntauudistusta käsittelevä sisäinen tiedote kertoi 10.4.2017, että väli-

aikaishallinnolta odotetaan rohkeaa otetta lähteä vetämään maakuntaa ta-

voitteellisesti kohti muutosvaiheen visiota. Tiedotteen mukaan Pohjois-

Savon väliaikaishallintoon tulee 12 jäsentä. Väliaikaishallinnon kokoonpa-

no oli esillä maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä torstaina 6. huhti-

kuuta 2017. Kunnat sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-

alueet saavat kuusi paikkaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri kaksi 

paikkaa. Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus, TE-toimisto ja Pelastuslaitos 

saavat jokainen yhden paikan. Jokaiselle taholle jätetään nimeämispyyntö. 

Lisäksi pääsopijajärjestöt sopivat 4 henkilöstönedustajasta, jotka toimivat 

väliaikaishallinnossa asiantuntijajäseninä.  

 

Kaikkien pohjoissavolaisten kuntien edustusta ei ole edelleenkään mahdol-

lisuus osallistua POSOTE- ja MAAKUNTA- uudistusten ohjausryhmiin. 

Ja nyt näyttää edelleen sitä, että ei sallita kaikkien kuntien edustajia myös-

kään väliaikaishallintoa valmistelevaan jäsenistöön, koska kokoonpanoa on 

rajattu. Väliaikaishallinto on suunniteltu koottavaksi virkamiehistä.  

 

Koska vielä ei ole voimassa suunniteltua maakunta-, sote- ja valinnanva-

pauslainsäädäntöä, eikä alueiden kehittämistä ja kasvupalvelua koskevaa 

lakia, eikä ole vielä olemassa maakuntien rahoitusta koskevaa lainsäädän-

töä, ja kun Pohjois-Savossa kunnat edelleen vastaavat huomattavasta osas-

ta sote- ja muiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta (sairaanhoi-

topiirit, alueellinen pelastustoimi, maaseutuhallinto, vammaispalvelutoimi, 

terveyskeskukset, maakuntaliitto jne) perustuslain ja kuntalain nojalla, niin 

kuinka on mahdollista jättää valmistelun ulkopuolelle kuntia, joille on an-

nettu järjestämis- ja tuottamisvalta muutettavaksi suunniteltuihin kansalais-

ten po. peruspalveluihin. Pohjois-Savon liitosta saadun tiedon mukaan 

kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa väliaikaisen hallinnon kokoonpanoon. 

Lainsäädäntö lähtee siitä, että kuntien maakunnassa kuntien tulee päästä 

sopimukseen siitä, miten väliaikaishallinnon osalta valmistelu etenee. Jos 

kunnat eivät pääse asiasta sopimukseen, niin siinä tapauksessa valtio nime-

ää 6 edustajaa väliaikaishallinnon jäseniksi. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta esittää Pohjois-Savon liitolle, että jokaisesta pohjois-

savolaisesta kunnasta tulee valita väliaikaishallinnon edustaja jäsenistöön. 

Kunta ei hyväksy suunniteltua jäsenten valintamenettelyä, mutta on valmis 

neuvottelemaan siten, että jokaisesta pohjoissavolaisesta kunnasta saadaan 

edustaja väliaikaishallintoon. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 


