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Pyhäjärven kaupungin tiedote koskien Valtioneuvoston päätöstä 16.8.2018 
 
 
Pyhäjärven kaupunki on saanut tiedokseen Valtioneuvoston päätöksen 16.8.2018, joka koski Pyhäjärven 
irtautumista sote-kuntayhtymä PPKY Selänteestä. Valtioneuvosto velvoittaa päätöksellään Pyhäjärven kau-
pungin jatkamaan yhteistyöalueessa vuoden 2019 ajan. Tällä tiedotteella Pyhäjärven kaupunki haluaa tuoda 
esille eropäätöksensä syyt ja ilmoittaa kaupungin aidon näkemyksen Valtioneuvoston tuoreesta päätöksestä. 
Muun muassa Kuntalehden verkkoversiossa 16.8.2018 esille tuodut näkemykset ja lausunnot eivät edusta 
Pyhäjärven kaupungin kantaa millään lailla, vaan ovat yksittäisen luottamushenkilön yksityisajattelun piiriin 
kuuluvia ajatuksia. 
 
Pyhäjärven kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä 28.8.2017 § 88 Pyhäjärven kaupunki päätti irtau-
tua PPKY Selänteestä 1.1.2019 alkaen. Tuon hetkinen lainsäädäntö mahdollisti irtautumisen yhteistoiminta-
alueesta 1.1.2019. Asian valmistelussa tehtiin laaja ennakkoarviointi (EVA). Päätöksen keskeisiä perustelui-
ta olivat mm. lähipalveluiden turvaaminen, paikallisten työllisyysvaikutusten turvaaminen ja taloudellisen 
tehokkuuden parantaminen sekä kustannustason muuttaminen kaupungin kantokykyä vastaavaksi. Kysees-
sä ei missään tapauksessa ollut uutisoinnissa esille tuotu ”tunne kalliista palvelutuotannosta”, vaan tutkittu 
tieto kustannustasosta ja arvio tulevan maakuntamallin vaikutuksista maakunnan reuna-alueilla.  
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteita yhteistoiminta-alueista jatkettiin joulukuussa 
2017, monta kuukautta kaupunginvaltuuston päätöksen ja täytäntöönpanopäätösten jälkeen. Lain muutos 
huomioitiin Pyhäjärvelläkin. Kaupunki neuvotteli koko kevään 2018 PPKY Selänteen kanssa sopuratkaisun 
löytymiseksi, mutta kuntayhtymä hylkäsi kaupungin esitykset. Näin ollen asiassa jouduttiin turvautumaan 
STM:n ja Valtioneuvoston päätöksentekomenettelyihin. Pyhäjärvi on neuvotteluiden kariuduttua rakentanut 
määrätietoisesti vuoden 2019 sote-budjettia osana PPKY Selännettä. 
 
Pyhäjärven kaupunki tiedostaa voimassaolevan oikeuden, eikä näe valitustien käyttämistä asiassa tarpeelli-
sena. Oleellista on tiedostaa Valtioneuvoston päätöksessäkin ilmenevä seikka, jonka mukaan ero yhteistoi-
minta-alueesta on mahdollinen 1.1.2020 lukien. Kaupungin taloudellisessa toimintaympäristössä ei ole ta-
pahtunut muutoksia positiiviseen suuntaan. Varaudumme edessä olevaan elinkeinorakenteen muutokseen 
laajalla talouden tasapainottamisohjelmalla, jonka oleellisena osana on sote-palveluiden kustannussäästöt ja 
toisaalta myös sosiaali- ja terveydenhuollon avainhenkilöryhmien tuloksekkaampi rekrytointi lähipalveluita 
turvaamiseksi. 
 
Kaupunki on jo siirtymässä voimakkaammin monituottajamalliin mm. hoivapalveluiden osalta. Pyhäjärvellä 
jatketaan aloitettua sosiaali- ja terveyspalveluiden reformia, joka on yksi keino tuoreen kaupunkistrategian 
tavoitetilojen saavuttamisessa. Keskeisenä tavoitteena on jatkossakin itsenäinen, elinvoimainen ja ikäystä-
vällinen Pyhäjärven kaupunki. 
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