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Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, 25.10.2016

Sanna Mertanen

Marjatta Parviainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, 1.11.2016

Terttu Ruotsalainen
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 85, 86 ja 91 – 95 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 89 – 90, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 89 - 90 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:ien 87 ja 88 osalta
liite B

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

8/2016

25.10.2016

Julkinen

3 (29)

Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

85 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

86 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

87 §

Oikaisuvaatimus / Kahden sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen
terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottopalveluissa

6

4

88 §

Oikaisuvaatimus / Kahden sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen
terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottopalveluissa

9

5

89 §

Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä määräaikaisena Varkauden kaupungin kanssa

11

6

90 §

1

Vuoden 2016 omaishoitajan nimeäminen

12

7

91 §

2-3

Talouden seuranta / kuukausiraportit ajalta 1.1. - 30.9.2016

14

8

92 §

Talousarviomuutokset vuonna 2016 perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueilla

15

9

93 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus

18

10

94 §

Tiedonantoja

20

11

95 §

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017
valmistelutilanne

25

17 §

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

27

18 §

Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus

28

4

Otsikko

Sivu

Muutoksenhaku

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

8/2016

4 (29)
85 §

25.10.2016

85 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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86 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa jäsenet Antti Kivelä ja
Sanna Mertanen.
Päätös

Valittiin Sanna Mertanen ja Marjatta Parviainen

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen maahanmuuttokoordinaattori
Jouko Miettinen esitteli Kotoutuminen Kuopioon ohjelman päivitystä.
Maahanmuuttokoordinaattori Jouko Miettinen poistui kokouksesta klo 15.15
tämän esittelyn jälkeen.
Käsittelyjärjestyksen muutos
Merkittiin, että lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten,
että §:t 91, 92 ja 95 käsiteltiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 87

Asianro 6659/01.01.01/2016

Oikaisuvaatimus / Kahden sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottopalveluissa

Taustaa
Terveydenhuollon palvelualueella avohoidon vastaanottopalveluissa oli haettavana 5.9–11.9.2016 kello 12.00 mennessä kaksi sairaanhoitajan vakinaista
tehtävää. Kelpoisuusehtona tehtäviin oli sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävään
haki 19 henkilöä, joista 1 ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä.
Haastattelussa esitettiin kaikille kutsutuille etukäteen valmistellut samansisältöiset kysymykset.
Oikaisuvaatimus
Työntekijä on tehnyt va. ylilääkärin 23.9.2016 päätöksestä (6659/2016) henkilöstöasiat (57 §) oikaisuvaatimuksen perusturva ja terveyslautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa.
Työntekijä toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että hän on tullut perusteetta ohitetuksi sairaanhoitajien tehtäviä haettaessa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hänellä on työkokemusta lähes 20
vuotta. Vuodesta 1990 lähtien hän on toiminut, alkuun perushoitajana vanhustenhuollossa ja valmistuttuaan 1997 sairaanhoitajana/terveydenhoitajana
erilaisilla toimialueilla. Useamman vuoden työkokemuksen Isossa Britanniassa hän kertoo takaavan vahvan kielitaidon, joka mahdollistaa tekemään asiakkaan hoidontarpeenarvion sekä hoidonohjauksen sujuvasti englannin kielellä. Vastaanottopalveluissa työntekijä kertoo toimineen yksityisellä lääkäriasemalla sairaanhoitajana 3 vuotta 2 kk, terveydenhoitajana /
valtimotautihoitajana Siilinjärven kunnassa 2 vuotta 7 kk. Kuopion kaupungin
vastaanottopalveluiden sairaanhoitajan sijaisena 1vuoden ja 4 kk. Vastuualueena diabetespotilaan hoidonohjaus Pyörön terveysasemalla.
Vastine oikaisuvaatimukseen
Hakijoiden valinnat haastatteluun kutsumisesta tekivät avohoidon vastaanottopalvelujen palveluesimiehet Kuntarekrystä saatavan ansiovertailun jälkeen.
Molemmat lukivat hakemukset itsenäisesti läpi, ja merkitsivät kymmenen
henkilöä jotka parhaiten soveltuivat sairaanhoitajan tehtäviin. Tämän jälkeen
he vertasivat tuloksiaan, ja ne olivat samanlaiset. Tarkasteluissa painotettiin
vastaanottopalveluissa sairaanhoitajan tehtävässä vaadittavia monipuolisia ja
laaja-alaisia työtaitoja (mm. ryhmäohjaus), soveltuvuutta, kehittymisvalmiuksia (mm. kouluttautumisaktiivisuus) ja työkokemusta painottuen vastaanot-
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topalveluihin, sekä mahdollisuutta sijoituspaikkojen vaihtumiseen myös
akuuteissa tilanteissa Riistavedelle ja Vehmersalmelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta käy esille vaadittu ammattipätevyys. Työkokemusta hänellä on Kuopion kaupungin vastaanottopalveluissa 1 v
3 kk. Hakemuksessa ei sen sijaan tullut esille vastaanottopalveluissa tarvittavaa monipuolista työnkuvaa, mm. ryhmäohjaustaitoja, työnkuvan laajaalaisuutta jne., jota painotettiin haastatteluun valinnassa. Oikaisuvaatimuksessa esitettyä kielitaitoa ei edellytetty.
Haastatteluun kutsutuilla 10 henkilöllä oli työkokemusta vastaanottopalveluissa ½ vuodesta 3 vuoteen, monipuolista osaamista vastaanottotoiminnassa, erilaisten ryhmien vetämistä (Tulppa-, astmaryhmät) ja muita vastuualueita.
Va. ylilääkäri päätti 23.9.2016, että sairaanhoitajan tehtäviin valitaan sairaanhoitaja, jolla on työkokemusta vastaanoton sairaanhoitajan tehtävistä.
Vastaanottopalveluissa hän on toiminut sekä lähihoitajana että sairaanhoitajana. Vastuualueina on korva-, nenä- ja kurkkutautien osaaminen, korvaushoitajien sijaistaminen, astmahoitajana toimiminen ja ryhmäohjaus. Sekä toisena sairaanhoitaja, joka on toiminut sairaanhoitajan sijaisena vastaanottopalveluissa. Monipuolisen työkokemuksensa perusteella hallitsee äkillisesti
muuttuvia tilanteita ja pystyy hahmottamaan isoja kokonaisuuksia toiminnassa. Hän haluaa kehittää työyhteisöä. Vastuualueina ovat pakolaistaustaisten
potilaiden vastaanottotyö ja sydämenvajaatoiminta potilaat.
Va. ylilääkärin päätös ei ole kaupungin johtosääntöjen, kuntalain, työsopimuslain, tai muutoinkaan lain vastainen, koska oikaisuvaatimuksen tekijällä
ja muillakaan ei ole etua ja oikeutta saada sairaanhoitajan tehtävää Kuopion
kaupungista.
Va. ylilääkärin päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan
lainvastainen. Työntekijän valinta on kaupungin vapaassa harkinnassa, eikä
va. ylilääkäri ole käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa väärin.
Oikaisuvaatimus, vaatimuksen tekijän CV, työntekijän hakemus ja muiden
tehtävää hakeneiden asiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä.
Esitys

Terveysjohtaja Jari Saarinen:
Edellä olevan perusteella esitän, että perusturva- ja terveyslautakunta päättää
hylätä työntekijän tekemän oikaisuvaatimuksen.
Valmistelija
Jari Saarinen
Annikki Venetvaara
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 6301
puh. +358 044 718 6972
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan
esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 88

Asianro 6659/01.01.01/2016

Oikaisuvaatimus / Kahden sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottopalveluissa

Taustaa
Terveydenhuollon palvelualueella avohoidon vastaanottopalveluissa oli haettavana 5.9–11.9.2016 kello 12.00 mennessä kaksi sairaanhoitajan vakinaista
tehtävää. Kelpoisuusehtona tehtäviin oli sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävään
haki 19 henkilöä, joista 1 ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä.
Haastattelussa esitettiin kaikille kutsutuille etukäteen valmistellut samansisältöiset kysymykset.
Oikaisuvaatimus
Työntekijä on tehnyt va. ylilääkärin 23.9.2016 päätöksestä (6659/2016) henkilöstöasiat (57 §) oikaisuvaatimuksen perusturva- ja terveyslautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa.
Työntekijä toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että on tullut perusteetta ohitetuksi sairaanhoitajien tehtäviä haettaessa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hänellä on lähihoitajan työkokemusta
psykiatrisesta sairaalasta 14 vuotta aikuis- ja nuorisopsykiatriassa sisältäen
osaamista somatikasta ja psykiatriasta, ja sairaanhoitajan kokemusta 3 vuotta
akuuttien potilaiden hoidosta ja vastaanottopalveluista. Työntekijä on tyytymätön päätökseen ja vaatii valinnat uudelleen harkittavaksi kuntalain mukaan.
Vastine oikaisuvaatimukseen
Hakijoiden valinnat haastatteluun kutsumisesta teki avohoidon vastaanottopalvelujen palveluesimiehet Kuntarekrystä saatavan ansiovertailun jälkeen.
Molemmat lukivat hakemukset itsenäisesti läpi, ja merkitsivät kymmenen
henkilöä jotka parhaiten soveltuivat sairaanhoitajan tehtäviin. Tämän jälkeen
he vertasivat tuloksiaan, ja ne olivat samanlaiset. Tarkasteluissa painotettiin
vastaanottopalveluissa sairaanhoitajan tehtävässä vaadittavia monipuolisia ja
laaja-alaisia työtaitoja (mm. ryhmäohjaus), soveltuvuutta, kehittymisvalmiuksia (mm. kouluttautumisaktiivisuus) ja työkokemusta painottuen vastaanottopalveluihin, sekä mahdollisuutta sijoituspaikkojen vaihtumiseen myös
akuuteissa tilanteissa Riistavedelle ja Vehmersalmelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta käy esille vaadittu ammattipätevyys. Työkokemusta työntekijällä on Kuopion kaupungin vastaanottopalve-

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

8/2016

10 (29)
88 §

25.10.2016

luissa 6 kk, ja sairaanhoitajana 3 vuotta. Hakemuksessa ei sen sijaan tullut
esille vastaanottopalveluissa tarvittavaa monipuolista työnkuvaa, mm. ryhmäohjaustaitoja, työnkuvan laaja-alaisuutta jne., joita painotettiin haastatteluun valinnassa. Oikaisuvaatimuksessa esitettyä työkokemusta psykiatrisesta
sairaanhoidosta ei valinnassa edellytetty.
Haastatteluun kutsutuilla 10 henkilöllä oli työkokemusta vastaanottopalveluissa ½ vuodesta 3 vuoteen, monipuolista osaamista vastaanottotoiminnassa, erilaisten ryhmien vetämistä (Tulppa-, astmaryhmät) ja muita vastuualueita.
Va. ylilääkäri päätti 23.9.2016, että sairaanhoitajan tehtäviin valitaan sairaanhoitaja, jolla on työkokemusta vastaanoton sairaanhoitajan tehtävistä.
Vastaanottopalveluissa hän on toiminut sekä lähihoitajana että sairaanhoitajana. Vastuualueina on korva-, nenä- ja kurkkutautien osaaminen, korvaushoitajien sijaistaminen, astmahoitajana toimiminen ja ryhmäohjaus. Sekä toisena sairaanhoitaja, joka on toiminut sairaanhoitajan sijaisena vastaanottopalveluissa. Monipuolisen työkokemuksensa perusteella hallitsee äkillisesti
muuttuvia tilanteita ja pystyy hahmottamaan isoja kokonaisuuksia toiminnassa. Hän haluaa kehittää työyhteisöä. Vastuualueina ovat pakolaistaustaisten
potilaiden vastaanottotyö ja sydämenvajaatoiminta potilaat.
Va. ylilääkärin päätös ei ole kaupungin johtosääntöjen, kuntalain, työsopimuslain, tai muutoinkaan lain vastainen, koska oikaisuvaatimuksen tekijällä
ja muillakaan ei ole etua ja oikeutta saada sairaanhoitajan tehtävää Kuopion
kaupungista. Työntekijän valinta on kaupungin vapaassa harkinnassa, eikä va.
ylilääkäri ole käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa väärin.
Va. ylilääkärin päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan
lainvastainen. Työntekijän valinta on kaupungin vapaassa harkinnassa, eikä
va. ylilääkäri ole käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa väärin.
Oikaisuvaatimus, työntekijän hakemus ja muiden tehtävää hakeneiden asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Esitys

Terveysjohtaja Jari Saarinen:
Edellä olevan perusteella esitän, että perusturva- ja terveyslautakunta päättää
hylätä työntekijän tekemän oikaisuvaatimuksen.
Valmistelija
Jari Saarinen
Annikki Venetvaara
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 6301
puh. +358 044 718 6972

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 89

Asianro 5875/05.16.00/2016

Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä määräaikaisena Varkauden
kaupungin kanssa

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.8.2016 §:ssä 73
osaltaan sopimuksen sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä,
jonka mukaan Kuopion kaupunki järjestää Varkauden kaupungille tarvittavat
sosiaaliasiamiespalvelut sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain (812/2000) edellyttämällä tavalla. Sopimus liitetään osaksi
21.8.2014 allekirjoitettua sopimusta. Sopimus tulee voimaan 1.9.2016.
Varkauden kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan 28.9.2016
§:ssä 95 päättänyt, että se sopii sosiaaliasiamiespalveluiden tuottamisesta
Kuopion kaupungin kanssa ajalle 1.10.2016 – 31.1.2017. Sosiaaliasiamiestoiminnan järjestelyjä arvioidaan kyseisellä ajanjaksolla ja toiminnan järjestelyistä jatkossa päätetään erikseen.

Esitys

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee Varkauden kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen tietoonsa saaduksi ja hyväksyy osaltaan sopimuksen
tulemaan voimaan ajalle 1.10.2016 - 31.1.2017. Lisäksi lautakunta toteaa, että
jatkossa Varkauden kaupunki voi tulla osalliseksi 21.8.2014 allekirjoitettua
sopimusta joko määräajalle tai toistaiseksi ilman lautakunnan uutta päätöstä.

Valmistelija
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 7183100

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy henkilöstö- ja hallintopäällikön
esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 90

Asianro 7095/05.12.01/2016

Vuoden 2016 omaishoitajan nimeäminen
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen hallinto
Kuopion kaupunki on halunnut palkita vuosittain yhden omaishoitajan ja
tuoda tällä tavoin esiin omaishoitajien arvokasta työpanosta. Vuonna 2015
vuoden omaishoitajaksi valittiin puolisoaan hoitava, työssäkäyvä omaishoitaja. Tänä vuonna kohderyhmäksi on valittu yli 65-vuotiaita vanhempiaan hoitavat lapset. Nimetty omaishoitaja palkitaan 1000 € arvoisella palkinnolla.
Vuoden 2016 tammi-heinäkuun aikana Kuopiossa ollut 740 henkilöä omaishoidon tuen piirissä.
Omaishoitajan valintaperusteet on todettu liitteessä. Liite on salainen, koska
siinä kuvataan omaishoitajan läheisen terveystietoja (Julkisuuslaki 1999/621,
24 § 1 mom. 25 kohta).
Vuonna 2016 valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään 20. – 27.11.
Omaishoitaja on antanut suostumuksensa Vuoden omaishoitaja-palkinnon
vastaanottamiseen omaishoitajaverkoston järjestämässä tapahtumassa
22.11.2016.
Jorma Säämänen on antanut luvan julkaista nimensä lautakunnan esityslistalla.
Vaikutusten arviointi

Huomionosoituksella kannustetaan omaishoitajia hoitamaan omaistaan.

Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen:
Esitän vuoden omaishoitajaksi Jorma Säämästä liitteessä mainituilla
perusteilla.

Liitteet

1

Omaishoitajan valintaperusteet.pdf

Valmistelija
Tiina Kallio
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 3289
puh. +358 044 718 6200

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

8/2016

13 (29)
90 §

25.10.2016

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 91

Asianro 5806/02.02.02/2016

Talouden seuranta / kuukausiraportit ajalta 1.1. - 30.9.2016

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden kuukausiraportit ajalta 1.1 30.9.2016 jaetaan esityslistan liitteenä.
Asiaa esitellään kokouksessa.

Liitteet

2
3

Tepa 1-9 2016.pdf
Petu 1-9 2016.pdf

Valmistelija
Jari Saarinen
Arja Matsi
Timo Kiviluoma
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 6301
puh. 044 718 6118
puh. +358 044 7488200
puh. 044 718 6401
puh. +358 044 718 6200

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee kuukausiraportit tiedoksi.

Päätös

Jäsen Antti Kivelä ja kaupunginhallituksen varaedustaja Hannu Kananen
poistuivat kokouksesta klo 16.47 tämän asian käsittelyn aikana.
Jäsen Sami Räsänen poistui klo 17.01 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 92

Asianro 8642/02.02.00/2015

Talousarviomuutokset vuonna 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2016 talousarvion muutosehdotus
perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen.
Perusturvan palvelualue:
Vanhus ja vammaispalvelujen avainprosessi
Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten palveluohjauksen palveluprosessissa asumispalvelujen oston ennakoidaan ylittyvän 200.000 euroa. Ylityksen
syynä on palvelun käytön määrä.
Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessissa
menojen ylityspaine on 1,3 miljoonaa euroa. Ylityspaineesta 475.000 euroa
muodostuu ilman määrärahavarausta toteutettavasta lasten hoitoringistä,
palkkojen erilliskorvausten ylityksestä 315.000 euroa ja sijaismäärärahojen
ylityksestä 400.000 euroa. Loppuosa 110.000 euroa ylityksestä muodostuu
leasing-vuokrista.
Terveydenhuollon palvelualue:
Avohoidon avainprosessi
Avohoidon toimintatuotot ylittyvät 790.000€. Toimintatuottojen ylitys koostuu lähinnä vastaanottopalvelujen asiakasmaksuista ja yhteistomintakorvauksista muilta kunnilta 140.000 € ja suun terveydenhuollon maksutuottojen lisäyksestä 590.000 € sekä kuntoutuksen asiakasmaksutuotoista 60.000 €.
Sairaalapalveluiden avainprosessi
Asiakasmaksutuottojen poliklinikalla, osastoilla ja kotiutusyksikössä ennakoidaan ylittyvän 60.000 €.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avainprosessi
Nuorten mielenterveyspalveluiden yhteistoimintakorvaukset kunnilta tulevat
ylittymään 30.000 € ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotot 10.000 €.
Terveyspalveluiden tukipalvelut
Toimintatuotot toteutuvat 54.000 € suurempana budjetoiduista tuloista,
isäntäkuntapalvelujen hallintopalvelujen myynti ylittyy 89.000 € ja muiden
tuottojen tuloutukset 35.000 € jäävät pois.
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Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon kustannukset ennakoidaan olevan 157.102.000 M€, josta sairaanhoitopiirin osuus 155.352.000 € ja muun erikoissairaanhoidon
1.750.000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 3.661.461 €. Sairaanhoitopiirin ennuste perustuu tammi-syyskuun jäsenkuntalaskutuksen saadun
tiedon mukaan.
Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto
Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät tai alittuvat, niin ylitys/alitus katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla tai palautuksella Tuusniemen kunnalle.

Vuoden 2016 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen
seuraava:

TA2016
+TAMU 2016

Perusturva

TA 2016

TAMU 2016

Toimintatuotot

33 428 155

0

33 428 155

Toimintakulut

-194 819 129

-1 500 000

-196 319 129

Toimintakate

-161 390 974

-1 500 000

-162 890 974

TA 2016

Toimintatuotot

13 209 293

944 000

14 153 293

Toimintakulut

-236 547 319

-3 661 461

-240 208 780

Toimintakate

-223 338 026

-2 717 461

-226 055 487

Valmistelija
Jari Saarinen
Arja Matsi
Timo Kiviluoma
Markku Tervahauta
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

TAMU 2016

TA2016
+TAMU 2016

Terveydenhuolto

puh. 044 718 6301
puh. 044 718 6118
puh. +358 044 7488200
puh. 017 18 2791
puh. 044 718 6401
puh. +358 044 718 6200
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:
Perusturvan palvelualue:
- toimintakuluja lisätään -1.500.000 €
- toimintakatteen muutos -1.500.000 €
Terveydenhuollon palvelualue:
- toimintatuottoja lisätään 944.000 €
- toimintakuluja lisätään -3.661.461€
- toimintakatteen muutos -2.717.461 €

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 93

Asianro 7128/00.01.00/2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015,
7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Itsehallinnolliset
maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18
maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
vastaavien ja kuntien yhteisten lakisääteisten organisaatioiden määrää, kun
tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 maakunnalle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain
mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä tai rahoituksesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat pyytäneet mm.
kunnilta lausunnot vireillä olevasta lakiesityksestä. Jatkossa Suomen julkinen
hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta.
Lakiesityksen mukaan palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisesti
tasapainoisena kokonaisuutena. Tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä
kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja tietoteknologiaa hyödynnetään paremmin.
Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja lisätään ihmisten valinnanvapautta palveluissa.
Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.
Lisätietoja alueuudistuksesta saa mm. osoitteesta www.alueuudistus.fi
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Liitteet

4

SOTE-kysely

Valmistelija
Terttu Ruotsalainen
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 7183100
puh. 017 18 2791

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee palvelualuejohtajan selonteon Sote- ja maakuntauudistuksesta sekä maakunnan valmistelutilanteesta tietoonsa
saaduksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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Asianro 1186/00.02.03/2016

Tiedonantoja

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.10.2016 ISAVI/2348/
07.00.00/2016, Perustoimeentulotukeen maksettavan valtionosuusennakon
muutos vuodelle 2016.
Pohjois-Savon liitto 30.9.2016, Kysely PoSoTe Pohjois-Savon kunta- ja sotetoimijoille kiinteistöinvestoinneista – 14.10.2016 mennessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2016, Kuntainfo 6/2016, Omaishoitoa
koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen.
Sosiaali- ja terveysministeriö 28.9.2016, Kuntainfo 5/2016, Laki kuntien ja
kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaista rajoittamista koskevat
säännökset sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 28.9.2016 THL 461/5.02.00/2016, Toimeentulotuen lakisääteisten käsittelyaikojen kysely ajalta 1.10. – 31.10.2016.
Valtiovarainministeriön päätös 26.9.2016 VM/2830/02.02.06.00/2015, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2016, sisältäen kohdat 1 – 4.
Itä-Suomen aluehallintoviraston muistio 1.9.2016, Kuopion kaupungin ja ItäSuomen aluehallintoviraston neuvottelu lastensuojelun avohuollon tilanteesta.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.10.2016 ISAVI/2440/
04.02.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, JP
Dental Oy, Ajurinkatu 16 C, 70110 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 10.10.2016 ISAVI/2440/
04.02.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, JP
Dental Oy c/0 Mehiläinen Oy, OmaHammaslääkäri Kuopio, Ajurinkatu 16,
70110 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 6.10.2016 ISAVI/2774/
04.02.02/2016, Palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen KCKinesiocenter Oy, Tuulentie 10, 75500 Nurmes.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 5.10.2016 ISAVI/2765/
04.02.02/2016, Palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen, ItäSuomen Lääkäritalo Oy, Koljonniemenkatu 2, 4. krs, 70100 Kuopio.
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Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.10.2016 ISAVI/2752/
04.01.04/2016, Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen
toimintayksikön osoitteen muutos, Riistaveden Palvelukoti Oy / Riistaveden
Palvelukodin tukiasunto, Poukamankatu 8 B 13, 70340 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 3.10.2016 ISAVI/2445/
04.02.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen,
Itä-Suomen Lääkäritalo Oy, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.10.2016 ISAVI/2445/
04.02.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ItäSuomen lääkäritalo Oy, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.10.2016 ISAVI/1867/
04.02.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen / Toimipaikan muutos, Medsaco Oy / Fysikaalinen Hoitolaitos Pisara, Niiralankatu -9, 70600 Kuopio, toiminta päättynyt osoitteessa
Asemankatu 22-24, 70100 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 29.9.2016 ISAVI/2401/
04.02.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen,
Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy, Rantaviita 2, 70420 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.9.2016 ISAVI/2401/
04.02.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy, Rantaviita 2, 70420 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 29.9.2016 ISAVI/2317/
04.02.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen,
Pätevä Consulting Oy, Suunnistajantie 5 C 18, 70200 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.9.2016 ISAVI/2317/
04.02.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Pätevä Consulting Oy c/o Sataman Röntgen Oy, Koljonniemenkatu 2, 70100
Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 28.9.2016 ISAVI/2480/
04.01.04/2016, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, rekisterissä olevien tietojen korjaaminen, Turvalinkki ry / Mahdollisuuksien piste, Tasavallankatu 18, 70620 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 28.9.2016 ISAVI/2479/
04.01.02/2016, Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelujen
toimintayksikön lopettaminen, Turvalinkki ry / Mahdollisuuksien piste, Tasavallankatu 18, 70620 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 27.9.2016 ISAVI/2681/
04.02.02/2016, Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen, Dalili
Oy c/o Nilsiän Tähtihammas Oy, Ukko-Paavontie 12, 73300 Nilsiä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.9.2016 ISAVI/2628/
04.01.03/2016, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Minnan Majakka Ky, Aamuruskontie 96, 73310 Tahkovuori.
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Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 20.9.2016 ISAVI/2594/
04.02.02/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toiminnan
aloittaminen Kuopion kaupungissa, Joensuun Fysiokeskus Oy, Torikatu 33,
80100 Joensuu.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.9.2016 ISAVI/2156/
04.02.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen,
Eheä Terapiapalvelut Oy, Riitekatu 12, 70840 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.9.2016 ISAVI/2156/
04.02.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
Eheä Terapiapalvelut Oy, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.9.2016 ISAVI/2500/
04.01.03/2016, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Prokoti Kasvatuskumppanit Oy, Pohjolankatu 4 A 9, 70300 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.9.2016 ISAVI/801/
04.01.04/2016, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, muutos, OIVA Riihi Oy, Työelämäpalvelut, Ajurinkatu 35, katutaso,
70110 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.9.2016 ISAVI/2403/
04.02.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen / Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos, Joen Magneetti / Sataman Magneetti, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.9.2016 ISAVI/2402/
04.02.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen / Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos, Sataman Röntgen Oy, Koljonniemenkatu 2, 1. krs, 70100 Kuopio.
Valviran ilmoitus 10.10.2016 Dnro 6331/06.01.00.02/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos, Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö sr, Kuopion toimipiste, Niiralankatu 23, 70600 Kuopio.
Valviran päätös 7.10.2016 Dnro 6352/06.01.00.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Mediverkko
Partners Oy c/o Lääkärikeskus Lupaus Oy, Vuorikatu 26 B, 70100 Kuopio.
Valviran päätös 27.9.2016 Dnro 6313/06.01.00.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Mainio Vire
Oy, Vire Koti Kuopion Pirtti, Pirtinkaari 3, 70820 Kuopio.
Valviran päätös 19.9.2016 Dnro 4580/05.01.00.01/2016, Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja
ilmoituksenvaraisen toiminnan rekisteröinti, Mainio Vire Oy, Vire Koti Kuopion Pirtti, Pirtinkaari 3, 70820 Kuopio.
Valviran päätös 14.9.2016 Dnro 6140/06.01.00.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medilaser Oy,
Kuopio, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio.
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Terveysjohtaja Jari Saarisen 4.10.2016 tekemän yksityisen terveyden-huollon
toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, Fysioline Fressi
Oy / Fressi Lippumäki, Rauhalahdentie 68, 70820 Kuopio. Tilojen ja laitteiden osalta ei ole huomautettavaa.
Terveysjohtaja Jari Saarisen 28.9.2016 tekemän yksityisen terveyden-huollon
toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, Fysioline Fressi
Oy / Fressi Kuopio, Kauppakatu 33, 70100 Kuopio. Tilojen ja laitteiden osalta
ei ole huomautettavaa.
Terveysjohtaja Jari Saarisen 19.9.2016 tekemän yksityisen terveyden-huollon
toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, Fysikaalinen Hoitolaitos Pisara/Medsaco Oy, Niiralankatu 7 – 9, 70600 Kuopio. Tilojen ja laitteiden osalta ei ole huomautettavaa.
Terveysjohtaja Jari Saarisen 7.9.2016 tekemän yksityisen terveydenhuollon
toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy / Palvelukoti Veeruska, Savulahdentie 352, 71150 Vartiala. Tilat soveltuvat asiakkaiden kotiin tuotettuun hoitoon sekä erilliseen
vastaanottoon.
Terveysjohtaja Jari Saarisen 30.8.2016 tekemän yksityisen terveydenhuollon
toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, Milapro Oy / Milapro avopalvelut, Ajurinkatu 35, 70110 Kuopio. Tiloissa rajoitteita, mutta
ryhmä- ja yksilöterapiaan soveltuvat.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 17.10.2016 antama lausunto Merjabirgitan koti- ja hoivapalvelun tuottamista yksityisistä kotipalveluista. Merjabirgitan koti- ja hoivapalvelu toiminimen tuottamakseen ilmoittamat kotipalvelut
lapsille, nuorille, lapsiperheille, vanhuksille, kehitysvammaisille, muille vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja muille kohderyhmille täyttävät yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain edellytyksen ja yritys saa tuottaa ilmoittamiaan palveluja Kuopion kaupungin alueella.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 10.10.2016 tekemän ohjaus- ja valvontasekä tarkastuskäynnin kertomus, Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut, Ilmaria Oy / Familar Oy Ilmaria Lapinlahti. Valvontakäynnillä ei havaittu
puutteita tai keittämistoimenpiteitä edellyttäviä asioita Ilmaria Lapinlahden
toiminnassa.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 16.9.2016 antama lausunto Minna Majakka Ky:n tuottamista sosiaalipalveluista. Minnan Majakka Ky:n tuottamakseen ilmoittamat sosiaalipalvelut (lapsiperheiden kotipalvelu, lasten, vammaisten ja kehitysvammaisten neuropsykiatrinen valmennus, lapsiperheiden
perhetyö ja lastensuojelun jälkihoito) täyttävät yksityisistä sosiaalipalveluista
annetun lain vaatimukset ja yritys saa tuottaa ilmoittamiaan palveluita Kuopion kaupungin alueella.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 16.9.2016 tekemä seurantakäynti, Tarkastuskertomus Vanhamäkisäätiön Aallokon lastensuojeluyksiköstä. Vanhamäkisäätiö on pitänyt sanansa ja valinnut painopisteeksi Vanhamäessä lastensuojelutyön onnistumisen. Olosuhteet turvalliselle lastensuojelutyölle ovat
Vanhamäessä nyt hyvät. Valvontatoimet tämän asian vuoksi voidaan nyt lo-
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pettaa ja siirtyä normaaliin yhteistyöhön lastensuojelutyöntekijöiden ja lastensuojeluyksikön välillä.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 14.9.2016 tekemän ohjaus- ja valvontasekä tarkastuskäynnin kertomus, Savon Vammaisasuntosäätiö / Rahkapuiston palvelukoti, Sivukatu 2, 76120 Pieksämäki. Valvontakäynnillä ei havaittu
puutteita Rahkapuiston palvelukodin toiminnassa.
Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 12.9.2016 tekemän tarkastuskäynnin
kertomus Kirkonsalmen palvelukodista. Tarkastuskäynnillä ei havaittu puutteita Kirkonsalmen palvelukodin toiminnassa.
Tietosuojavastaava Pauli Kuosmasen lausunto 30.9.2016 koskien ”Luonnosta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä”.
Kassantarkastuslaskelma 12.9.2016, Leväsen palvelukeskus.
Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 5.10.2016 kaupunginhallituksen päätöksestä 3.10.2016 § 291, Sosiaalityöntekijän viran perustaminen.
Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 27.9.2016 kaupunginhallituksen päätöksestä 26.9.2016 § 278, Sitoutumispyyntö osallistua IkäSavo –
hankkeeseen / Pohjois-Savon liitto.
Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 13.9.2016 kaupunginhallituksen päätöksestä 12.9.2016 § 264, Työllisyyspalvelukoordinaattorin viran perustaminen.
Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 13.9.2016 kaupunginhallituksen päätöksestä 12.9.2016 § 263, Kahden asiakasmaksusihteerin viran perustaminen.
Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 5.9. – 18.10.2016.
Valmistelija
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 7183100

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja
päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa viranhaltijapöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta (otto-oikeus) lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
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§ 95

Asianro 7086/02.02.00/2016

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanne

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviovalmistelu on
etenemässä käyttösuunnitelman laadintavaiheeseen. Vuoden 2017 talousarvioraami on perusturvan palvelualueen osalta käyttökatetasolla 147,1 M € ja
terveydenhuollon palvelualueen osalta 222,0 M€. Syyskuun 2016 kuukausiraportin perusteella perusturvan talouden ennakoidaan toteutuvan toimintakatetasolla 162,9 M€:n suuruisena, eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon
nähden ennakoidaan olevan 1,5 M€ ja terveydenhuollon palvelualueella toimintakatetasolla 225,6 M€:n suuruisena eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoidaan olevan 2,2 M€. Erikoissairaanhoidon ylitys on 3,7
M€ ja oman terveyspalvelujen alitus on 1,5 M€ (tulojen ylitys 1,0 M€ ja menojen alitus 0,5 M€).
Perusturvan palvelualueella tapahtuu useita toiminnallisia muutoksia vuonna
2017, joista euromääräisesti merkittävimpiä ovat aikuissosiaalityön avainprosessissa perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi asteittain maaliskuun 2017 loppuun mennessä sekä vuoden 2017 alusta tapahtuva työllistymisen palvelujen palveluprosessin sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuspaikkojen siirtyminen osaksi elinvoimapalveluita.
Perusturvan palvelualueelle annettuun raamiin pääseminen on erittäin haasteellista. Tehdyistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta perusturvan palvelualueen talousarvioon sisältyy ennen käyttösuunnitelman laadintavaiheen alkamista toiminnallista sopeutusta noin 5 M€. Sopeutuksen kohdentamistoimenpiteillä tulee määrän suuruudesta johtuen olemaan merkittäviä vaikutuksia perusturvan palveluihin. Terveydenhuollon palvelualueen kohdentamaton
sopeutus on 4,7 M€. Toimenpiteistä päätetään käyttösuunnitelman laadinnan
yhteydessä. Niiden toteuttamisesta riippumatta talousarvion merkittävän ylittymisen riski on ilmeinen.

Valmistelija
Jari Saarinen
Arja Matsi
Timo Kiviluoma
Markku Tervahauta
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

puh. 044 718 6301
puh. 044 718 6118
puh. +358 044 7488200
puh. 017 18 2791
puh. 044 718 6401
puh. +358 044 718 6200
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Perusturva- ja terveyslautakunta päättää käsitellä tämän asian ylimääräisenä
asiana 25.10.2016 pidettävässä lautakunnan kokouksessa.
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan
ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanteen.
Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
Talouspäällikkö Arja Matsi ja Juankosken edustaja Salme Harjunen poistuivat
klo 17.46 tämän asian päätöksen teon jälkeen.
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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (§:t 89 ja 90)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Perusturva- ja terveyslautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

PL 227, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 17 B
017 18 6113
017 18 6004
perusturvajaterveys(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus (§:t 87 ja 88)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Yksityisoikeudellisen riita-asian (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus) tutkiminen ja ratkaiseminen ei korvauksen perusteen ja määrän osalta kuulu
hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Puistokatu 29
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,
siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä
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−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

