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pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 22–24 ja 26 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:n 25 koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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22 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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23 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Laaksorinne Maarit ja
Hynninen Kati.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laaksorinne Maarit ja Hynninen Kati.
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§ 24

Asianro 9187/00.04.00/2018

Lausunto Joroisten kunnan esitykseen maakunnan vaihtamiseksi
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 21.3.2019:
Joroisten kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta
Pohjois-Savon maakuntaan 22.10.2018.
Valtiovarainministeriö pyysi jakelussa mainituilta lausuntoa Joroisten kunnan
ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 8.11.2018. Tuolloin odotettiin, että
Eduskunta säätää uuden maakuntajakolain ja samalla siirtää lainsäädännössä
suoraan Joroisen Pohjois-Savon maakuntaan.
Tilanne on muuttunut, kun maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset
tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa. Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteon perusteena. Tämän vuoksi valtiovarainministeriö varaa
tahoille, joilta lausunto pyydetiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto.
Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain
(1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määritetään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti
sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain
perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset
kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet,
yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.
Pelastusjohtaja Jukka Koponen 25.3.2019:
Joroisten kunta sijaitsee Etelä-Savon maakunnan pohjoisosassa siten, että sen
pohjoinen rajanaapuri on Varkauden kaupunki. Etäisyyttä Joroisten kirkonkylän
ja Varkauden kaupungin välillä on noin 19 kilometriä. Lisäksi Kuvansi, joka on
Joroisten kunnan toinen taajama, sijaitsee Varkauden kaupungin välittömässä
läheisyydessä.
Pelastustoimen palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa sen maakunnan toimesta, missä kunta sijaitsee. Mikäli Joroisten kunta tulisi osaksi Pohjois-Savon
maakuntaa, niin pelastustoimen palvelut olisi toiminnallisesti luontevaa tuottaa
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta. Pohjois-Savon pelastuslaitos on tehnyt jo pitkään pelastustoimen yhteistyötä muun muassa Joroisten kanssa. Mahdollisessa muutoksessa muun muassa Hätäkeskusalue ja poliisilaitoksen alue
säilyvät ennallaan.
Muutoksessa nykyisin Etelä-Savon pelastustoimeen kuuluvat Joroisten paloaseman resurssit (henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja muu materiaali) siirtyisivät
Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Toiminnan kustannukset tulee huomioida
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarviossa ja sopia kustannusten jaosta
kuntien kesken.
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ensihoitopalveluiden järjestämisvastuu on sairaanhoitopiireillä. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
osassa Pohjois-Savon maakuntaa. Lähinnä Joroisten kuntaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoidon palveluntuotantoa on Varkauden paloasemalla. Jos
Joroinen jää osaksi Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä, järjestää Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ensihoitopalvelun Joroisten kunnan alueelle. Jos Joroinen liittyy
samalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin, tulee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen arvioida ensihoitopalveluiden järjestämisen tarve osana
koko sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluiden kokonaisuutta.
Ensihoitopalveluun kuuluu myös ensivastetoiminta, jota Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa tällä hetkellä koko Pohjois-Savon maakunnan alueella. PohjoisSavon pelastuslaitoksella on esitetyn maakuntajakomuutoksen myötä valmius
tuottaa ensivastepalvelua myös Joroisten paloasemalta, mikäli sairaanhoitopiiri
näkee sen tarkoituksenmukaisena.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta antaa yllä mainitun lausunnon Valtiovarainministeriölle koskien Joroisten kunnan esitystä maakunnan vaihtamiseksi.

Liitteet

1

9187/2018 Joroisten kunnan esitys maakuntajaon muutoksesta

Valmistelija
Jukka Koponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 17 18 8101

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta antaa yllä mainitun lausunnon Valtiovarainministeriölle koskien Joroisten kunnan esitystä maakunnan vaihtamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 25

Asianro 3166/10.03.02.04/2019

Rautavaaran paloaseman uusi ylläpitovuokra 2019

Käsittelyhistoria aluepelastuslautakunnassa vuonna 2017
§ 11

Asianro 5305/10.03.02.04/2015

Rautavaaran paloaseman valmistuminen ja vuokra
Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 12.9.2017:
Rautavaaran uusi paloasema on valmistunut ja lopulliseksi hinnaksi
(11.9.2017) on muodostunut 2 739 555 euroa (alv. 0 %), johon on saatu palosuojelurahastolta avustusta 220 000 euroa ja Öljysuojelurahastolta 42 050
euroa. Palosuojelurahaston päätöksen (23.3.2016) mukaan avustusta ei
myönnetä väestönsuojelu, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin
tiloihin jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Myöskään maanhankintaa ei
avusteta.
Paloaseman tilojen vuokraajina ovat Pohjois-Savon Pelastuslaitos paloasematoimintojen osalta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ensihoidon toimintojen
osalta. Molemmille toimijoille on laskelmissa jyvitetty omat neliöt, ja yhteiskäytön tilat lasketaan hankesuunnittelun mukaisesti vuokrattavien neliöiden
suhteessa. Paloasemarakennuksen kokonaispinta-ala on 859,5 m2 josta lämpimiä tiloja 595,5 m 2 ja kylmää öljyntorjunta- ja ulkovarastotilaa 135 m2.
Tekniset tilat ovat 129 m2.
Hankesuunnittelun tilaluettelon (3.5.2016) mukaan Pelastuslaitoksen omat tilat ovat yhteensä 494,0 m2 ja ensihoitotoiminnan omat tilat yhteensä 106,0
m2. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteiskäytössä olevat tilat ovat 259,5 m2.
Yhteiskäyttöön lasketut tilat ovat hankesuunnittelun mukaisesti koulutustilat,
sosiaali-, sauna- ja peseytymistilat, keittiö, kuntosali, nk. puhtaan toimistosiiven käytävät, osuudet pesu- ja kalustohallista ja teknisistä tiloista varten (IVkone- huoneet ja muut tekniset tilat).
Sairaanhoitopiirin kanssa sovitun laskeman mukaisesti pelastuslaitoksen
omassa käytössä olevat neliöt ovat 82,3 % rakennuksen pelastuslaitoksen ja
sairaanhoitopiirin omista neliöistä, ja sairaanhoitopiirin osuus on vastaavasti
17, 7 %. Pelastuslaitoksen osuus yhteiskäytön neliöistä on 82,3 % x 259,5 m2
eli 213,5 m2, ja näin olleen pelastuslaitoksen vuokrattava osuus on 494 m2 +
213,5 m2, yhteensä 707,5 m2. Koko hankkeen kustannuksista pelastustoimen
käyttöön tuleva osuus on 82,3 % x 2 739 555 euroa = 2 254 653,76 euroa, johon avustukset kohdentaen pelastustoimen osuudeksi jää 1 992 603,77 euroa
(alv. 0 %). Tilat ovat olleet pelastuslaitoksen käytössä hankesuunnittelun
mukaisesti 1.8.2017 alkaen.
Aluepelastuslautakunta on hyväksynyt (21.6.2017) Rautavaaran pääomavuokra laskennan 30 vuodelle 1.8.2017 alkaen. Rautavaaran paloaseman pelastustoimen pääomavuokraksi muodostuu hankesuunnittelun mukaisesti 116 899
euroa/vuosi eli 9 741,62 euroa/kk ja ylläpito tämän hetkisten vuokrauskulujen
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mukaisesti 2037,86 euroa/kk (alv. 0 %). Ylläpitovuokraan varataan 1 % nousu
vuodelle 2018. Pohjois-Savossa olevan käytännön mukaan pääomavuokra on
laskettu 4 % korolla. Vuokrasopimus tehdään Pohjois-Savossa nyt käytössä
olevan kaikkia kuntia koskevan yhteisen mallin pohjalta. Tulevassa maakunta-organisaatiossa paloasemakiinteistöjen vuokrasopimusten hallinta muuttuu maakuntien tilakeskukselle, jolloin pääomavuokra mahdollisesti muuttuu.
Lämmitys- ja ylläpitokustannukset lasketaan vanhan kustannusten pohjalta
vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen ylläpitokustannuksissa siirrytään toteutuneisiin vuosikustannuksiin. Sairaanhoitopiiri tekee omista ja ensihoitopalvelujen ja pelastustoimen yhteiskäyttöön tulevista neliöistä oman vuokrasopimuksen.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman vuokran ja valtuuttaa pelastuslaitoksen tekemään vuokrasopimuksen.
Valmistelija
Paavo Tiitta
puh. +358 17 18 8103
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta hyväksyy riskienhallintapäällikön esityksen mukaisesti Rautavaaran paloaseman vuokran ja valtuuttaa pelastuslaitoksen tekemään vuokrasopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rautavaaran paloaseman uusi ylläpitovuokra 1.1.2019
Rautavaaran paloaseman uusissa tiloissa on toimittu vuodesta 2017. Vuoden
2018 tarkastelujakson jälkeen Rautavaaran kunta ehdotti uudeksi ylläpitovuokraksi 3 023,14 € / kk. (alv. 0 %). Ennen korotusehdotusta ylläpitovuokra
on ollut 2037,86 € / kk (alv. 0 %).
Rautavaaran kunnalta saadussa vuoden 2018 ylläpitovuokran kulukorvauslaskelmassa, ylläpidon kokonaiskustannuksiksi muodostui paloasemakiinteistön osalta 57 933,00 € / vuosi (alv. 0 %). Tästä kokonaissummasta pelastuslaitoksen osuudeksi on laskettu ylläpidon kustannusten osalta kuuluvan 62,62
%. Näin ollen Rautavaaran paloaseman ylläpidon kustannukset nousivat pelastuslaitoksen osalta vuoden 2019 alusta alkaen 985,28 € / kk. (alv. 0 %).
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman uuden ylläpitovuokran 1.1.2019 alkaen.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

4/2019

10 (13)
25 §

17.04.2019

Valmistelija
Petri Juho Huttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8105

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman uuden ylläpitovuokran 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 26
Tiedoksiannot 2019 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Asianro 285/00.02.03/2019

1. Saapuneet kirjeet:
-

Sisäministeriön kirje hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamistarpeen esiselvityshankkeen asettaminen; jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö työryhmään (3015/2019), 3.4.2019,
Sisäministeriön kirje koskien viestintäyhdyshenkilön nimeämispyyntöä
pelastuslaitoksen yhteiseen viestintäverkostoon (2920/2019), 1.4.2019,
Sisäministeriön kirje koskien alueellisia vesisukellusharjoituksia 2019
(2861/2019), 28.3.2019,
Öljynsuojarahaston hallituksen ennakkopäätös koskien öljynsuojarahaston varoista maksettavasta koukkulava-auton hankinnasta (10564/2018),
1.4.2019,
Pohjois-Savon aluehallintoviraston kirje koskien ohjeistusta metsäpalojen
lentotähystystä 1.5.-31.8.2019 (465/2019), 28.3.2019,
Hätäkeskuslaitoksen kirje koskien ilmoitinlaitteisiin liittyvää tietojen luovutusta ja ilmoitinlaitelomakkeiden käyttöönottoa (2874/2019),
28.3.2019,
Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje koskien erityistä vaaraa aiheuttavat
kohteet 28.2.2019 muistiota (2650/2019), 22.3.2019.

2. Viranhaltijapäätökset ajalta 16.3.-5.4.2019
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi
ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Liitteet

2

Viranhaltijapäätökset ajalta 16.3.-5.4.2019

Valmistelija
Panu Mönkkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8189

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi
ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Pohjois-Savon pelastuslaitos (25 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sopimukseen osallinen kunta tai sen jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Volttikatu 1 A, 70150 KUOPIO
Volttikatu 1 A
017 18 8100
017 18 8123
pelastuslaitos(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

