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PÖYTÄKIRJA
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§ 88

27.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 88
Päätösehdotus

Puheenjohtaja:
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan lisäksi, että kokouksessa on läsnä kutsuttuna teknisenä
asiantuntijana johdon assistentti Mika Pesonen.

Päätös

Todettiin.
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§ 89

27.05.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 89
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Halosen ja
Marja Kauppisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
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§ 90

27.05.2021

Esityslistan hyväksyminen
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 90
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.
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§ 91

27.05.2021

Salassa pidettävien asioiden käsittely
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 91
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kokouksessa käsitellään salaiselta esityslistalta:
-

Korvaushakemus potilasvahingosta (JulkL 24 § 1 mom. 25 -kohta)
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Kuukausiraportti huhtikuu 2021
786/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 92
Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee hankintojen ja sopimusten kuukausiraportin
huhtikuulta tiedokseen

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kuukausiraportissa huhtikuulta ei raportoida toiminnan ja talouden
kehitystä, koska näistä on tehty tavanomaista laajempi katsaus
osavuosikatsauksen yhteydessä. Ovk 1/2021 on erillisenä asiana tässä
kokouksessa.
Hankintojen seuranta huhtikuu
Hankintojen huhtikuun seurannan osalta voidaan todeta, että sopimusten
ja hankintapäätösten määrä on vähentynyt edellisestä kuusta. Suurin osa
huhtikuussa syntyneistä uusista sopimuksista on edelleen
suoraostosopimuksia (68 %), joista yhtään ei ole ollut yli kynnysarvon.
Suorahankintapäätösten osuus hankintapäätöksistä on edelleen suuri ollen
81 % ja kaikki 7 yli kynnysarvon olevaa suohankintapäätöstä on syntynyt
hankintalain periaatteiden mukaan. Huomattavan suurta suorahankintojen
osuutta sopimuksissa ja päätöksissä selittää se, että Siun sote kilpailuttaa
tällä hetkellä suurimman osan kynnysarvon ylittävistä hankinnoistaan
yhteishankintayksiköiden kautta, jolloin niiden hankintapäätökset ja
sopimukset eivät ole raportoiduissa luvuissa mukana. Kilpailutuksia
tehdään jatkossa enemmän itse, kun hankintaorganisaatio saadaan
tavoiteltuun muotoonsa.
Ostamisen nykytilanne sisältää kumulatiivisen tiedon tammi-huhtikuulta.
Sopimuksettomia ostolaskuja on ollut hieman alle 3 miljoonalla eurolla.
Maksuja saavista toimittajista suurin piirtein yhtä suuri prosentuaalinen
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osuus (38 %) kuin edellisessä kuussa on sellaisia, joille ei löydy sähköisistä
järjestelmistä voimassa olevaa sopimusta. Myös sopimuksettomien
eurojen prosentuaalinen osuus (6,16 %) kaikista maksetuista osto euroista
on pysynyt suurin piirtein samana. Sopimustunnisteiden määrä laskuissa
lisääntyi huhtikuussa helmi-maaliskuuta hitaammin.
Ostolaskujen viittauksissa edellisessä kuussa saatu hyvä taso on onnistuttu
säilyttämään, mutta kehitys on pysähtynyt. Huhtikuussa
hankintalupaprosessin on läpikäynyt vain 1 uusi kokonaisuus.
Liitteet

1 Hankintojen seuranta huhtikuu 2021
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Osavuosikatsaus 1/2021
786/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 93
Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1/2021 tiedokseen ja
saattaa sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että
osavuosikatsauksen s. 27 ensimmäisen kappaleen kolme ensimmäistä
lausetta poistetaan, muutoin ehdotus on aikaisemman mukainen.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Kuntayhtymässä on valmisteltu tammi-huhtikuun tietojen perusteella 1.
osavuosikatsaus kuluvalta vuodelta. Osavuosikatsauksilla raportoidaan
talouden ja toiminnan toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja
elokuun lopussa. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa
koko vuoden seurannan.
Kuntayhtymän toimintaa värittää edelleen koronaepidemia. Kevään aikana
koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat olleet
merkittävä ponnistus, johon oman haasteensa on tuonut koronarokotusten
niukka saatavuus. Myös THL:n muuttuvien ohjeistusten noudattaminen
nopealla aikataululla on vaatinut organisaatiolta hyvää reagointikykyä. Tällä
hetkellä koronarokotukset etenevät hyvällä vauhdilla ja myös
ajanvarausjärjestelmän toimivuus ja siihen liittyvät toimintatavat ovat
parantuneet merkittävästi.
Strategisten mittareiden seurannan osalta kuntayhtymässä on valmisteltu
alkuvuoden aikana lähestymistapaa, joka on ollut koekäytössä johtoryhmän
raportoinnissa. Säännöllisesti johtoryhmässä seurattavia asioita ovat tällä
hetkellä yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet. Koska nykyiset
sitovat tavoitteet valmistuivat ennen kuntayhtymän strategian

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 93

27.05.2021

11

valmistumista, niin kuukausittain seurattavia mittareita on kehitetty siten,
että ne perustuisivat entistä paremmin uusittuun strategiaan. Uusittu
strateginen mittaristo tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi toukokuun
hallituksen yhteydessä erillisessä ta-kirjan päivityspykälässä.
Kuntayhtymän henkilöstömäärä 30.4.2021 oli yhteensä 7 561 työntekijää.
Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 huhtikuun tilanteeseen verrattuna
169 henkilöllä. Henkilömäärä kasvoi kaikilla toimialueilla, paitsi
pelastuslaitoksella. Siun soten työntekijöistä 88 % työskentelee
kokoaikaisesti ja 12 % osa-aikaisesti. Koko kuntayhtymän henkilöstön
työkykyperäisten sairauspoissaolopäivien yhteismäärä on vähentynyt noin
13 % verrattuna edellisvuoteen. Suhteutettuna henkilötyövuosiin
työkykyperäiset työpäivät ovat vähentyneet 0,6 pv / henkilötyövuosi.
Talouden toteutuminen ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen näyttää
siltä, että kuluvan vuoden taloustavoitetta ei tulla saavuttamaan lähinnä
koronaepidemian vuoksi. Emokuntayhtymän tulosennuste on tällä hetkellä
15,0 milj. euroa alijäämäinen ja koko kuntayhtymän alijäämäisyyden
arvioidaan olevan samaa tasoa, koska Pelastuslaitos arvio oman toimintansa
talousarvion mukaiseksi. Tällä hetkellä näyttää, että kuntayhtymän
normaali toiminta on ylittämässä talousarvion noin viisi miljoonaa euroa.
Koronaepidemia aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kaikille toimialueille
myös kuluvana vuonna. Koronaepidemian arvioidaan lisäävän
toimintakuluja noin 14 milj. euroa, josta valtiolta saatu ensimmäinen
koronatuki tuo lisätuloja neljän miljoonan euron verran. Näin ollen
koronaepidemian nettovaikutus olisi jäämässä tänä vuonna vähintään 10
milj. euroa tappiolliseksi, ellei valtion taholta ole tulossa lisäkorvauksia. Siun
soten näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että mahdolliset lisäkorvaukset
maksettaisiin suoraan sote-palvelujen järjestäjälle. Tämän asian
viestimiseksi valtion suuntaan tehdään järjestelmällisesti toimenpiteitä
usealla eri taholla.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan tulopuolella muita myyntituottoja on
toteutumassa 1,2 milj. euroa (-4,0 %) ja maksutuottoja 2,4 milj. euroa (-4,8
%) talousarviota vähemmän. Molempien erien talousarvion alittumisen
arvioidaan johtuvan koronaepidemian aiheuttamasta asiakasmäärien
vähenemisestä, maksutuotoissa lisäksi lakimuutoksen vaikutus on
nähtävissä. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,5
milj. euroa (0,1 %) talousarviota suurempana, koska valtiolta ollaan
saamassa 4,1 milj. euroa suoraan sairaanhoitopiireille maksettavaa
koronatukea.
Menopuolella avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutumassa lähes
talousarvion mukaan. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion
6,1 milj. euroa (1,7 %). Kuluvalle vuodelle talousarvioon on budjetoitu
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normaalin henkilökunnan lisäksi paljon sellaisia virkoja / toimia, joita
yritetään saada täytettyä. Henkilöstön tietyissä ammattiryhmissä olevan
haasteellisen saatavuuden vuoksi palvelujen tarvitsemaa vajetta on
jouduttu aikaisempien vuosien tapaan paikkaamaan ostopalveluilla ja tämä
näkyy henkilöstökulujen alituksena sekä palvelujen ostojen ylityksenä.
Talouden seurannan kannalta olisi parempi, jos budjetointi saataisiin
tulevaisuudessa tehtyä entistä realistisemmin oman henkilökunnan ja
ostopalvelujen välillä.
Palvelujen ostot ovat ylittymässä 19,0 milj. euroa (9,2 %) pääasiassa
lastensuojelun haasteellisen tilanteen, vuokratyövoiman käytön sekä
potilasvakuutuksen takia. Materiaaliostoissa talousarvio olisi ylittymässä 2,5
milj. euroa (4,6 %) pitkälti koronaepidemian aiheuttaman
materiaalimenekin kasvun seurauksena. Poistojen ja rahoituskulujen
arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.
Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 34,2 milj.
euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 1,4 milj. euroa. Investointien
painopiste taloussuunnittelukaudella on E-siiven peruskorjaushankkeen
toteuttamisessa. E-hankkeen ensimmäiseksi toteutettavaa A-siipi on
toteutusvaiheessa, sen arvioidaan valmistuvan osittain jo 30.9.2021 ja
kokonaan hanke on valmis 31.5.2022. Muilta osin E-hankkeen
toteutussuunnittelu on edelleen valmistelussa. ICT-investoinneissa
merkittävin hanke on uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä (Aster-hanke),
jonka toimittajaksi on valittu Cerner Limited Ireland. Aster-hanke etenee ja
suunnitteluprojekti on päättymässä elokuun lopussa. Siun sotessa
käyttöönoton ajankohdan on arvioitu olevan vuosien 2023 - 24 paikkeilla.
Kuluvalle vuodelle Aster-hankkeeseen on varattu 7,0 milj. euroa, josta on
toteutunut 0,5 milj. euroa (7,3 %).
Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investoinneista on toteutunut
huhtikuun lopussa 4,1 milj. euroa (12,0 %). Pelastuslaitoksen osalta on
toteutunut 0,6 milj. euroa (45,0 %). Investointien toteuman arvioidaan
kuluvana vuonna toteutuvan talousarvion alapuolelle, johtuen pääasiassa
sekä E-hankkeen että Aster-hankkeen arvioitua maltillisemmasta
toteumasta.
Osavuosikatsaus 1/2021 on liitteenä.
Liitteet
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Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023
2871/02.02.00.00/2020
Yhtymähallitus 26.11.2020 § 205
Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion
2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 hyväksymistä.

Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että yhtymähallitus valtuuttaa
talousjohtajan tekemään ta-kirjaan teknisiä korjauksia ja muokkaamaan
sen vastaamaan yhtymähallituksen tekemän strategiaesityksen 2021 2025 sisältöä.
Puheenjohtaja esitti asian käsittelyksi sisällysluettelon mukaista lukukohtaista käsittelyä, mikä hyväksyttiin.
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
s. 15 kohdan 4.1 neljännen kappaleen ensimmäinen lause korvataan
seuraavilla lauseilla: Omistajien vuodelle 2022 asettama taloudellinen
tavoite vaikeuttaa valtuuston hyväksymän palvelutuotantosuunnitelman
toteuttamista ja aiheuttaa tarvetta palvelutuotantosuunnitelman
päivittämiseen. Asia saatetaan vireille yhteistyössä kuntien kanssa.
s. 21, kohdasta 4.6 poistetaan 'Omistajien asettamista tavoitteista...'
koskeva kohta ja tätä vastaava mittari s. 23 (kohta 5.1) taulukosta 1.
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion 2021 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2021 - 2023 esittelijän edellä tekemillä täydennys- ja
muutosesityksillä hyväksyttäväksi.

Selostus

Kuntalain 110 § mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma
kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on
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taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja
edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto vastaa kuntayhtymän
toiminnasta ja taloudesta, joten juuri valmistunut toiminta- ja
taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtävänä on
järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla
periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla.
Siun soten strategiaa ollaan parhaillaan uudistamassa ja se kattaa vuodet
2021–2025.
Merkittävin muutos taloussuunnittelukaudella on toteutuessaan
valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
uudistus, joka on parhaillaan Valtioneuvoston valmistelussa. Soteuudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata
yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä
kustannusten kasvua.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille
itsehallinnollisille alueille. Itsehallinnollisia hyvinvointialueita on
lakiluonnoksen perusteella tulossa 21. Lisäksi järjestäjänä toimisi Helsingin
kaupunki. Hyvinvointialueiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta
säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla
vaaleilla valitut valtuutetut. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin
valtion rahoitukseen. Hallitusohjelman mukaan sote-rahoitusjärjestelmää
uudistetaan samalla tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää koskevan
perussopimuksen 21 §:n mukaan kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa
yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa kuntayhtymän taloudesta ja
investointitarpeista. Omistajaohjauskokouksessa lokakuussa 2020
jäsenkunnat hyväksyivät sote-kustannusten osalta jäsenkuntien
maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi 2,8 % kuluvan
vuoden alkuperäisestä talousarviosta. Ympäristöterveydenhuollolla
vastaava muutosprosentti on 3,5 % ja pelastustoimella 9,6 %.
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Omistajien määrittämä jäsenkuntien maksuosuuksien muutosprosentti on
kuntayhtymän kasvutarpeen suuruinen olettaen, että inflaation vaikutus
saadaan katettua omaa toimintaa kehittämällä vuoden 2021 aikana eikä
ylimääräisiä koronaepidemiasta johtuvia kustannuksia synny.
Omistajaohjauksessa asetettiin taloustavoite myös vuodelle 2022, koska
viimeisimmän tiedon mukaan vuosi 2022 olisi jäämässä kuntayhtymän
viimeiseksi toimintavuodeksi soteuudistuksen takia. Omistajien asettaman
tavoitteen mukaan kuntayhtymän rakenteellisia ja toiminnallisia
muutoksia on jatkettava siten, että oletettu kustannusten kasvupaine (3,8
%) saadaan puolitettua. Omistajien kuntayhtymän oletetulle elinkaarelle
määrittämän talousraamin toteuttaminen tarkoittaa, että vuosien 2021 ja
2022 aikana toimintakulujen kasvu on pysäytettävä, jotta sekä henkilöstön
palkkojen sopimuskorotukset että lainsäädännön vaativat toimenpiteet on
mahdollista toteuttaa.
Kuntayhtymän talousarvion rakentuminen perustuu omistajaohjauksen
määrittämiin jäsenkuntien maksuosuuksiin, jotka muodostavat yli 86 %
kuntayhtymän tulopohjasta. Tämän lisäksi maksu- ja muita
toimintatuottoja on arvioitu kertyvän yli viisi prosenttia kuluvaa vuotta
enemmän. Vuoden 2021 talousarviossa toimintatuottojen yhteismääräksi
on näin ollen muodostunut 736,9 milj. euroa ja toimintakulujen
yhteismääräksi vastaavasti 723,8 milj. euroa. Näiden erien erotuksella eli
toimintakatteella katetaan rahoituserien sekä kasvavien poistojen osuus,
joten Siun soten viidennestä toimintavuodesta tavoitellaan aikaisempien
vuosien tapaan nollatulosta. Strategiasta johdettujen toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen on ehdoton edellytys taloudelliseen
tavoitteeseen pääsemiseksi.
Taloussuunnitelmakauden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 106,9
milj. euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 4,0 milj. euroa. J2laajennuksen valmistuttua investointien painopiste siirtyy
taloussuunnittelukaudella E-siiven peruskorjaushankkeen ensimmäisen
vaiheen sekä yhteislaboratoriohankkeen toteuttamiseen. Hankkeet saivat
kesällä 2020 STM:n poikkeusluvan ja niiden toteuttaminen on käynnistynyt
suunnitelmien mukaisesti siten, että hankekokonaisuuden arvioidaan
valmistuvan vuoden 2026 alkupuolella. Hankekokonaisuuden
rakentamiskustannukset väistötiloineen ovat n. 62 milj. euroa, josta
taloussuunnitelmakauden kustannusten arvioidaan olevan n. 37 milj.
euroa.
Tietojärjestelmien osalta merkittävin investointihanke on uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän (Aster) hankinta, jossa on parhaillaan menossa

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 205
§ 56
§ 94

26.11.2020
10.12.2020
27.05.2021

16

noin 12 kk:n pituinen suunnitteluvaihe, ja jossa keskitytään erityisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon suomalaisiin erityispiirteisiin ja niistä
järjestelmän toimintaan aiheutuviin vaatimuksiin. Vuoden 2021
jälkimmäisellä puoliskolla tehdään lopullinen päätös asiakas- ja
potilastietojärjestelmän uusimisesta, jos hankkeessa edetään
toteutusvaiheeseen.
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista arvioidaan tulevassa tilinpäätöksessä.
Kuntayhtymän talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2021 – 2023 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan ja
pelastusliikelaitoksen talousarviot on yhdistetty kuntayhtymän
talousarvioon, ja sekä tarkastuslautakunnan että liikelaitoksen
johtokunnan esitykset ovat esityslistan liitteinä.
Yhtymävaltuusto 10.12.2020 § 56
Päätösehdotus

Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion
2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 hyväksymistä.

Päätös

Puheenjohtaja esitti asian käsittelyksi seuraavaa: Ensimmäisen
puheenvuoron käyttää yhtymähallituksen puheenjohtaja, sen jälkeen
ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksessä, sitten yleispuheenvuorot ja
sen jälkeen käsitellään talousarviokirja lukujen mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Puheenvuorot käyttivät yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti
Kämäräinen, valtuutettu Jukka Pöppönen (keskustan ryhmäpuheenvuoro),
valtuutettu Pekka Kettunen (sosiaalidemokraattien puheenvuoro),
valtuutettu Ulla Mikkola (kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro), valtuutettu
Maija Silvennoinen (kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro) ja
valtuutettu Marjatta Räty (perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro).
Yleispuheenvuoroja käyttivät valtuutetut Anna Vauhkonen, Helena
Pakarinen, Tuula Laeslehto, Kaisa Laitinen ja Mauri Tikkanen.
Yksityiskohtainen keskustelu käytiin luvuittain, joihin ei tullut
puheenvuoropyyntöjä eikä muutosehdotuksia.
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Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti yhtymävaltuustolle, että se
korjaa Liitteen 1 taulukon luvun 'Ilman Rääkkylän vuokramuutosta', oikea
luku on 606.349.450 euroa. Korjaus ei vaikuta talousarvioon, eikä kuntien
maksuosuuksiin. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Valtuutettu Mauri Tikkanen esitti päätösehdotuksesta poiketen, että
yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion 2021 ja hyväksyy toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022 - 2023 noudatettavaksi ohjeellisena. Esitystä ei
kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen.
Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston hyväksyneen talousarvion 2021 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 yhtymähallituksen esityksen
mukaisesti lisättynä edellä tehdyllä liitteen korjauksella.
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 94
Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion
2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 päivittämistä liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymävaltuusto hyväksyi 10.12.2020 TA 2021-kirjan (§ 56). Kuntayhtymän
uusi strategia hyväksyttiin samassa kokouksessa TA 2021-kirjan kanssa,
joten talousarviossa kuluvalle vuodelle on osittain käytössä vielä
aikaisempaan strategiaan perustuvia strategisia mittareita. TA 2021kirjassa on mainittu, että yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ja
mittareita on mahdollista päivittää strategiaprosessien valmistumisen
yhteydessä tuomalla päivitykset yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
Strategisten mittareiden seurannan osalta kuntayhtymässä on valmisteltu
alkuvuoden aikana lähestymistapaa, joka on ollut koekäytössä
johtoryhmän kuukausittaisessa raportoinnissa. Säännöllisesti
johtoryhmässä seurattavia asioita ovat tällä hetkellä yhtymävaltuustoon
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nähden sitovat tavoitteet. Koska nykyiset sitovat tavoitteet valmistuivat
ennen kuntayhtymän strategian valmistumista, niin kuukausittain
seurattavia mittareita on kehitetty siten, että ne perustuisivat entistä
paremmin uusittuun strategiaan.
Kriittisissä menestystekijöissä onnistuminen varmistaa strategian
toteutumisen ja organisaation tahtotilan saavuttamisen. Kuntayhtymän
strategiset tavoitteet talousarviovuodelle on johdettu kriittisistä
menestystekijöistä. Tavoitteiden toteutumisen arviointia varten on luotu
strateginen mittaristo, jota seurataan sekä kuntayhtymätasolla että
soveltuvien osin toimialuetasolla kuukausittain. Strategisen mittariston
toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain sekä
yhtymävaltuustolle osavuosikatsausten yhteydessä.
Yhtenä strategisena tavoitteena on palvelujen piirin / hoidontarpeen
arvioon pääsemisen nopeuttaminen. Tämän tavoitteen
kuntayhtymätasoisena mittarina ehdotetaan käytettävän
yhtymävaltuuston määrittämien tavoitetasojen toteutumista
toimialueittain. Toimialueet ovat valmistelleet omalta osaltaan lähinnä
lakisääteisyyteen liittyvät seurattavat mittarit ja tavoitetasot
yhtymähallitukselle ja -valtuustolle. Nämä tavoitetasot ovat päivitetyssä TA
2021-kirjassa liitteessä 2.
Kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelman päivittäminen on parhaillaan
valmistelussa. Päivittämisen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta, jossa
riskienhallinta kytkettäisiin entistä enemmän strategisiin tavoitteisiin ja
tätä kautta löydettäisiin korostetusti niitä tekijöitä, jotka saattavat estää
tai haitata strategisten tavoitteiden toteutumista.
Liitteenä yhtymävaltuuston § 56/10.12.2020 hyväksymä alkuperäinen TAkirja ja nyt päivitettävä TA 2021-kirja, jonka liitteenä tavoitetasot
toimialueittain palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemisen
nopeuttamisen mittaamiseksi. Alkuperäisen päätöksen pelastuslaitoksen ja
tarkastuslautakunnan talousarvioesityksiä koskevat liitteet on jätetty tästä
pykälästä pois, mutta ne löytyvät 10.12.2020 yhtymävaltuuston päätöksen
liitteistä.
Liitteet

3 Talousarvio 2021 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
alkuperäinen
4 Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023
päivitetty
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Työhyvinvoinnin tuki henkilöstölle vuodelle 2021
2343/01.04.01.02/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 95
Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4501

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallituspäättää hyväksyä työyhteisöjen työhyvinvoinnin tueksi 50
euroa/työntekijä käytettäväksi työyhteisöjen parhaaksi katsomalla tavalla.
Tuki on kertaluonteinen ja se katetaan talousarvion sisällä korona-aikana
säästyvistä koulutus- ja matkakustannusmäärärahoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun soten strategiassa yksi kriittinen menestystekijä on henkilöstön
osallisuus, yhteistyö ja hyvinvointi. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi
esitetään työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi 50 €/työntekijä, jotta
työyhteisöt voisivat konkretisoida tavoitteen saavuttamista. Työyhteisöt
voivat itsenäisesti ja yhdessä sopien hyödyntää työnantajan
työhyvinvoinnin tukeen määritellyn määrärahan käyttöä, parhaaksi
katsomallaan tavalla.
MSK-työhyvinvointi tuloksista ja henkilöstöltä nousevasta palautteesta on
kuultavissa kokemus arvostuksen puutteesta, niukoista hyvinvoinnin
keinoista ja palautumisen haasteista työn lomassa. Yhtenä keinona vastata
edellisiin - mutta myös antaa palautetta, tunnustaa työntekijöiden
arvostamista, kiittää haastavasta vuodesta sekä joustavuudesta
muutoksessa - on osallisuuden ja yhdessä tekemisen mahdollistaminen.
Työyhteisön hyvinvoinnin tuella on tarkoitus rahallisesti tukea erilaista
työyhteisöjen tarpeesta lähtevää toimintaa, huomioiden strategian
mukainen osallisuus, yhteistyö ja hyvinvointi.
Esitettävä työyhteisöjen hyvinvoinnin tuki on kertaluonteinen, ja sen
kustannus on noin 400.000 euroa. Tuki esitetään katettavaksi koronaaikana säästyneistä koulutus- ja matkakustannusten määrärahoista.
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Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti 2020
2108/00.03.00.02/2021
Tarkastuslautakunta 18.05.2021 § 73
Päätösehdotus

Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta
1. merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan yhteenvetoraportin vuoden
2020 tilintarkastuksesta tiedokseen ja samalla päättää pitää ao. asiakirjan
salaisena (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §) ja
2. saattaa kokouksessa jaetun mukaisen yhteenvetoraportin tiedoksi
yhtymähallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala
saapui kokoukseen klo 11:54.

Selostus

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suoritetusta
tilintarkastuksesta ja tarkastushavainnoistaan lautakunnan päättämällä
tavalla. Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Jorma Nurkkala esittää
tässä kokouksessa yhteenvetoraportin vuoden 2020 tilintarkastuksesta.
Tilintarkastajan yhteenvetoraportti on viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 § tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja.

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 96
Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tarkastuslautakunta
Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 73
§ 96

18.05.2021
27.05.2021

21

Yhtymähallitus merkitsee tilintarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta
2020 tiedokseen ja velvoittaa virkakoneiston laatimaan suunnitelman
raportin suosituksissa esiin nostettujen asioiden korjaamiseksi ja
raportoimaan niiden etenemisestä 30.9.2021 mennessä.
Yhtymähallitus päättää pitää asiakirjan salaisena (Julkisuuslaki 24 §, 1
mom. 15. kohta).
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala on antanut tilintarkastuksen
yhteenvetoraportin vuodelta 2020 tarkastuslautakunnalle. Lautakunta on
päättänyt luokitella asiakirjan salaiseksi julkisuuslain perusteella ja
saattanut yhteenvetoraportin tiedoksi yhtymähallitukselle mahdollisia
toimenpiteitä varten.

Liitteet

5 Siun sote tilinpäätösraportti 2020
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Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2020
500/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 97
Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen
toimintavuodesta 2020 tiedokseen, ja antaa sen edelleen tiedoksi
jäsenkuntien ja -kaupunkien hallituksille, yhtymävaltuustolle,
tarkastuslautakunnalle ja Siun soten toimialuejohtajille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata asiakkaiden oikeuksien ja
aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain. Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, asiakaslaki) 24 § edellyttää
selvityksen tekemistä kunnanhallitukselle vain sosiaaliasiamiehen
toiminnasta, mutta tämä selvitys sisältää tietoa myös potilasasiamiehen
toiminnasta.
Selvitys koostuu sosiaali- ja potilasasiamiehille tulleiden yhteydenottojen
sekä kuntakyselyvastausten tarkastelusta. Koska Siun soten alueella
kunnat ovat luovuttaneet sote-palveluiden järjestämisvastuun
kuntayhtymälle, annetaan selvitys tiedoksi ensin Siun soten
yhtymähallitukselle ja sen jälkeen jäsenkunnille. Selvitykseen kuuluu lain
perusteella myös varhaiskasvatuksen palvelut, jotka ovat kuntien
vastuulla. Yksityiset sote-palvelutuottajat voivat ostaa sosiaali- ja
potilasasiamiespalvelun Siun sotelta. Näitä asiakkaita on noin 80.
Sosiaali- ja potilasasimiehiin tehdyt yhteydenotot lisääntyivät vuonna 2020
runsaalla 6 %:lla 2017 kappaleeseen, josta osan selittää koronaan liittyvät
yhteydenotot. Merkittävin lisäys oli sosiaalihuoltoa koskevien
yhteydenottojen määrässä, jotka kasvoivat lähes neljänneksellä, ja josta
vammaispalveluja ja lastensuojelua koskevat yhteydenotot selittävät ison
osan. Ikääntyineiden palveluihin liittyviä kontakteja on myös suhteellisesti
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paljon, mutta niiden määrä ei lisääntynyt. Tavallisimmat syyt
yhteydenottoihin liittyivät päätöksiin tai sopimuksiin, palvelun
toteuttamiseen tai asiakkaan saamaan kohteluun. Osa asioista liittyi myös
Kelan tai apteekkien palveluihin.
Terveydenhuoltoa koskevat yhteydenotot olivat suunnilleen
edellisvuotisella tasolla, mutta perusterveydenhuoltoa koskevat kontaktit
lisääntyivät ja erikoissairaanhoitoa koskevat vähenivät. Pth:ssa
yhteydenotto koski useimmiten avosairaanhoitoa, jossa oli selvää kasvua.
Myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin ja tk-vuodeosastohoitoon
liittyvät yhteydenotot lisääntyivät. Esh:sta yhteydenottoja tuli selvästi
eniten operatiivisen alueen palveluista, mutta jotka vähenivät kuitenkin
selvästi vuoden takaisesta. Käytetty tilastointi ei vastaa täysin sairaalan
kilinikkajakoa. Yhteydenotot liittyvät valtaosiltaan julkisiin palveluihin,
yksityispuolen palveluihin liittyvät kontaktit ovat pieni osa.
Varhaiskasvatuksesta tulleiden yhteydenottojen määrä oli vähäinen, jota
osaltaan voi selittää se, etteivät henkilökunta ja asiakkaat riittävästi tunne
sosiaaliasiamiehen palveluja. Esim. koronaan liittyvät epäkohdat eivät
tulleet yhteydenotoissa esille lainkaan. Palautteiden perusteella todetaan,
että kuntien varhaiskasvatuksen www-sivuilla olisi hyvä tiedottaa
laajemmin sosiaaliasiamiespalvelusta ja muista asiakkaiden oikeuksista.
Raportissa tarkastellaan myös asiakkaan ja potilaan oikeusturvakeinoja,
joihin kuuluvat mm. muistutukset ja kantelut, joissa sosiaali- ja
potilasasiamieht avustavat asiakkaita ja potilaita. Muistutusten määrä on
ollut Siun soten alueella viime vuosina kasvava, ja ne kohdistuvat
sosiaalihuollossa valtaosin samoihin palveluihin kuin edellä mainitut
sosiaalihuollon palveluihin liittyvät yhteydenotot, eli lastensuojeluun
ikääntyneiden palveluihin ja vammaispalveluihin. Kanteluiden määrä on
vähäinen ja suunta lievästi laskeva. Nämä kohdistuvat pääosin samoihin
palveluihin kuin muistutukset.
Terveydenhuoltoa koskevat muistutukset lisääntyivät yli 11 %, ja niistä
isompi osa kohdistui erikoissairaanhoitoon. Muistutukset kohdistuivat
moniin eri palveluihin, eikä niissä nouse esiin selkeästi mikään yksikkö.
Terveydenhuollon kanteluita tehtiin vähän, ja niissäkin suunta on ollut
lievästi laskeva Siun soten aikana. Potilasvahinkojen määrä on ollut
viimeiset kolme vuotta melko vakaa, mutta korvattujen vahinkojen määrä
on lievästi noussut.
Raportissa on katsaus sosiaali- ja potilasasiamiesten tekemiin
toimenpiteisiin, joista yleisimpiä ovat neuvonta ja muu
oikeusturvaneuvonta. Lisäksi raportissa tehdään selkoa ns. kuntakyselyn
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pohjalta saaduista vastauksista sosiaalihuollon eri palvelukokonaisuuksista,
varhaiskasvatuksesta ja terveydenhuollosta.
Raportin alussa olevasta tiivistelmästä ja lopussa tehtävästä pohdinnasta
saa hyvän kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tilasta
asiakkaiden näkökulmasta. On kuitenkin huomattava, että raportissa ei
luodata niitä asiakas- ja potilaskontakteja, joissa ei ole kontaktoiduttu
sosiaali- ja potilasasiamiehiin. Näitä on kuitenkin valtaosa noin 160.000
vuotuisesta palvelusuoritteeseen liittyvästä asiakas- ja potilaskontaktista.
Liitteet

6 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2020
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset Ilomantsin kunnan ja Outokummun kaupungin
valituksista vuosien 2018 ja 2019 jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisestä
884/02.02.00.00/2020
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 98
Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset
tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymävaltuusto päätti 19.3.2019 §:ssä 7 vuoden 2018 talousarvion
täydentämisestä seuraavaa:
-

liitteen mukaiset jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet
liitetään talousarvioon 2018
valtuusto hyväksyi STM:n tietopakettien käyttämisen
vuosien 2017 ja 2018 kuntakohtaisten kustannusten
laskennassa ja laskennan tuloksien käyttämisen ko. vuosien
maksuosuuksien määrittämisessä.

Samassa kokouksessa yhtymävaltuusto päätti §:ssä 8 vuoden 2019
talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019 – 2021 seuraavaa:
-

liitteen mukaiset jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet
liitettään talousarvioon 2019.

Yhtymävaltuuston päätöksistä Ilomantsin kunta ja Outokummun kaupunki
valittivat hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 11.5.2021
antamillaan päätöksillä 00821, 00950, 00822 ja 00951/19/2299 hylännyt
valitukset. Hallinto-oikeuden päätökset oheismateriaaleina.
Hallinto-oikeus on perustellut valitukset hylkäävää päätöstään seuraavasti:
Lopputulos
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Yhtymävaltuuston päätös ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla kuntalain
135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä
syntynyt tai muutenkaan lainvastainen.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 99

27.05.2021

27

Väliaikaisen toimielimen asettaminen
1967/00.04.01/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 99
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin
elina.felin@siunsote.fi
Puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:
Yhtymähallitus päättää:
1.

Merkitä tiedoksi liitteenä olevan neuvottelumuiston 10.5.2021.

2.
Esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen Siun soten
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän
toimialan toiminnasta ja taloudesta, seuraavasti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut Sirpa Kaipiainen
Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
Toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
Talousjohtaja Ismo Rouvinen
Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
Kehittämisjohtaja Heli Aalto
Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

Toimielimen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan toimielimen
kokoukseen, voi hänen sijaisensa taustaorganisaatiosta osallistua
toimielimen kokoukseen asiantuntijajäsenenä. Väliaikainen
valmistelutoimielin voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita läsnä- ja
puheoikeudella. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta vastaa Siun sote.
Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, kun Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta annettu lakiesitys tulee voimaan.
3.

Esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa yhtymähallituksen:
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a.
Vahvistamaan väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettamispäätöksen toimeenpanolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta) voimaan tultua ja ilmoittamaan
päätöksestään valtiovarainministeriölle.
b.
Päivittämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa
yksittäisten jäsenten osalta perustellusta syystä (kuten viranhaltijan pitkä
poissaolo, siirtyminen toiseen tehtävään tai toisen työantajan
palvelukseen) huomioiden kuitenkin osapuolten neuvottelussa sovitut
periaatteet kokoonpanosta.
c.
Täydentämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa
ympäristöterveydenhuollon johtajalla, mikäli laki mahdollistaa
ympäristöterveydenhuollon siirtymisen hyvinvointialueelle.
4.
Esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle poliittisen seurantaryhmän seuraavasti:
Syksyllä 2021 nimettävien Siun soten yhtymävaltuuston ja
yhtymähallituksen puheenjohtajistot
Syksyllä 2021 nimettävän pelastuslaitosliikelaitoksen johtokunnan
nimeämä edustaja
Syksyllä 2021 Siun soten valtuustossa edustettuna olevien
poliittisten ryhmien nimeämät edustajat: yksi/ryhmä ja heidän
varajäsenensä.
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Pirskanen ja Ilkka Naukkarinen poistuivat
kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi), esteellisyys
hyväksyttiin. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tässä asiassa johdon assistentti
Mika Pesonen.

Selostus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun
lakiesityksen 8 § mukaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on
valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.
Pykälässä on mainittu ne tahot, joiden on sovittava väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa
valmistelutoimielimen.
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Kutsu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamista koskevaan neuvotteluun lähetettiin
osapuolille 27.4.2021. Neuvottelu pidettiin 10.5.2021 ja siinä saavutettiin
yksimielinen neuvottelutulos väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettavasta viranomaisesta ja kokoonpanosta.
Neuvottelutuloksen mukaisesti:
i.

Siun soten valtuusto asettaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
väliaikaisen valmistelutoimielimen.

ii.

Mikäli Siun soten valtuusto tekee asettamispäätöksen
ehdollisena ennen toimeenpanolain (Laki sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta) voimaan tuloa, vahvistaa Siun soten hallitus
asettamispäätöksen lain voimaan tultua.

iii.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana Siun
soten hallitus voi perustellusta syystä (kuten viranhaltijan pitkä
poissaolo, siirtyminen toiseen tehtävään tai toisen työantajan
palvelukseen) päivittää väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanoa yksittäisten jäsenten osalta huomioiden kuitnkin
osapuolten neuvottelussa sovitut periaatteet kokoonpanosta.

iv.

Siun soten valtuusto asettaa väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle poliittisen seurantaryhmän. Poliittisen
seurantaryhmän kokoonpanosta päättää Siun soten valtuusto.

v.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin koostuu Siun soten viranhaltijoista, joilla on
hyvä asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan
toiminnasta ja taloudesta.

vi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen
hallinnollisesta tuesta vastaa Siun sote.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun
lakiesityksen 8 § mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on
valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus
toimialansa toiminnasta ja taloudesta.
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Lakiesityksen mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Jotta
väliaikainen valmistelutoimielin pystyisi aloittamaan toimintansa ja
käynnistämään valmistelun mahdollisimman pian lain hyväksymisen ja
voimaantulon jälkeen, on tarkoituksenmukaista pyrkiä asettamaan
väliaikainen valmistelutoimielin ennen kesälomakautta. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettaminen vahvistetaan ja toimielin aloittaa
toimintansa kuitenkin vasta, mikäli laki hyväksytään ja tulee voimaan.
Liitteenä allekirjoitettu neuvottelumuistio.
Liitteet

7 Neuvottelumuistio Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamisesta
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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan
valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta
1872/03.00.00.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 100
Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavan
lausunnon asiassa:
Valmisteluun osoitetun kokonaisrahoituksen taso on liian alhainen
hyvinvointialueiden käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin ja tarvittavaan
valmistelutyöhön nähden.
Hyvinvointialueille tasasuuruisena jaettavan perusosan tulee olla
vähintään yksi viidesosa tai suurempi sekä vuosina 2021 että 2022. Näin
huomioidaan, että jokaisen hyvinvointialueen on tehtävä tietyt toiminnan
ja hallinnon käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet asukaspohjasta tai
järjestäjien määrästä riippumatta.
Järjestämisvastuullisten määrään perustuva määrärahan jakoperuste on
epäreilu niille alueille, joilla muutosprosessia sujuvoittavia uudistuksia on
jo tehty ennakollisesti kuntien kustannuksella. Järjestämisvastuullisten
määrän painoarvoa määrärahan jakoperusteessa tulee pienentää, jotta
ennakollisesti kuntien kustannuksella tehdyt oikeansuuntaiset muutokset
eivät vähennä nyt alueelle jaettavaa valtionavustusta.
On välttämätöntä, että hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien
järjestämisvastuun siirron valmisteluun, erityisesti uudistuksesta johtuviin
ICT-muutoskustannuksiin, ohjataan myös muuta valtion talousarvion
mukaista rahoitusta muistioluonnoksen mukaisesti.
Yhtymähallituksella ei ole lausuttavaa HUS-yhtymän valmistelun
rahoituksen määräytymisperusteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus

Selostus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 100

27.05.2021

32

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun
myönnettävästä rahoituksesta.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetussa lakiesityksessä (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään
hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta
2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin hyvinvointialueille ja HUSyhtymän valmistelusta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi
osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
Hyvinvointialueesta annetun lakiesityksen 2 §:ssä tarkoitetut
hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin 1 päivänä
heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa
voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja 1
päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.
Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja
hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta
ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu
valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen.
Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvinvointialueille
voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen
perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin
mukaisena yleisavustuksena 1 päivänä heinäkuuta 2021 lukien
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden
kustannusten kompensoimiseksi.
Vuosina 2021 ja 2022 avustukset hyvinvointialueille määräytyisivät
perusosaan sekä asukasmäärän ja nykyisten järjestämisvastuullisten
määrään perustuvilla kriteereillä. Määrärahasta enintään yksi viidesosa
jaettaisiin kullekin hyvinvointialueelle tasasuuruisena osana (perusosa).
Määrärahasta enintään kaksi viidesosaa jaettaisiin hyvinvointialueiden
alueiden kuntien asukasmäärien perusteella (asukasmäärä). Määrärahasta
jaettaisiin enintään kaksi viidesosaa hyvinvointialueen alueella
voimaanpanolain voimaantullessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen tehtäviä järjestävien viranomaisten lukumäärän
perusteella (järjestämisvastuullisten määrä).
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Liitteenä ovat lausuntopyyntö, asetusluonnos, muistioluonnos sekä
viimeisimmät 20.5.21 päivitetyt koelaskelmat. Liitemateriaali
kokonaisuudessaan löytyy Lausuntopalvelusta
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9c
3f43e-ea28-464d-87bc-2ae1e7523524
Liitteet

8

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun
rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022
9 Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden ja
HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja
2022
10 Valtioneuvoston asetusluonnos hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän
toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta
11 PÄIVITYS 20.5.2021 - Hyvinvointialueiden rahoitus 2021 ja 2022
koelaskelmia
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
241/00.01.02.01/2020
Yhtymähallitus 28.11.2019 § 193
548/00.01.02.01/2019
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on asiakirja, joka on vuonna
2010 voimaan tulleen terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan laadittava ja
hyväksyttävä kunkin sairaanhoitopiirinkuntien päättävissä elimissä.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma on
laadittava valtuustokausittain.
Aikaisempi järjestämissuunnitelma on perustunut Siun soten
valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän raporttiin. Tarve tämän
suunnitelman päivitykseen tuli maakuntauudistuksen kaaduttua
maaliskuussa 2019 ja on nyt Siun soten vastuulla. Järjestämissuunnitelman
päivitys on laadittu tässä vaiheessa vuodelle 2020.
Lisätiedot:

Kehittämisjohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liitteenä olevan
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä.
Yhtymähallitus valtuuttaa virkakoneiston tekemään
järjestämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.
Esittelijä muutti esitystään niin, yhtymähallitus merkitsee
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmann tiedoksi ja lähettää sen
lausunnolle jäsenkuntiin ennen esityksen tekemistä yhtymävaltuustolle.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 28.05.2020 § 99
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Kehittämisjohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
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Yhtymähallitus merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedokseen, ja esittää
että yhtymävaltuusto hyväksyy terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman.
Jäsenkuntien lausunnot ja niiden yhteenveto annetaan edelleen
yhtymävaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lausuntopyyntö lähetettiin
jäsenkunnille 2.12.2019, ja jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan alkuvuoden 2020 aikana.
Järjestämissuunnitelmassa
jäsenkunnat
ovat
tehneet
nostoja,
kommentoineet ja arvioineetkin järjestämissuunnitelman sisältöä, joista
keskeiset on kuvattu lausuntojen yhteenvedossa. Pääasiassa lausunnoista
välittyy myönteinen kuva tavasta, jolla järjestämissuunnitelma kuvaan Siun
sote toimintaa vuonna 2020. Huomiota on kiinnitetty siihen, että
järjestämissuunnitelma pitää päivittää valtuustokausittain ja tämä
tarkoittaa sitä, että Siun soten järjestämissuunnitelma päivitetään
vastaamaan valtuustokauden 2021-24 strategiaa ja sitä arvioidaan sekä
tehdään
tarvittaessa
muutoksia
vuosittain
Siun
soten
toimintasuunnitelmaan
tehtävien
tarkennusten
yhteydessä.
Järjestämissuunnitelmaa ei ole muutettu lausuntojen pohjalta.

Yhtymävaltuusto 11.06.2020 § 23
Päätösehdotus

Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman ja merkitä jäsenkuntien lausunnot ja niiden
yhteenvedon tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Yhtymähallitus 27.05.2021 § 101
Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Heli Aalto
heli.aalto@siunsote.fi
Puh. 013 330 7908

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa päivitetään liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tulee terveydenhuoltolain
mukaan laatia ja hyväksyä valtuustokausittain. Voimassa olevaan PohjoisKarjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
järjestämissuunnitelmaan on kuitenkin tarpeen tehdä teknisiä korjauksia
ennen uuden järjestämissopimuksen laatimista. Muutostarve kohdistuu
erityisesti Nurmeksen yöaikaiseen lääkäripalvelun muutokseen liittyen.
Suunnitelmaa on päivitetty myös muilta osin vastaamaan nykytilannetta,
mutta olennaisia sisältömuutoksia ei ole tehty.
Yhtymävaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman § 23/11.6.2020
liitteenä olleet kuntien lausunnot ja niiden yhteenveto eivät ole enää
tämän kokouksen pykälän liitteinä, mutta ne löytyvät em. päätöksen
kohdalta.

Liitteet

12 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020
13 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2021
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Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan viran täyttäminen
829/01.01.01.01.00/2021
Yhtymähallitus 25.02.2021 § 33
Lisätiedot

toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää:
1. myöntää Sirpa Kaipiaiselle eron terveys- ja sairaanhoitopalvelujen
toimialuejohtajan virasta 1.9.2021 alkaen
2. julistaa terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan viran
haettavaksi
3. nimeää haastatteluryhmän

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2.
Yhtymähallitus nimesi haastatteluryhmään (kohta 3) toimitusjohtaja Ilkka
Pirskasen, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin,
yhtymähallituksen jäsenen Juhani Meriläisen ja yhtymähallituksen
puheenjohtaja Matti Kämäräisen.

Selostus

Sirpa Kaipiainen on toimittanut ilmoituksen, jolla hän irtisanoutuu terveysja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan virasta 1.9.2021 lukien.
Kaipiaisen viimeinen työssäolopäivä on lomien pitämisen takia 31.7.2021.
Hallintosäännön I osan 2 luvun 2 §:n kohdan 20 mukaan yhtymähallitus
ratkaisee toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevan viranhaltijan
sekä liikelaitoksen johtajan valitsemisen vakituiseen palvelussuhteeseen.
Näin ollen yhtymähallitus päättää myös eron myöntämisestä.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan viran täyttämisen
valmistelu on syytä aloittaa välittömästi. Hakuilmoitus valmistellaan
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toimitusjohtajan johdolla. Virantäytön valmisteluun on hyvä jo tässä
vaiheessa nimetä haastatteluryhmä.
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 102
Lisätiedot

toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
p. 013 330 4500
ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
1. Yhtymähallitus päättää valita terveys- ja sairaanhoitopalvelujen
toimialuejohtajaksi Jarmo Kukkosen. Kukkonen täyttää viran
kelpoisuusehdon ja on koulutuksensa, työkokemuksensa sekä haastattelun
ja henkilöarvioinnin perusteella soveltuvin ko. tehtävään.
Yhtymähallitus päättää vahvistaa sopimuspalkaksi 12.400 euroa/kk, jonka
lisäksi vapaa-auto ja puhelinetu.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava kirjallinen ilmoitus
viran vastaanottamisesta.
2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään autoedun
yksityiskohdista ja huoltoleasing sopimuksesta sekä allekirjoittamaan
tarvittavan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtymähallituksen jäsenillä oli mahdollisuus
tutustua tehtyihin henkilöarviointeihin ennen kokousta.

Selostus

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan virka oli julkisesti
haettavana 17.3-11.4.2021. Virkaa haki kuusi henkilöä. Hakijoista
haastatteluun kutsuttiin Minna Timonen, Tuomo Erola, Jarmo Kukkonen ja
Susanna Wilen. Haastattelut pidettiin 4.5.2021. Haastatelluista Susanna
Wilen ja Jarmo Kukkonen valittiin Eezy Personellin suorittamaan
henkilöarviointiin.
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Henkilöstöjohtajan varahenkilöt
2316/00.00.01.01.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 103
Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
p. 013 330 4501
johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi.

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus nimeää henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin
varahenkilöt 27.5.2021 lukien seuraavasti:
1. Kati Koppinen
2. Mikko Simonen
3. Elina Karppinen

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Henkilöstöjohtajan varahenkilöiden osalta on tullut tarve lisätä yksi
varahenkilö, että myös poikkeusolojen aikana syntyy toiminnan kannalta
tarkoituksenmukainen varahenkilöketju.
Varahenkilöksi nimetty käyttää viranhaltijan poissa ollessa sitä toimivaltaa,
joka viranhaltijalle on hallintosäännöllä tai toimivallan siirtopäätöksellä
määrätty. Pitkien poissaolojen ajaksi varahenkilölle tulee tehdä
viranhoitomääräys.
Hallintosäännön 2 luvun 2 § 19. kohdan mukaan hallitus nimeää
toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden sijaiset.
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Hallituksen itsearviointi 2021
2284/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 104
Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen,
p. 013 330 4500,
ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee hallitustyöskentelyn itsearvioinnin tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Toukokuussa 2021 toteutettiin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen hallitustyöskentelyn
itsearviointi.
Itsearvioinnin yhteydessä kartoitettiin muun muassa kokonaisarviota
kuntayhtymän tilanteesta sekä hallituksen sisäisestä dynamiikasta.
Itsearviointi toteutettiin verkkopohjaisen kyselyn avulla, johon kaikkia
hallituksen jäseniä ja kuntapaikkajäseniä pyydettiin vastaamaan
henkilökohtaisesti.

Liitteet

14 Hallitustyöskentelyn itsearviointi 2019-2021
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Selvityspyyntö koskien lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsyä Siun sotessa
(ISAVI/2559/2020) - Itä-Suomen aluehallintovirasto
627/06.00.00.02.00/2020
Yhtymähallitus 28.05.2020 § 109
Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, p. 013 330 4500,
ilkka.pirskanen@siunsote.fi.

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus antaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle liitteenä olevan
lausunnon koskien lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsyä Siun
sotessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Itä-Suomen aluehallintovirastoon 21.2.2020 saapuneen ilmoituksen
(ISAVI/2559/2020) mukaan Siun sote ei järjestä peruspalveluissa
terveydenhuoltolain nojalla neuropsykologisia tutkimuksia tai kuntoutusta
lääkinnällisenä kuntoutuksena, eivätkä lapset saa kuntoutussuunnitelmia.
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Siun soten kuntayhtymän hallitusta
hankkimaan asian tutkimiseksi tarpeelliset selvitykset ja antamaan asiassa
oman lausuntonsa.

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 105
Lisätiedot

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Puh. 013 330 3162
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Leena Korhonen
leena.korhonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 1902
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Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus antaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle liitteenä olevan
lausunnon ja siihen liittyvän liitteen koskien lasten neuropsykologiseen
kuntoutukseen pääsyä Siun sotessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Todetaan tarkennuksena ja korjauksena yhtymähallituksen päätökseen §
109/28.5.2021, että 21.2.2020 aluehallintovirastoon saapunut ilmoitus on
yksilöity diaarinumerolla (ISAVI/2415/2020) ja selvityspyyntö, jolla asiaan
on pyydetty Siun sotelta pyydetty lausunto, on yksilöity diaarinumerolla
(ISAVI/2559/2020). Edellä mainitussa yhtymähallituksen pykälässä
ilmoituksen diaarinumerossa on viitattu virheellisesti selvityspyynnön
diaarinumeroon.
Aluehallintovirasto on antanut 2.3.2021 päätöksen koskien lasten
neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsyä Siun soten alueella.
Päätöksessään Aluehallintovirasto kiinnittää Siun sote – Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän huomiota hyvän hallinnon
vaatimuksiin. Edelleen aluehallintovirasto toteaa, että Siun sote PohjoisKarjalan kuntayhtymän on terveydenhuoltolain 29 §:n 1 momentin
mukaisesti järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen
kuntoutus lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Aluehallintovirasto pyytää toimittamaan 31.5.2021 mennessä selvityksen
siitä, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty. Selvityksessä tulee myös
esittää tieto lasten ja nuorten neuropsykologista kuntoutusta koskevien
päätösten määrästä Siun soten alueella lähtien 1.6.2020, sekä
menettelytapa ja perusteet, joita päätöksenteossa on käytetty.
Liitteenä lausunto (Lausunto AVIn selvityspyyntöön koskien Siun soten
neuropsykologista kuntoutusta 20.5.2021) AVIn selvityspyyntöön koskien
Siun soten neurologista kuntoutusta 20.5.2021 ja siihen liittyvä erillinen
liite (Neuropsykologisten tutkimusten ja kuntoutuksen myöntämisen
perusteet).

Liitteet

15 Selvityspyyntö koskien lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen
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16 Lausunto selvityspyyntöön koskien lasten neuropsykologiseen
kuntoutukseen pääsyä Siun sotessa (ISAVI/2559/2020) 28.5.2020 §
109
17 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.3.2021 - Lasten ja
nuorten neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsy Siun soten
alueella (ISAVI/2559/2020)
18 Lausunto AVIn selvityspyyntöön koskien Siun soten
neuropsykologista kuntoutusta 20.5.2021
19 Neuropsykologisten tutkimusten ja kuntoutuksen myöntämisen
perusteet
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Voisiko Siun soten valtuusto ”jalkautua” - perussuomalaisten valtuustoryhmä 17.3.2021
1346/00.02.00.03/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 106
Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen annetaan alla oleva vastaus, ja että
aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 17.3.2021 yhtymävaltuuston
kokouksessa valtuustoaloitteen ’Voisiko Siun soten valtuusto ”jalkautua”’.
Aloitteen kirjoitti lisäksi alle yksi valtuutettu Sinisten valtuustoryhmästä.
Aloitteessa kiinnitetään huomiota paikallisessa mediassa olleisiin
mielipidekirjoituksiin ja tekstiviesteihin henkilöstön jaksamisesta, ja
nostetaan esiin valtuutettujan näkökulmasta kysymys ’Olemmeko ajan
tasalla’?
Valtuustoaloitteessa esitetään, että








valtuutetuille mahdollistettaisiin koronaepidemian taltuttua
vuorovaikutteisia tutustumis- ja henkilöstön kuulemistilaisuuksia
kuntayhtymän eri toimialueiden yksiköissä paikan päällä
tilaisuuksien valmistelusta vastaisi johtoryhmä
tilaisuuksiin nähtäisiin hyvänä kutsua myös pää- ja
varaluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut
kukin valtuustoryhmä saisi halutessaan tehdä kuulemansa ja
näkemänsä pohjalta 1 – 3 lisäkysymystä
tilaisuuksien kesto olisi enimmillään 2 h
ei tarjoilua
osallistuminen vapaaehtoista
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ei kokouspalkkioita, matkakustannukset korvattaisiin ennalta sovituin
ehdoin

Aloitteen tekijät näkevät tutustumis- ja kuulemistilaisuuksien lisäävän
päättäjille käytännön näkemystä, erityisesti henkilöstön riittävyydestä ja
jaksamisesta, sekä todellista tietoa ja varmuutta tulevaisuudessa tehtäville
päätöksille.
-Vastaus valtuustoaloitteeseen
Siun soten toimielimet valitaan kuntavaalien 13.6.2021 jälkeen tulevana
syksynä. Uusi valtuusto aloittanee toimikautensa syyskuun puoliväliin
mennessä, kun kunnat ovat nimenneet edustajansa yhtymävaltuustoon.
Yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan niiden
toimielinten jäsenet, joiden valintaa se ei ole delegoinut
yhtymähallitukselle.
Uusien luottamushenkilöiden aloittaminen tehtävässään edellyttää
kuntayhtymältä perehdyttämisen järjestämistä, jonka suunnittelu on
alkamassa. Luottamushenkilöille joudutaan tekemään laaja
perehdyttämiskokonaisuus jo yksin Siun soten laajan toimikentän
hahmottamiseksi. Lisäksi perehdyttämistä joudutaan järjestämään Siun
soten hallinnon säännösten ympärillä ja mahdollisesti hyvinvointialue- ja
sote-järjestämislakien tiimoilta.
Nykyisen valtuuston ensimmäisinä vuosina järjestettiin alueellisia
teemoitettuja tutustumiskäyntejä kuntayhtymän eri toimipisteisiin
keskisellä ja pohjoisella alueella. Koronapandemia kuitenkin katkaisi tämän
käytännön ja mm. eteläisen alueen toimintoihin tutustuminen jäi tämän
vuoksi toteutumatta. Tutustumisten yhteydessä yksiköiden henkilökunta
alusti ko. toiminnasta ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus esittää
kysymyksiä henkilökunnalle rajallisen aikataulun puitteissa. Vierailujen
kuljetukset järjestettiin keskitetysti Tikkamäeltä käsin, mutta alueilla
asuvat luottamushenkilöt voivat myös tulla suoraan paikan päälle.
Hallintosäännön III osan 11 luvun 3 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus
esittää hallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä, kulloinkin yhteen
asiaan kohdistuvia, kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta
koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen ja sen työjärjestyksestä on
säädetty tarkemmin ko. hallintosäännön kohdassa, mm. etukäteen
toimitettavat kirjalliset kysymykset. Siun soten historian aikana ei ole
järjestetty em. kyselytunteja, koska etukäteen esitettyjä kysymyksiä ei ole
tehty.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

5/2021

§ 106

27.05.2021

46

Kyselytuntien järjestämisen tarvetta lienee osaltaan vähentänyt valtuuston
kokouksia ennen järjestettävät ns. valtuustoinfot, joissa toimitusjohtaja ja
johtoryhmäläiset alustavat ajankohtaisista asioista, ja joissa valtuutetuilla
on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Nykyiselle yhtymävaltuustolle ei ole enää suunnitelmissa järjestää
perehtymistä. Valtuuston viimeinen kokous on 10.6.2021, ellei tule esiin
tarvetta järjestää kokous ennen uutta valtuustoa. Uuden valtuuston ja
toimielinten jäsenten perehdyttäminen alkaa syksyllä ja se on perusteltua
suunnitella laajempana kokonaisuutena, johon mahdollisesti sisältyy
aikaisemman käytännön mukaisesti keskitetysti järjestettäviä tutustumistai perehtymisvierailuja Siun soten toimintoihin ja yksiköihin maakunnan
alueella. Tutustuminen on selkein järjestää valtuuston kokousten
yhteyteen. Perussopimuksen mukaan Siun soten valtuusto kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa, mikä mahdollistaa hyvin
perehdyttämisen, Siun soten toimintoihin tutustumisen ja niiden
yhteydessä myös henkilökunnan tapaamisen. Näin perehdytys saadaan
suunnitelmallisesti järjestettyä, ja etukäteen sovittavat kokonaiset päivät
ovat oletettavasti koko luottamushenkilöjoukkoa ajatellen helpoin ja
tasapuolisin tapa järjestää perehdytys. Tilaisuuksiin on mahdollista kutsua
myös ao. luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Perehdytyksen
sisällössä voidaan huomioida valtuuston toiveita, kun ne ovat etukäteen
tiedossa.
Lyhyet, eri puolilla maakuntaa järjestettävät kyselytunti-tyyppiset vierailut
kohtelisivat valtuutettuja lähtökohdiltaan eriarvoisesti. Pidemmästä
matkasta ei ole tarkoituksenmukaista osallistua muutaman tunnin
mittaiseen tilaisuuteen. Myös henkilökunnan työajan käytön kannalta
keskitetysti järjestettävä ja esim. ryhmien kiertoon perustuva
tutustuminen on useimmiten helpompi järjestää, kuin satunnaiset ja
pienemmän luottamushenkilöjoukon saavuttavat tilaisuudet. Myös
luottamushenkilöille annettavan informaation sisältö saadaan näin
mahdollisimman yhtäläiseksi.
Yhteenvetona perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen
todetaan, että esitetyn mukaista valtuuston jalkautumiseen perustuvaa
käytäntöä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa erillisenä käyttöön. Aloitteen
mukaiset esitykset ja toiveet voidaan kattavasti sisällyttää keskitettyyn ja
suunnitelmalliseen luottamushenkilöiden perehdyttämiseen, joka
toteutetaan uusien luottamushenkilöiden valinnan jälkeen. Näin
varmistetaan luottamushenkilöille yhtäläinen ja tasapuolinen informaatio
päätöksenteon perustaksi, mikä on myös henkilökunnan ja perehdytyksen
valmistelun näkökulmasta hyvin hallittavissa ja resursoitavissa.
Kysymyksissä hallintosäännön mukainen valtuuston kyselytunti, mikäli
nykyistä valtuustoinfoa ei katsota riittäväksi tavaksi tiedon saamiseen.
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Perehdyttämisen suunnittelu on varsinkin käsillä olevassa tilanteessa
alisteinen koronaepidemiasta tms. häiriötekijöistä johtuville ilmiöille ja
rajoituksille. Korona-aikana kehittyneet kokousvälineet ja -käytännöt
tuovat vapausasteita myös perehdyttämisen toteuttamiseen. Henkilöstön
työhyvinvointia yms. asioita on lisäksi raportoitu laajasti mm.
henkilöstökertomuksessa, jossa aihepiiriä on tarkasteltu käytettävissä
olevaan fakta- ja tutkimustietoon perustuen. Perehdyttämiseen, jonka
katsotaan olevan kuntayhtymän järjestämä työseminaari, sovelletaan
hallintosäännön luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita.
Liitteet

20 Perussuomalaisten valtuustoryhmä - tutustumis- ja
kuulemistilaisuudet
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Vanhusvastaavien nimeäminen – SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä 17.3.2021
1316/00.02.00.03/2021
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 107
Lisätiedot

Toimialuejohtaja Eija Rieppo
eija.rieppo@siunsote.fi
013 330 4510

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle liitteen mukaisen vastauksen, ja
esittää että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti 17.3.2021
yhtymävaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa esitetään arkkiatri Risto
Pelkosen ratkaisumallia myötäillen vanhusvastaavan nimeämisestä
jokaiseen kuntaan.
Aloitteessa todetaan taloudellisella ahdingolla olevan monenlaisia
seurauksia ihmisten hyvinvointiin. Yksinäisyys, köyhyys ja sairaudet
kulkevat rinnakkain digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä näkyy erityisen
selvästi vanhusväestössä.
Ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Rieppo on laatinut vastauksen
aloitteeseen. Aloite vanhusvastaavan tarpeellisuudesta on kannatettava.
On erittäin tärkeää, että vanhusten tilanteeseen kiinnitetään huomiota.
Kuntalaissa todetaan, että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Lisäksi kuntalaissa
todetaan, että kunnalla tulee olla oma tai muiden kuntien kanssa yhteinen
vanhusneuvosto. Paikallistasolla ikäihmiset voivat siten olla mukana
heihin, ikääntyviin, liittyvässä päätöksenteossa. Kunnat päättävät miten
huomioivat ja toteuttavat esim. ikäihmisten hyvinvointia ja aseman
huomioimista.
Vanhusväestön asema ja sen kehittäminen yhteiskunnallisten haasteiden
keskellä on huomioitu myös maan hallituksen, STM:n, Kuntaliiton, THL:n ja
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muiden tahojen suosituksissa, kannanotoissa ja suunnitelmissa varsin
laaja-alaisesti.
Pohjois-Karjalassa Siun sote vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen,
pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen
järjestämisestä ja tuottamisesta perussopimuksessa annetun toimivallan
mukaisesti. Siun sote tekee monella saralla työtä vanhusten, ikäihmisten,
arjen turvaamiseksi, unohtamatta vaikkapa pelastuslaitoksen
paloturvallisuustyötä ikääntyneiden kodeissa. Erillisen vanhusvastaavan,
joka hallitsisi vanhuksen kotikunnassa toimivat hyvinvointipalvelut kaikessa
laajuudessaan sekä valvoisi vanhusten etujen toteutumista, nimeäminen ja
resurssointi kaikkiin Pohjois-Karjalan kuntiin ei ole mahdollista, Siun soten
perustehtävä ja toimivalta huomioiden. Siun sote vastaa sen toimivaltaan
kuuluvista tehtävistä ja haluaa kehittää niitä sekä on ehdottomasti halukas
edistämään yhteistyötä kuntien kanssa.
Liitteenä ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Riepon vastaus
kokonaisuudessaan valtuustoaloitteeseen.
Liitteet

21 SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä - vanhusvastaavien
nimeäminen
22 Vastaus valtuustoaloitteeseen – esitys vanhusvastaavien
nimeämisestä
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Tiedoksi annettavat asiat
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 108
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää,
ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimielinpäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:
- Valviran ja AVI:n myöntämät uudet toimiluvat yksityisille toimijoille:
1949/06.00.00.02.01/2021 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen Luoksesi Oy (Y-tunnus: 3132714-5)
2007/06.00.00.02.01/2021 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen Renki Konsulttipalvelut Oy - (Y-tunnus 3155874-4)
2300/06.00.00.02.01/2021 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen Optima fide Oy (Y-tunnus: 3181323-1)
- Muut tiedoksi annettavat asiat:
Yhtymähallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 22.4.-19.5.2021.
Yhtymähallituksen alaisten toimielinten pöytäkirjat:
- Henkilöstöjaosto 29.4.2021
- Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 19.5.2021
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto 19.5.2021
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 27.4.2021, 4.5.2021 ja 18.5.2021

Liitteet

Valtiovarainministeriön päätös Covid19-epidemiasta sairaanhoitopiireille
aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi myönnettävästä
avustuksesta vuodelle 2021
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23 Valtiovarainministeriön päätös Covid19-epidemiasta
sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän
korvaamiseksi myönnettävästä avustuksesta vuodelle 2021
24 Liite 1. Sairaanhoitopiirien avustukset ja jakoperusteina olevat
tiedot
25 Liite 2. Oikaisuvaatimusohje
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Muut asiat
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 109
Lisätiedot
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Päätös

Yhtymähallitus päätti ylimääräisen hallituksen kokouksen järjestämisestä
8.7.2021, mikäli hyvinvointi- ja sotelait hyväksytään ilmoitetussa
aikataulussa.

Selostus

Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 27.05.2021 § 110
Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

53

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

PÖYTÄKIRJA

5/2021

54

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94,
§ 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107,
§ 108, § 109, § 110

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 102

OIKAISUVAATIMUS / KUNTALAKI
OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kuntayhtymän jäsenkunta
 jäsenkunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oikeus saattaa asia
pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus.
Postiosoite:
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Käyntiosoite:
Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi
Sähköinen asiointikanava
(tietoturvallinen): Suomi.fi viestit -palvelu www.suomi.fi/viestit
Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)
Kirjaamon aukioloaika:
arkisin 9 – 14.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

