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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 266
Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.
Hallitus hyväksyi digijohtaja Samu Kuosmasen ja vs. laskentapäällikkö Aapo
Rahkolan osallistumisen kokoukseen asiantuntijoina.
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§ 267

20.12.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 267
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Hiltusen ja
Maija Kaverisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 268
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Salassa pidettävien asioiden käsittely
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 269
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kokouksessa käsitellään salaiselta esityslistalta:
- oikaisuvaatimukset lakimiehen vahingonkorvauspäätöksistä 8.11.2021 §
88, 5.11.2021 § 85 ja 8.11.2021 § 89 (JulkL 24 § 1 mom. 25. kohta)
- varastohankintojen tarkastusraportti (JulkL 24 § 1 mom 15. kohta)
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Toimitusjohtajan katsaus
4966/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 270
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan:
* johtoryhmäläiset sekä kokoukseen osallistumaan oikeutetut digijohtaja
ja vs. laskentapäällikkö poistuivat kokouksesta toimitusjohtajan katsauksen
jälkeen
* kokous keskeytettiin ryhmäkokousten ajaksi klo 9.35 - 10.30.

Selostus
Liitteet

Toimitusjohtaja kertoo katsauksessaan esityslistan asioista sekä muista
ajankohtaisista asioista.
[1]
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Kuukausiraportti marraskuu 2021
786/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 271
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin marraskuulta tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Toiminta- ja talouskatsaus
Kuntayhtymän viides toimintavuosi on edennyt pitkälti edellisvuoden
kaltaisesti normaalitoiminnan osalta. Kuntayhtymän toimintaa värittää
edelleen koronaepidemia. Koronarokotusten toteuttaminen on merkittävä
ponnistus, joka vaatii huomattavaa lisäresursointia. Rokotukset ovat
edistyneet suunnitellusti, tällä hetkellä noin 84,2 % yli 12-vuotiaista on
saanut 1. rokoteannoksen ja puolestaan noin 81,9 % on saanut 2.
rokoteannoksen. Suunniteltu yli 80 % rokotekattavuus saavutettiin
marraskuun alkupuolella. Merkittävin kuntayhtymän tulevaisuuteen
vaikuttava tekijä on sote-uudistus, joka konkretisoitui, kun sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva
lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa eduskunnassa. Pohjois-Karjalan
Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.
Asiakastyytyväisyyttä mitataan tällä hetkellä tekstiviestipalautteen avulla
kaikilta terveysasemilta. Tekstiviestillä kysytään asiakkailta: ”saiko asiakas
asiaansa ratkaisun”, ”kohdattiinko hänet ystävällisesti” sekä
suositteluindeksi eli NPS-luku (Net Promoter Score). NPS-luku oli
marraskuussa 69, mikä on hiukan korkeampi tulos edelliskuukauteen
verrattuna. Tulos on terveysasemien erityisesti koronaepidemian
kasvattamasta kuormituksesta huolimatta todella hyvä, sillä jo yli 50:n
menevää lukua voidaan pitää erinomaisena tuloksena. Asiakaskyselyä
laajennetaan Mediatrin kantokyky huomioiden niihin palveluihin, joihin se
joko teknisesti tai palvelun luonne huomioiden on mahdollista. Perhe- ja
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sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kanssa suunnitellaan osana
kehittämisyksikön hankkeiden kehittämistä palautteen keräämistä kotiin
annettavista palveluista muilla menetelmillä, jotka ovat em. palvelujen
asiakasryhmät huomioiden todennäköisesti toimivampia. Syykuussa
aloitettiin ikäalueen kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen
asiakastyytyväisyyskysely.
Tavoittelemme palvelujen piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemisen
nopeuttamista, jota seurataan päätoimialueiden määrittämillä mittareilla.
Kuntayhtymätasolla toimialueiden mittarit eivät ole vielä toteutuneet
täysin, toimialueiden mittareiden keskiarvo on 91,1 %, joka on 1,2
prosenttiyksikköä edelliskuukautta enemmän. Kaikilla päätoimialueilla on
tältä osin parannettavaa tulevaisuudessa.
Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista työkykyisten päivien lisääminen oli
tavoitteiden mukaista vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kesäkauden ja
syksyn aikana tilanne on kuitenkin kääntynyt huonompaan suuntaan.
Vuotuisena tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja yli 6 000 päivällä.
Vielä lokakuun lopussa sairauspoissaoloissa oltiin edellisvuoden
alapuolelle, mutta marraskuun aikana tilanne on huonontunut
merkittävästi. Sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on kasvanut 2,1 %
(2 504 päivää) edellisvuodesta.
Kehityskeskustelujen toteuma koko kuntayhtymässä oli marraskuun
lopussa noin 73 %, kun sen tasaisella vauhdilla pitäisi olla yli 91 %.
Kehityskeskustelut ovat käynnissä kaikilla toimialueilla, mutta tyypillisesti
niitä käydään enemmän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kuin
ensimmäisellä puoliskolla. Kehityskeskustelujen hyödyllisyys mitataan
syksyisin pidettävän tyhy-kyselyn yhteydessä, joten tämä tunnusluku
saadaan selville joulukuussa 2021, kun juuri päättyneen kyselyn analysointi
käynnistyy.
Talouden suhteen marraskuun tietojen perusteella laadittu kuluvan
vuoden ennuste on hieman huonontunut lokakuun tilanteesta. Ennusteen
heikkeneminen johtuu lähinnä asiakaspalvelujen ostojen kasvaneesta
laskutuksesta yliopistosairaanhoitopiireistä. Normaalitoiminnan osalta
kuluvan vuoden toimintamenot näyttäisivät toteutuvan noin kymmenen
milj. euroa talousarviota suurempana. Merkittävinä tekijöinä ovat
vuokratyövoiman arvioitua suurempi käyttö hoitohenkilöstössä ja
lääkäripalveluissa, lastensuojelun haastava tilanne sekä asiakaspalvelujen
ostot. Myös lomapalkkavelan arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta
noin 2,5 milj. euroa. Muuten talouden talousarviosta poikkeavaan
toteumaan on vaikuttamassa edellisen vuoden tapaan koronaepidemian
aiheuttamat kustannukset. Koronaepidemiasta johtuvan toimintakulujen
kasvun arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa. Valtio on luvannut korvata
aiheutuneet koronakustannukset täysimääräisesti, joten vastaava
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tulonlisäys on arvioitu tulopuolelle, vaikka korvausten määrästä ei vielä ole
tarkempaa tietoa. Se tiedetään, että kustannusten korvaaminen perustuu
keskimääräisiin kustannuksiin ja siinä huomioidaan valtiolta keväällä saatu
4,1 milj. euroa valtionavustus. Kokonaisuutena kuntayhtymän talouden
arvioidaan toteutuvan noin 6 milj. euroa alijäämäisenä, joka koostuu
emokuntayhtymän talouskehityksestä. Pelastuslaitoksen talouden
ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan 0,3 milj. euroa ylijäämäisenä
lähinnä ensihoidon tulopuolen ennakoitua paremmasta kehityksestä
johtuen. Tällä hetkellä ennusteessa on lisäksi arvioitu jäsenkuntien
ylimääräisen maksun noin 10,5 milj. euron vaikutus toimintatuloihin, johon
liittyvä talousarviomuutos vahvistettiin edellisessä yhtymävaltuuston
kokouksessa.
Investointien toteuma marraskuun lopussa näyttää, että investoinnit ovat
toteutuneet sangen maltillisesti ollen 17,3 milj. euroa, mikä on noin 49,3 %
vuoden 2021 investointien kokonaismäärästä. Investointien toteuma
tyypillisesti painottuu selkeästi vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ja
voimassa olevan investointisuunnitelman osalta näin on käymässä myös
kuluvana vuonna. Investointien kokonaismäärän ennustetaan alittuvan yli
10 milj. euroa johtuen pääasiassa sekä E-hankkeen että Aster-hankkeen
arvioitua maltillisemmasta toteumasta. Aster-hankkeen
suunnitteluprojekti päättyi lokakuussa, ja sen valmistumisaste on 100 %.
Palvelutuotannon suhteen näyttää, että palvelujen piirissä on
päättyneiden suoritteiden perusteella tähän mennessä ollut 174 643 eri
asiakasta, joka on 17,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Erilaisia
suoritteita on ollut 3 714 816 kappaletta, joka on 14,9 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Suoritteiden sekä asiakkaiden määrä on kasvanut
erityisesti terveysasemilla, jossa Meijän mallin sekä varsinkin
koronarokotusten myötä toiminta on ollut huomattavasti edellisvuotta
vilkkaampaa.
Tuloslaskelma ja stategisten mittarien toteuma ovat liitteenä 1.
Hankinnat ja sopimukset
Syntyneiden sopimusten määrä on laskenut aiemmista kuukausista, mutta
raportti kertoo vain ne sopimukset, jotka on ko. kuukauden aikana Cloudia
Sopimus järjestelmään tallennettu ja tulleet voimaan. Näitä on ollut
tammi-marraskuussa yhteensä 337 kpl, joista joka kuukausi suurin osa
ostosopimuksia. Sellaiset sopimukset, jotka on tuotu tallennettavaksi
järjestelmään vasta voimaantulon jälkeen tai ovat edelleen luonnostilassa,
on marraskuussa tallennettu aktiiviseksi ja ne eivät raportissa näy. Tarkka
luku näistä annetaan joulukuun raportoinnin yhteydessä, mutta tällä
hetkellä niitä on jo yli 300 kpl.
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Hankintapäätösten määrä on säilynyt kuukausittain aika tasaisena ollen
marraskuun loppuun mennessä yhteensä 266 kpl. Kaikista hankinta- ja
sopimuspalvelut yksikön tietoon saatetuista yli 30 000 euron arvoisista
hankinnoista on tehty hankintapäätös ja yli kynnysarvon olevat
hankintapäätökset ovat syntyneet hankintalain periaatteiden mukaisesti
eli niistä on tehty myös HILMA ilmoitukset.
Ostamisen nykytilanteessa vertaillaan ainoastaan kumulatiivisia ulkoisia
rondon ostoja siihen, löytyykö ko. toimittajalle sähköisestä järjestelmästä
tarkastushetkellä yhtään voimassaolevaa sopimusta vai ei. Tämä
manuaalisestitehty Y tunnusten ristiintaulukointi voi mahdollisesti sisältää
virheitä, mutta antaa hyvän lähtötason tarkemmalle toimittajien
tarkastelulle.
Sopimuksettomien ostolaskujen euromääräisen summan prosentuaalinen
osuus kaikista Rondon kautta kulkevista ulkoisille toimittajille maksetuista
euroista oli marraskuun lopussa koko vuoden alhaisin (4,45 %). Kaikista
ulkoisista Rondo toimittajista (3.157 kpl) 43 % on sellaisia, joille ei
tarkastushetkellä 9.12.2021 löydy sähköisestä järjestelmästä yhtään
voimassaolevaa sopimusta. Näistä melkein puolet on sellaisia toimittajia,
joiden kumulatiiviset ostot ovat olleet alle tuhat euroa, ja joista kaikista ei
edellytetäkään sisäsiten ohjeiden mukaisesti tehtäväksi sopimusta.
Ostolaskujen tiettyyn sopimukseen yksilöivien viittauksien suhteellinen
taso on säilynyt suunnilleen edellisten kuukausien tasolla. Ostolaskuista
edelleen yli puolessa laskun asiatarkastaja on merkannut laskuun sisäisten
ohjeiden mukaisesti sopimustunnisteen, mutta toimittajista vai noin 14 %.
Lokakuussa hankintalupaprosessin on läpikäynyt vain 3 uutta
kokonaisuutta, joista kahden (2) käsittely on kesken ja yhdelle myönnetty
väliaikainen lupa, kunnes suorahankintapäätös saavuttaa lainvoiman.
Liitteet

Hankintoja ja sopimuksia koskeva raportti on liitteenä 2.
[2]
[3]

Toiminta- ja talouskatsaus marraskuu 2021
Hankintojen seuranta marraskuu 2021
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Yhtymävaltuuston kokouksen 14.12.2021 päätösten täytäntöönpano
878/00.02.00.00/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 272
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset ovat syntyneet
oikeassa järjestyksessä, ovat valtuuston toimivallassa eivätkä ole
lainvastaisia, ja panee ne täytäntöön jäljempänä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kuntalain 39 §:n mukaan yhtymähallituksen tulee vastata valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Yhtymävaltuusto kokoontui 9.11.2021, ja hallituksen tulee edellä kerrotun
mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja panna ne täytäntöön.
Yhtymävaltuuston käsittelemät asiat olivat:
§ 54 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja
edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon
hyväksyminen
 ei toimeenpantavaa
§ 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 ei toimeenpantavaa
§ 56 Pöytäkirjan tarkastaminen
 toimeenpantavaa
§ 57 Talousarvio vuodelle 2022
 noudatetaan toiminnassa
§ 58 Sairaanhoito kaikille kotikunnasta riippumatta, keskustan
valtuustoryhmä
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pöytäkirjanote aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle

§ 59 Henkilökunnan työhyvinvoinnin tukeminen – SDP:n ja
vasemmistoliiton valtuustoryhmä 17.3.2021
 pöytäkirjanote aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle
§ 60 Kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet
 ei toimeenpantavaa
§ 61 Kokouksen päättäminen
 toimeenpantavaa
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Jäsenkuntien kustannusten kohdentamisen periaatteet vuodelle 2022
5255/02.05.00.02/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 273
Lisätiedot

Vs. laskentapäällikkö Aapo Rahkola
aapo.rahkola@siunsote.fi
Puh. 050 472 5129

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän omat jakoperusteet liitteen
mukaan jäsenkuntien kustannusten kohdentamiseksi, joita hyödynnetään
kuntalaskutuksen korvausten perusteena vuoden 2022 maksuosuuksien
määrityksessä
Edelleen yhtymähallitus hyväksyy hyperlinkki-liitteenä olevan STM:n
tietopakettikäsikirjan (versio 3.1) käytettäväksi jäsenkuntien kustannusten
kohdentamiseen ja kuntayhtymän toiminnan seuraamiseen vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kuntalain 4 luvun 14 §:n mukaan yhtymävaltuuston tehtäviin kuuluu muun
muassa päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen yleisistä perusteista (8 kohta). Kuntalain 7 luvun 39
§:n mukaan yhtymähallituksen tulee vastata valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (2 kohta).
Yhtymähallituksen tehtäviä ovat hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan
päättää maksujen, hintojen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän
palveluista (13 kohta).
Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan joulukuussa 2019 STM:n
tietopakettikäsikirjaan perustuvat laskentajärjestelmästä todennettavat
kustannusten jakosäännöt käytettäväksi jäsenkuntien kustannusten
kohdentamiseen kuntalaskutuksen korvausten perusteena vuonna 2020.
Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi syyskuussa 2019 kuntayhtymän omat
jakoperusteet bruttokustannusten muuttamisesta nettokustannuksiksi.
Näitä kustannusten kohdentamisen periaatteita on käytetty vuosien 2020
ja 2021 jäsenkuntien maksuosuuksien määrittämisessä.
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Vuoden 2022 jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät aikaisempien
vuosien tapaan perussopimuksen mukaisesti ja Siun soten ennusteena on
käytetty tammi-syyskuun 2021 toteutuneita tietoja. Kuntayhtymän
käyttämässä laskentajärjestelmässä tallennetut kustannusten jakosäännöt
perustuvat yhtymähallituksen 16.12.2020 hyväksymään STM:n
tietopakettikäsikirjaan ja nämä jakosäännöt voidaan todeta
laskentajärjestelmästä. Laskentajärjestelmässä käytetään
bruttokustannuksia ja kustannusten muuttamisesta nettokustannuksiksi
on olemassa erilliset jakoperusteet.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut viimeisimmän version sotetietopakettien käsikirjasta 30.1.2020. Sote-tietopakettien jatkokehitystyö
tapahtuu tällä hetkellä toiminto- ja palveluryhmätasosta yhdistetyn
organisaatioriippumattomien palvelujen määrittelyn sekä
kirjaus/poimintatason kautta, jota jatkossa ylläpidetään. Tällä tavoin
selkeytetään hyvinvointialueilla tehtävää työtä ja tarjotaan mahdollisuus
tiedon hyödyntämiseen useisiin eri käyttötarkoituksiin.
Yhtymähallituksen täytyy Siun soten hallintosäännön mukaan päättää
kohdentamisperiaatteiden hyväksymisestä kuntalaskutuksen korvausten
perusteeksi.
Kuntayhtymän omat jakoperusteet sekä STM:n Sote-tietopakettikäsikirja
(versio 3.1) ovat liitteenä, ensin mainittu tekstin alla olevana linkkinä. Sotetietopakettien määritelmät ja luokitukset löytyvät oheisesta linkistä.
https://stm.fi/sote-tietopaketit
Liitteet

[4]

Jakoperusteet 1-9/2021
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Tietoturvapolitiikan päivittäminen
5045/07.00.00.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 274
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan liitteen
mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun sote järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja
ympäristöterveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa.
Siun soten strategian tavoitteena on hyvinvoiva pohjoiskarjalainen ja
tehtävänä lupaus turvata pohjoiskarjalaisten arkea. Yhtenä
perusedellytyksenä palveluiden ja hoidon turvallisuuden ja laadun
toteutumiselle on, että huolehditaan käsiteltävien tietojen oikeista
käsittelytavoista, tietojen suojaamisesta sekä digitaalisten palveluiden ja
järjestelmien turvallisuudesta.
Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikassa kuvataan ne periaatteet, tavoitteet,
organisointitavat ja vastuut, joita Siun sote noudattaa tietosuojan ja
tietoturvallisuuden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Politiikallaan Siun
sote sitoutuu tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevan soveltuvan
lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten täyttämiseen sekä siihen, että
tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat Siun sotessa, sen tuottamissa ja
käyttämissä palveluissa sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja
hankittaessa palveluita Siun soten ulkopuolelta.
Tietosuoja -ja tietoturvapolitiikka on ollut edellisen kerran
yhtymähallituksessa 6/2018. Kuten Siun soten strategia ilmaisee ”maailma
ympärillämme muuttuu”, niin muuttuu myös turvallisuuden, tietosuojan ja
tietoturvan haasteet. Nyt, hyväksynnässä olevalla asiakirjalla, pyritään
vastaamaan muuttuvan ympäristön haasteisiin. Asiakirjaa on lyhennetty ja
yksinkertaistettu edelliseen verraten. Asiakirjassa esitellään tietosuoja ja
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tietoturvan tavoitteet ja periaatteet sekä organisointi ja vastuut.
Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikalla pyritään edistämään Siun soten
strategian visiota ”Hyvinvoiva pohjoiskarjalainen”.
Liitteet

[5]

Siun soten tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka
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Tuotehinnasto vuodelle 2022
5046/02.05.00.03/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 275
Lisätiedot

Vs. laskentapäällikkö Aapo Rahkola
aapo.rahkola@siunsote.fi
Puh. 013 330 8328

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

1. Hallitus vahvistaa tuotehinnat vuodelle 2022 oheismateriaalina olevan
hinnaston mukaisesti.
2. Hallitus delegoi talousjohtajalle oikeuden muuttaa yksittäisen tuotteen
tai tuoteryhmän hinnoittelun kesken vuoden ja oikeuden päättää
hinnoittelun muuttamisen alkamisajankohdasta mikäli muuttamiselle on
perusteltu tarve. Samoin talousjohtaja voi päättää kesken vuoden
käyttöön otetun uuden tuotteen tai tuoteryhmän hinnoista
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 14.12.2021 kuntayhtymän talousarvion
sekä sote-palveluiden hinnoittelu-, laskutus- ja korvausperusteet vuodelle
2022. Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus hyväksyy maksujen,
hintojen ja korvausten suuruudet kuntayhtymän palveluista.
Vuoden 2022 tuotehinnasto on koottu kirjaksi, ja se on liitteenä. Tuotteita
käytetään mm. valtion, ulkokuntien, vakuutusyhtiöiden ja ulkomaalaisten
laskutuksessa. Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat kiinteisiin
maksuosuuksiin. Kuntayhtymän ostaessa palveluja muilta
palveluntuottajilta jäsenkuntalaisilleen, palvelujen osto sisältyy
jäsenkuntien kiinteisiin maksuosuuksiin.
Liitteet
[6] Siun Soten tuotehinnasto 2022
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Asiakasmaksut 2022
5210/02.05.00.03/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 276
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaiset asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen
ja delegoi hallintojohtajalle oikeuden päättää yksittäisestä
asiakasmaksumuutoksesta, joka johtuu säädösmuutoksesta,
indeksimuutoksesta tai palvelutuotannon vähäisestä muutoksesta

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen määrittämisessä noudatetaan lakia
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, jäljempänä
asiakasmaksulaki) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (912/1992, jäljempänä asiakasmaksuasetus).
Palveluista, joiden maksuista tai maksuttomuudesta ei ole säädetty
erikseen laissa tai asetuksessa, voidaan periä kuntayhtymän päättämä
maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen.
Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista
kuntayhtymä voi poiketa vain alaspäin. Siun sotessa valtuusto on aiemmin
linjannut, että lakisääteiset asiakasmaksut kerätään valtakunnallisesti
määritellyn enimmäismäärän mukaisesti soveltuvin osin.
Siun soten hallintosäännön 2 luvun, 2 § 2 momentin 13 kohdan mukaisesti
yhtymähallituksen tehtävä on ratkaista maksujen, hintojen ja korvausten
määrääminen kuntayhtymän palveluista. Siun soten yhtymähallitus on
edellisen kerran päättänyt asiakasmaksut lakimuutoksesta johtuen
1.7.2021 alkaen kokouksessaan 25.2.2021 § 35 ja päätökseen on
vähäisestä palvelumuutoksesta johtuen tehty hallintojohtajan
muutospäätökset 2.6.2021 § 1 ja 16.6.2021 § 2.
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Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyt asiakasmaksujen
enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin
tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Valtioneuvosto on antanut
11.11.2021 asetuksen (931/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksen muuttamisesta, mikä korottaa indeksillä
asiakasmaksuasetuksessa säädettyjen asiakasmaksujen enimmäismääriä
1.1.2022 lukien. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut
11.11.2021 ilmoituksen laissa säädettyjen asiakasmaksujen, käyttövarojen
ja tulorajojen indeksillä korotetuista euromääristä 1.1.2022 lukien.
Liitteenä on Sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 antamaan
ilmoitukseen sisältyvä taulukko indeksitarkistetuista euromääristä
1.1.2022 lukien.
Kansaneläkeindeksillä tarkistettavien asiakasmaksujen euromääriin tulee
noin 1,36 %:n korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin
noin 1,78 %:n korotus 1.1.2022 lukien. Korotus pyöristetään lähimpään 10
senttiin.
Korotukset muuttavat tilapäisen kotipalvelun, tilapäisen
kotisairaanhoidon, terveyskeskuksen avohoidon, sairaalan
poliklinikkakäynnin, päiväkirurgian, suun ja hampaiden tutkimuksen ja
hoidon, sarjassa annettavan hoidon, lyhytaikaisen laitoshoidon, päivä- ja
yöhoidon, kuntoutushoidon, lääkärintodistusten, lastensuojelun,
omaishoitajan lakisääteisen vapaan sekä käyttämättä ja peruuttamatta
jätetyn palvelun enimmäismaksua. Myös asiakasmaksulaissa säädetyn
asiakasmaksukaton euromäärä nousee 1.1.2022 lukien 692 euroon
(31.12.2021 saakka 683 euroa).
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa
perhehoidossa olevien lakisääteinen vähimmäiskäyttövara nousee 164
eurosta/kk 167 euroon/kk; pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien
lakisääteinen käyttövara nousee 112 euroon/kk (31.12.2021 saakka 110
euroa/kk) 1.1.2022 lukien. Lisäksi jatkuvan ja säännöllisen kotona
annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksun
määrityksessä huomioitavat lakisääteiset tulorajat muuttuvat 1.1.2022
lukien (esim. yhden henkilön taloudessa tuloraja on 598 euroa 1.1.2022
lukien, kun se 31.12.2021 saakka on 588 euroa).
Lakisääteisten käyttövara- ja tulorajamuutosten vuoksi kaikkien
pitkäaikaishoidossa olevien asiakasmaksupäätökset ja tulosidonnaisten
palvelusetelien arvopäätökset tulee uusia 1.1.2022 alkaen.
Liitteenä olevassa luonnoksessa on huomioitu asiakasmaksulain 6 a §:ään
1.1.2022 lukien voimaan tuleva muutos, jonka mukaan
asiakasmaksukattoa kerryttävät 1.1.2022 lukien uutena asiana myös suun
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terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta
(hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta), suun ja leuan
erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut, tilapäisen
kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut, kaikista
yksilöterapioista perittävät maksut ja toimeentulotuesta maksetut maksut.
Liitteenä olevassa Siun soten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
1.1.2022 alkaen -luonnoksessa on Valtioneuvoston asetuksen ja Sosiaali- ja
terveysministeriön ilmoituksen mukaiset indeksillä korotetut
asiakasmaksut, käyttövarat ja tulorajat (suluissa 1.7.2021 alkaen päätetyt
maksut). Lisäksi luonnoksessa on indeksillä n. 1,36 % korotettuina
asiakasmaksut, jotka ovat kuntayhtymän itsensä päätettävissä
tuotantokustannusten rajoissa ja joista ei ole
asiakasmaksulainsäädännössä säädetty enimmäiseuromäärää.
Indeksikorotusta ei ole tehty turvapuhelimien laitemaksuihin ja
ateriapalvelumaksuihin.
Maksukattoa koskevaan kappaleeseen (kohta 1.5) on sisällytetty 1.1.2022
lukien lakisääteisesti voimaan astuvat muutokset. Lisäksi on tehty
muutamia tarkennuksia ja pieniä teknisiä muutoksia. Mikäli asiakasmaksut
1.1.2022 hyväksytään, keltaisella korostetut 1.7.2021 voimaan päätetyt
asiakasmaksut poistetaan asiakirjasta.
Liitteet

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien
Valtioneuvoston asetus 11.11.2021 indeksikorotuksista
STM ilmoitus indeksikorotuksista 11.11.2021
STM taulukko indeksillä tarkistetuista euromääristä
STM esitys valtioneuvoston indeksikorotusten perusteet ja
vaikutukset
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Kotipalvelun tukipalvelujen palvelusetelisääntökirja 4.1.2022 lukien
5284/00.01.01.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 277
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy Kotipalvelun tukipalvelujen palvelukohtaiseen
sääntökirjaan tehdyt muutokset sekä palvelusetelipalvelujen lisäykset
4.1.2022 lukien ko. liitteen mukaisesti.
Edelleen yhtymähallitus valtuuttaa ikäihmisten palvelujen toimialueen
toimialuejohtajan tekemään sääntökirjaan teknisiä muutoksia sekä lakeihin
ja asetuksiin perustuvia päivityksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä (569/2009) mukaan
kunnan/kuntayhtymän on päätettävä ne palvelut, joiden järjestämisessä se
käyttää palveluseteliä. Kuntayhtymän tehtävänä on hyväksyä ne
palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi
palveluseteliä käyttää. Siun sotessa palveluseteleiden järjestämistä
ohjataan yleisellä sääntökirjalla sekä palvelukohtaisilla sääntökirjoilla.
Yleinen sääntökirja on hyväksytty yhtymähallituksessa 29.11.2021 § 259.
Yleisen sääntökirjan päivittämisen sekä ikäihmisten palvelujen
kehittämisen ja monipuolistamisen myötä on tullut tarpeelliseksi päivittää
ikäihmisten toimialueen palvelukohtaista kotipalvelun tukipalvelujen
sääntökirjaa, ajantasaistaa sääntökirjassa käytettäviä käsitteitä, tehdä
lainsäädäntöön perustuvia tarkennuksia ja lisäyksiä sekä laajentaa
tukipalvelusetelin käyttöä ateriapalveluun.
Ikäihmisten toimialueen Kotipalvelujen tukipalvelujen
palvelusetelisääntökirja on hyväksytty 22.11.2016 (yhtymähallitus § 157),
jonka jälkeen tarkennuksia on tehty 27.4.2017 (yhtymähallitus § 64).
Tämän jälkeen tehdyt tekniset muutokset on hyväksytty toimialueella
yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti.
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Kotipalvelun tukipalvelujen sääntökirjaan esitetään sääntökirjan nimen
muuttamista (aiemmin kotihoidon tukipalvelujen sääntökirja). Muutoksen
perusteena on valvontaviranomaisen vastuunjaon selkeyttäminen.
Kotipalvelujen tukipalvelujen valvonta kuuluu kokonaisuudessaan
kuntayhtymälle toisin kuin kotihoidon palveluissa, joissa palveluntuottajan
ja hänen henkilöstönsä on oltava Valviran rekisterissä.
Kotipalvelun tukipalveluista säädetään sosiaaliasetuksessa (607/1983).
Kotipalvelun tukipalvelujen palveluseteleitä käyttää noin 580 asiakasta,
joista veteraaneja on 210. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle
palvelutarpeeseen perustuen ja palvelusta tehdään viranhaltijapäätös.
Kotipalvelun tukipalvelujen palveluseteli tukee heikossa asemassa olevia
ikäihmisiä. Tukipalveluseteliä käytetäänkin ensisijaisesti yli 65- vuotiaille,
joilla toimintakyvyn rajoitteet ja sairaudet estävät arjessa selviytymisen
sekä heikko taloudellinen tilanne ei mahdollista kotipalvelun tukipalvelujen
ostamista palveluntuottajalta ilman palveluseteliä. Kotipalvelun
tukipalvelusetelin myöntämisessä huomioidaan asiakkaan tulo- ja
varallisuustilanne ja tukipalveluseteliä myönnetään määräaikaisena
varattujen määrärahojen puitteissa asiakkaan kokonaistilanne
huomioiden. Poikkeuksena ovat veteraanit, joille kotipalvelun tukipalveluja
myönnetään ilman tulo- ja varallisuustietojen selvittämistä huomioiden
valtiokonttorin taholta tuleva ohjeistus ja palvelujen maksuttomuus.
Kotipalvelun tukipalvelujen sääntökirjaan on lisätty
palveluseteliperusteinen ateriapalvelu, jota on tarkoitus tarjota
veteraaneille nykyisen ostopalvelun sijaan. Mikäli ateriapalveluun
kohdennetusta palvelusetelistä saadut asiakas- ja tuottajapalautteet ovat
myönteisiä ja kustannusvaikuttavia, ateriapalvelua palvelusetelipalveluna
laajennetaan myöhemmin muille asiakkaille, joille kuntayhtymän
järjestämä ateriapalvelu ei sovellu. Muita kotipalvelun tukipalvelujen
sääntökirjaan tehtyjä tarkennuksia ovat tukipalvelun
palvelusetelipalvelujen sisältökuvaukset sekä palveluntuottajien
osaamisvaatimukset. Tarkennukset on tehty palvelukohtaisesti, jolloin
palvelusetelitoimijan hyväksyminen voidaan tehdä kohdennetusti niihin
palveluihin, joihin palvelusetelitoimijan osaaminen ja kokemus
kohdentuvat.
Liitteet
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Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palvelusetelisääntökirja 4.1.2022 lukien
5284/00.01.01.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 278
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy palvelukohtaisen Kotiin annettavien hoiva- ja
hoitopalvelujen sääntökirjan muutokset ja lisäykset 4.1.2022 lukien ko.
liitteen mukaisesti.
Edelleen yhtymähallitus valtuuttaa ikäihmisten palvelujen toimialueen
toimialuejohtajan tekemään sääntökirjaan teknisiä muutoksia sekä lakeihin
ja asetuksiin perustuvia päivityksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä (569/2009) mukaan
kunnan/kuntayhtymän on päätettävä ne palvelut, joiden järjestämisessä se
käyttää palveluseteliä. Kuntayhtymän tehtävänä on hyväksyä ne
palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi
palveluseteliä käyttää. Siun sotessa palveluseteleiden järjestämistä
ohjataan yleisellä sääntökirjalla sekä palvelukohtaisilla sääntökirjoilla.
Yleinen sääntökirja on hyväksytty yhtymähallituksessa 29.11.2021 § 259.
Yleisen sääntökirjan päivittämisen sekä ikäihmisten palvelujen
kehittämisen ja monipuolistamisen myötä on tullut tarpeelliseksi päivittää
ikäihmisten toimialueen palvelukohtaista Kotiin annettavien hoiva- ja
hoitopalvelujen sääntökirjaa, ajantasaistaa sääntökirjassa käytettäviä
käsitteitä sekä tehdä lainsäädäntöön perustuvia tarkennuksia ja lisäyksiä
(mm. yöaikainen hoito).
Ikäihmisten toimialueen kotiin annettavien hoito- ja hoivapalvelujen
palvelusetelin sääntökirja on hyväksytty 22.2.2018 (yhtymähallitus § 17),
jonka jälkeen tarkennuksia on tehty 27.4.2018 (yhtymähallitus § 64).

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

15/2021

§ 278

20.12.2021

26

Tämän jälkeen tehdyt tekniset muutokset on hyväksytty toimialueella
yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti.
Kotihoidon hoito- ja hoivapalvelujen sääntökirjalla voidaan antaa joko
säännöllistä kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, tilapäistä kotihoitoa sekä tukea
kotiutuksia. Hoivan ja hoidon palveluseteleitä käyttää noin 150 asiakasta.
Säännöllisessä kotihoidossa palvelusetelipalvelua esitetään
mahdollistettavaksi kaikkina vuorokauden aikoina asiakkaan palvelu- ja
hoidontarpeeseen perustuen.
Esitetyssä sääntökirjassa säännölliselle kotihoidon palvelulle
palveluntuottaja voi antaa yöhoidon hinnan. Tämä ei ole ollut mahdollista
nykyisessä sääntökirjassa. Ympärivuorokautinen kotihoito tulee olla
saatavilla myös setelipalveluna, jotta asiakkaiden kotona asumista ja
valinnan vapautta voidaan tukea. Yöaikainen tuntihinta ei lisää Siun soten
kustannuksia, sillä yöaikaista hoitoa on jouduttu järjestelemään muilla
kustannuksia tuottavilla tavoilla. Palvelusetelin arvon laskentamalli ei
muutu yöhoidon hinnan myötä, vaan asiakas maksaa säännöllisestä
kotihoidon palvelusetelistä saman verran omavastuuta, kun mitä hän
maksaisi palvelusta Siun soten omassa asiakkuudessa.
Hoivan ja hoidon sääntökirjassa muut palvelusetelipalvelut ovat
tuntiperusteisia ja sääntökirjamuutokset kohdistuvat pääasiassa palvelujen
sisältöjen tarkempaan kuvaamiseen, jotta palvelusetelillä järjestettävä
palvelu vastaa laadultaan samaa tasoa kuin Siun soten omana toimintana
järjestetty palvelu tai ostopalvelu.
Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palvelusetelin kustannuksia
seurataan kuukausittain. Mikäli kustannukset nousevat muun muassa
palveluntuottajien hintojen nousuista johtuen, tulee arvioitavaksi
siirtyminen kattohinnoitteluun.
Liitteet

[13]
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Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 1.1.2022 alkaen
5047/00.01.01.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 279
Lisätiedot

Toimialuejohtaja Leena Korhonen
leena.korhonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 5768

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus
1. hyväksyy täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen perusteet liitteen
mukaisesti
2. valtuuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtajan tarvittaessa
tekemään ohjeisiin teknisluonteisia muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen perusteet on hyväksytty
vuodelle 2021 yhtymähallituksessa § 227/16.12.2020. Perusteisiin on ollut
tarve tehdä tarkennuksia.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. ylimääräisiin
asumismenoihin kertaluonteisesti tai asiakkaan olosuhteista aiheutuviin
menoihin. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää henkilön tai
perheen omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi toimeentulotukilain mukaisesti vahvistettujen perusteiden
mukaan (Laki toimeentulotuesta 1412/1997, Laki toimeentulotuesta
annetun lain muuttamisesta 815/2015, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Täydentävän
ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat ovat varattuina perhe- ja
sosiaalipalvelujen toimialueen talousarviossa.
Liitteenä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje
2022.

Liitteet
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Tiedonhallinnan vastuut
5254/07.00.00.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 280
Lisätiedot

Digijohtaja Samu Kuosmanen
samu.kuosmanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4347

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy Siun soten tiedonhallinnan vastuut liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki, 906/2019)
astui voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten
tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen
käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi, mahdollistaa viranomaisten
tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen
voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelujensa hallinnon asiakkaille hyvää
hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti sekä edistää
tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.
Yhtenä tiedonhallintalain vaatimuksena velvoitettiin tiedonhallintayksikön
johto määrittelemään tiedonhallinnan vastuut. Siun sote kuntayhtymänä
on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.
Vastuiden määrittely ei ole kaikilta osin velvollisuutena sinänsä uusi, sillä
tiedonhallinnan vastuita on jo aiemmin sisältynyt mm. tietosuojaasetukseen, kuntalakiin ja arkistolakiin. Tiedonhallintalaki on kuitenkin
tuonut tiedonhallintaan uusia vastuita, kuten tiedonhallintamallin ja
asiakirjajulkisuuskuvauksen laadinnan. Nyt kaikki vastuut on pyritty
kokoamaan yhteen dokumenttiin lukuun ottamatta tietosuojaan ja
tietoturvaan liittyviä vastuita, jotka on määritelty tietoturva- ja
tietosuojapolitiikassa.
Hyvinvointialueen valmistelussa olisi hyvä ottaa huomioon, että
tiedonhallintalain vaatimat ylemmän tason vastuumäärittelyt
päivitettäisiin uuteen hallintosääntöön sekä tiedonhallinnan toteuttamisen
vastuut niin tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan osalta koottaisiin
yhteen politiikka-asiakirjaan.
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korvaavat aiemmin voimassa olleet Tiedonohjauksen periaatteet
(Yhtymähallitus § 63/27.4.2017, 736/07.01.03.00/2017).
Liitteenä tiedonhallinnan vastuut -asiakirja.
Liitteet
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Siun soten tiedonhallintamalli
5072/07.00.00.01/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 281
Lisätiedot

Digijohtaja Samu Kuosmanen
samu.kuosmanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4347

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus hyväksyy Siun soten tiedonhallintamallin liitteen
mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki, 906/2019)
astui voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään tiedonhallintayksikön
velvollisuudesta ylläpitää sen toimintaympäristön määrittelevää ja
kuvaavaa tiedonhallintamallia. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote on tiedonhallintalaissa
tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.
Tiedonhallintamalli on laadittava ja ylläpidettävä palvelujen,
asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja
toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten
toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojenkeruun vähentämiseksi,
tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi
sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.
Tiedonhallintamallin on tiedonhallintalain 5 §:n 2 momentin mukaan on
sisällettävä vähintään tiedot:
1) toimintaprosesseja kuvaavista nimikkeistä, prosessista vastaavasta
viranomaisesta, prosessin tarkoituksesta sekä prosessin sidoksista muihin
prosesseihin;
2) tietovarantojen nimikkeistä, kuvaukset tietovarantojen sidoksista
toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selosteen sisällöstä tai, jos
selostetta ei tarvitse tietosuoja-asetuksen mukaan laatia, tietovarannosta
vastaavasta viranomaisesta, tietovarannon käyttötarkoituksesta,
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keskeisistä tietoryhmistä tietoaineistoissa, tietojen luovutuskohteista ja
tietojen säilytysajoista;
3) tietoaineiston arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja
arkistopaikasta tai tuhoamisesta;
4) tietojärjestelmien nimikkeistä, tietojärjestelmästä vastaavasta
viranomaisesta, tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietojärjestelmän
liittymistä muihin tietojärjestelmiin ja liittymissä käytettävistä
tiedonsiirtotavoista;
5) tietoturvallisuustoimenpiteistä.
Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa ohjaavan ja valvovan
tiedonhallintalautakunnan suosituksessa tiedonhallintamallista todetaan,
että tiedonhallintamalli voi olla luonteeltaan yhteenveto tai kooste, johon
muut tiedonhallintaa tarkemmin määrittelevät kuvaukset kootaan viitteinä
tai liitteinä.
Tiedonhallintamallin hyväksynnän jälkeen kuntayhtymän internet-sivuilla
tullaan julkaisemaan tiedonhallintamallista johdettu
asiakirjajulkisuuskuvaus, joka niin ikään on tiedonhallintalain vaatimus.
Tiedonhallintamalli ja erikseen hyväksyttävä tiedonhallinnan vastuut
korvaavat aiemmin voimassa olleet Tiedonohjauksen periaatteet
(Yhtymähallitus § 63/27.4.2017, 736/07.01.03.00/2017).
Liitteenä tiedonhallintamalli-asiakirja.
Liitteet
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Johtoryhmän jäsenten varahenkilöiden nimeäminen
360/00.00.01.01.00/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 282
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää johtoryhmän jäsenten varahenkilöt 20.12.2021
lukien seuraavasti:
Hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen varahenkilöt:
1. Talousjohtaja Ismo Rouvinen
2. Hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolu
3. Lakimies Sakari Kela
Talousjohtaja Ismo Rouvisen varahenkilöt:
1. Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
2. Digijohtaja Samu Kuosmanen
3. Tekninen johtaja Juha Tornberg
Kehittämisjohtaja Heli Aallon varahenkilöt:
1. Kehittämispäällikkö Karri Poutanen
2. Kehittämisasiantuntija Leena Suhonen
3. Projektipäällikkö Marko Auvinen
Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:
1. Työhyvinvointipäällikkö Kati Koppinen
2. Työsuojelupäällikkö Mikko Simonen
Johtajaylihoitaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:
1. Toimialueylihoitaja Sari Kulokivi
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Leena Korhosen varahenkilöt:
1. Palvelujohtaja Tuuli Ollila
2. Palvelujohtaja Tarja Hallikainen
Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Riepon varahenkilöt:
1. Palvelujohtaja Leena Laaninen
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2. Palvelujohtaja Hannele Komu
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Jarmo Kukkosen
varahenkilöt:
1. Palvelujohtaja Susanna Wilen
2. Hallintoylilääkäri Petri Kivinen
Pelastusjohtaja Markus Viitaniemen varahenkilöt:
1. Vs. pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen
2. Valmiuspäällikkö Pasi Markkanen
3. Palopäällikkö Yrjö Jantunen
4. Palopäällikkö Lari Parkkinen
Ympäristöterveydenhuollon johtaja (Elina Felin, virkavapaalla 30.4.2023
saakka, vs. Kirsi Hiltunen 30.4.2023 saakka) varahenkilöt:
1. Terveysvalvonnan päällikön sijainen Jaana Valkama 15.3.2022 saakka,
Terveysvalvonnan päällikkö Jouni korhonen 16.3.2022 alkaen.
2. Vastaava eläinlääkäri Marja-Leena Ratilainen
Viestintäjohtaja Susanna Prokkolan varahenkilöt:
1. Viestintäsuunnittelija Sari Jormanainen
2. Viestintäsuunnittelija Annika Huotari
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitus nimeää hallintosäännön mukaan johtoryhmäläisten
varahenkilöt. Henkilövaihdoksista ja työjärjestelyistä johtuen varahenkilöitä
on tarve aika ajoin muuttaa.
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Pelastusjohtajan osa-aikainen virkavapaus ja sen aikaiset virkajärjestelyt
2294/01.01.03.04/2020
Yhtymähallitus 15.09.2020 § 159
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus myöntää pelastusjohtaja Markus Viitaniemelle 50 %:n
virkavapaan, ja valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään virkavapauden
aikaisista sijaisjärjestelyistä. Viitaniemen edellytetään kuitenkin toimivan
pelastuslaitoksen johtokunnan esittelijänä em. virkavapauden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi on
nimitetty osa-aikaiseen projektipäällikön virkaan sisäministeriön
pelastusosastolle 1.10. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Projekti jatkuu
mahdollisesti vuoden 2021 puolelle riippuen sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen etenemisestä syksyllä
2020, mihin Viitaniemen tulevat tehtävät sisäministeriössä liittyvät.
Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen sotemaakuntaan tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö
vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta. Viitaniemen
päätehtävänä sisäministeriössä on koordinoida kansallisesti
pelastustoimen uudistuksen alueellista valmistelua sekä huolehtia
alueellista valmistelua koskevasta ministeriöiden välisestä yhteistyöstä.
Sisäministeriön projektipäällikkyys on kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 18 §:ssä tarkoitettu sivutoimi.
Projektin aikana Viitaniemi hoitaa pelastusjohtajan virkaa osa-aikaisesti 50
prosentin työajalla. Lisäksi joitakin pelastusjohtajan tehtäviä jaetaan
pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin pelastusjohtajan sijaiseksi nimetyille
viranhaltijoille. Sijaisten palkkaus tarkastetaan projektin ajaksi
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pelastusjohtajan lisätehtävien edellyttämälle vaativuustasolle.
Pelastusjohtajan palkkaus muutetaan työaikaprosentin mukaiseksi.
Hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja voi myöntää pelastusjohtajalle
virkavapaan, mutta toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevien
viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijaisten ja esittelyvastuussa olevien
viranhaltijoiden sijaisten nimeäminen kuuluu yhtymähallituksen
ratkaistaviin asioihin. Tämän vuoksi on selvintä, että sekä virkavapaus että
sijaisjärjestelyt tuodaan yhtymähallituksen käsittelyyn.
Yhtymähallitus 16.12.2020 § 231
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus jatkaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemen 50 %:n
virkavapautta ajalle 1.1. - 30.6.2021 muutoin päätöksessä § 159 /
15.9.2020 mainituin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi on
nimitetty osa-aikaiseen projektipäällikön virkaan sisäministeriön
pelastusosastolle 1.10. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Yhtymähallitus myönsi
§ 159 / 15.09.2020 kokouksessaan pelastusjohtaja Markus Viitaniemelle 50
%:n virkavapaan. Sisäministeriö on jatkamassa Viitaniemen nimitystä
projektipäällikön virkaan 30.6.2021 saakka.
Viitaniemen tehtävät liittyvät hyvinvointialueiden perustamiseen sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistukseen, josta hallitus antoi eduskunnalle esityksensä 8.12.2020.
Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen sotemaakuntaan tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö
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vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta. Viitaniemen
päätehtävänä sisäministeriössä on aikaisemmassa päätöksessa mainitun
mukaisesti koordinoida kansallisesti pelastustoimen uudistuksen
alueellista valmistelua sekä huolehtia alueellista valmistelua koskevasta
ministeriöiden välisestä yhteistyöstä.
Pelastusjohtajan virkavapauteen liittyvät sisäiset järjestelyt jatkuisivat
samoin kuin ajalle 1.10. – 31.12.2020 myönnetyn virkavapauden aikana.

Yhtymähallitus 24.06.2021 § 117
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus päättää jatkaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemen osaaikaista virkavapautta 30 %:n osuudella ajalle 1.7. - 31.12.2021 muutoin
päätöksessä § 159 / 15.9.2020 mainituin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitus on edellä ilmenevillä päätöksillä § 159/15.9.2020 ja §
231/16.12.2020 myöntänyt pelastusjohtaja Markus Viitaniemelle 50 %
virkavapauden sisäministeriön projektipäällikön virkaan. Sisäministeriö
olisi edelleen jatkamassa Viitaniemen nimitystä ajalle 1.7 - 31.12.2021,
koska sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus ja
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hyvinvointialueiden perustaminen ovat etenemässä eduskuntakäsittelyn
kautta varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen.
Pohjois-Karjalassa on valmistauduttu aloittamaan hyvinvointialueen
väliaikaisen valmistelutoimielimen toimesta hyvinvointialueen toiminnan
ja hallinnon käynnistämiseen liittyvät omat valmistelut, mihin
pelastusjohtaja myös osallistuisi. Tämän vuoksi virkavapaan osuutta on
tarpeen tarkistaa siten, että Pohjois-Karjalan pelastusjohtajan tehtäviin
osoitettaisiin 70 %:n työpanos ja sisäministeriöön 30 %:n työpanos. Täten
osa-aikaista virkavapaata esitetään jatkettavaksi 50 %:n sijaan 30 %:n
osuudella.
Viitaniemen tehtävät sisäminiesteriössä liittyvät hyvinvointialueiden
perustamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistukseen, josta hallitus antoi eduskunnalle esityksensä
8.12.2020. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen
hyvinvointialueille tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaalija terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö
vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta. Viitaniemen
päätehtävänä sisäministeriössä on aikaisemmissa päätöksissä mainitun
mukaisesti koordinoida kansallisesti pelastustoimen uudistuksen
alueellista valmistelua sekä huolehtia alueellista valmistelua koskevasta
ministeriöiden välisestä yhteistyöstä. Viitaniemen työskentelyn
sisäministeriössä katsotaan tukevan myös Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyvää valmistelua ja toimeenpanoa.
Pelastusjohtajan virkavapauteen liittyvät sisäiset järjestelyt jatkuisivat
samoin kuin ajalle 1.10.2020 - 30.6.2021 myönnetyn virkavapauden
aikana.
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 283
Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA

15/2021

§ 159
§ 231
§ 117
§ 283

15.09.2020
16.12.2020
24.06.2021
20.12.2021

38

Yhtymähallitus jatkaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemen osa-aikaista
virkavapautta 30 %:n osuudella ajalle 1.1. - 31.3.2022 muutoin päätöksessä
§ 159 / 15.9.2020 mainituin ehdoin.
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitus on edellä ilmenevillä päätöksillä § 159/15.9.2020 ja §
231/16.12.2020 myöntänyt pelastusjohtaja Markus Viitaniemelle 50 %
virkavapauden sisäministeriön projektipäällikön virkaan ajalle 1.10.2020 30.6.2021. Lisäksi päätöksellä § 117/24.6.2021 yhtymähallitus jatkoi
Viitaniemen virkavapaata sisäministeriöön 30 %:n työpanoksella ajalle 1.7.
- 31.12.2021.
Koska hyvinvointialueen toimeenpano jatkuu vielä ensi vuonna ja projekti
pelastustoimen alueellisen toimenpanon osalta on siten vielä kesken, olisi
sisäministeriö jatkamassa Viitaniemen nimitystä 30 %:n osuudella edelleen
ajalle 1.1. - 30.6.2022. Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää maaliskuussa 2022
hyvinvointialueen johtavista viranhaltijoista ja heidän työpanoksestaan
hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa. Tämän vuoksi virkavapaa on
tässä vaiheessa perusteltua myöntää 31.3.2022 saakka, ja mahdollisesta
virkavapaan jatkamisesta yhtymähallitus päättäisi erikseen
hyvinvointialueen johtamisjärjestelyjen selvittyä.
Viitaniemen tehtävät sisäministeriössä liittyvät hyvinvointialueiden
perustamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistukseen. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa
1.1.2023. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen
hyvinvointialueille tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaalija terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö
vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta. Viitaniemen
päätehtävänä sisäministeriössä on koordinoida ja tukea kansallisesti
pelastustoimen uudistuksen alueellista toimeenpanoa sekä huolehtia
tähän liittyvästä ministeriöiden välisestä yhteistyöstä. Viitaniemen
työskentelyn sisäministeriössä katsotaan tukevan myös Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyvää valmistelua ja toimeenpanoa.
Pelastusjohtajan virkavapauteen liittyvät sisäiset järjestelyt jatkuisivat
samoin kuin ajalle 1.10.2020 - 31.12.2021 myönnetyn virkavapauden
aikana.
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Valtuustoaloite 10.6.2021 - Terapiatakuu koko Siun soten alueelle, keskustan valtuustoryhmä
2669/00.02.00.03/2021
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 284
Lisätiedot

Toimialuejohtaja Jarmo Kukkonen
jarmo.kukkonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4535
Toimialuejohtaja Leena Korhonen
leena.korhonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 5768

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle liitteenä olevan vastauksen
valtuustoaloitteeseen 'Terapiatakuu koko Siun soten alueelle'. Edelleen
hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Hallitus kirjasi asiaan ponnen, jossa todetaan, että tavoitteena on 100
%:nen hoitoon pääsy kahdessa viikossa.

Selostus

Keskustan valtuustoryhmän 10.6.2021 jättämässä valtuustoaloitteessa on
kerrottu mielenterveyden häiriöiden merkityksestä väestön hyvinvoinnin,
työkyvyn ja talouden näkökulmista ja esitetään terapiatakuuta siten, että
hoitoon pääsy taattaisiin kahden viikon kuluessa hoitoon hakeutumisesta.
Valtuustoaloitteessa esitetään lisäksi, että Siun soten alueen kuntien
saamien koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen riittävyys
kartoitetaan sekä suhteutetaan vastaamaan alueellista tarvetta.
Psykoterapiat ovat yksi keskeinen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa
käytettävä hoito- ja kuntoutusmuoto. Ne eivät kuitenkaan ole ainoa
hoitomuoto, eivätkä myöskään kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaisin
hoitomuoto. Ensisijaista on, että hoito on potilaan kokonaistilanteeseen
nähden tarkoituksenmukaista ja oikein ajoitettua.
Kelan kuntoutuspsykoterapian saatavuus Pohjois-Karjalassa on THL:n
tilastojen mukaan Suomen paras, ja Kelan kustantamaa psykoterapiaa saa
vuosittain lähes 3000 pohjoiskarjalaista.
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Siitä huolimatta potilaat joutuvat jonottamaan
kuntoutuspsykoterapiapaikkaa, tilanne liittyy yksityisen sektorin
kuntoutustarjonnan rajalliseen resurssiin.
Myös erikoissairaanhoidon eri klinikoissa tuotetaan psykoterapeuttista
hoitoa. Psykoterapeuttien sitouttamisessa on ollut viime vuosina suuria
haasteita, ja jonoutumista esiintyy vaihtelevasti ja myös tarpeettoman
pitkänä. Keskeisin tekijä on lisääntynyt lähetemäärä, mihin ei
nykyresursseilla voida suoraan vastata.
Lastenpsykiatrian klinikassa tutkimusjaksot toteutuvat hoitotakuun
puitteissa, ja nuorisopsykiatrian klinikassa kiireettömät tutkimusjaksot
käynnistyvät alle kolmessa viikossa ja aina hoitotakuun puitteissa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat matalan kynnyksen palveluja ja
pitkäaikaista kuntoutusta kaikkiaan n. 10 000:lle pohjoiskarjalaiselle.
Nykytilanteessa 50 % potilaista pääsee hoitoon viikon sisällä
yhteydenotosta ja 67% kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Kaikki
potilaat pääsevät hoitoon aina hoitotakuun puitteissa.
Oppilas- ja opiskeluhuoltoon sisältyvien psykologi- ja kuraattoripalvelujen
sisältö määritellään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa eikä palveluihin
sovelleta sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitotakuuta. Koulupsykologien ja
koulukuraattorien palvelujen järjestämiseen vaikuttaa henkilöstön
rekrytoinnin tilanne.
Terapiapalveluja toteutetaan terveys- ja sairaanhoitopalvelujen ja
koulukuraattori- ja koulupsykologiapalvelut järjestetään perhe- ja
sosiaalipalvelujen toimialueella. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen sekä
perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueilla yhteistyönä valmisteltu vastaus on
esityslistan liitteenä.
Liitteet
[18] Terapiatakuu koko Siun soten alueelle,
keskustan valtuustoryhmä
[19]
Vastaus valtuustoaloitteeseen –
Terapiatakuu koko Siun soten alueelle
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Tiedoksi annettavat asiat
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 285
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat ja asiat 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:
5043/06.00.00.02.01/2021 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen Manuscripta Oy (Y-tunnus: 2815802-9)
5264/06.00.00.02.01/2021 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen Psykiatri- ja psykoterapiapalvelu Kaustio & Parviainen Oy (Y-tunnus:
3242679-4)

- Muut tiedoksi annettavat asiat:
STM:n Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022
(Sosiaali- ja terveysministeriö 13.12.2021)
 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2022. Hoitopalkkion
vähimmäismäärä nousee 847,24 euroon. Kunnat voivat maksaa myös
vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan
erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää
pienempänä. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain palkkakertoimella. Perhehoitajille maksettavia
kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia on tarkistettu
elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuoden 2022 alusta kulukorvauksen
vähimmäismäärä on 437,44 euroa. Käynnistämiskorvauksen
enimmäismäärä on 3.106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä
kohti.
 Ikäihmisten toimialuejohtaja vahvistaa indeksikorotukset
vähimmäismäärien mukaisesti
STM:n Kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022
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(Sosiaali- ja terveysministeriö 26.11.2021)
 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan
indeksitarkistuksen takia. Omaishoidon tuen hoitopalkkion
vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 423,61 euroa kuukaudessa.
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa. Omaishoitajille maksettavien
hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään
omaishoidon tuesta annetussa laissa. Hoitopalkkioita tarkistetaan
kalenterivuosittain palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu
palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on
1,501.
 Ikäihmisten toimialuejohtaja vahvistaa hoitopalkkiot
vähimmäismäärien mukaisesti
Yhtymähallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 24.11.-14.12.2021
Viranhaltijapäätös: Perhehoidon käynnistämiskorvauksen maksaminen /
Kirsi ja Peter Von Gross 5073/05.00.00.04/2021, § 1/2021
Yhtymähallituksen alaisten toimielinten pöytäkirjat:
- Henkilöstöjaosto 15.12.2021
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 30.11.2021
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Yhtymähallitus 20.12.2021 § 286
Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka

Päätös

Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 20.12.2021 § 287
Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.
Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää joulua. Toimitusjohtaja kiitti hallitusta
kuluneesta syksystä ja toivotti kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 266, § 267, § 268, § 269, § 270, §
271, § 272, § 274, § 280, § 282, § 284, § 285, § 286, § 287

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: § 273, § 275, § 276, § 277, § 278, §
279, § 281, § 283

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.

