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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 19 – 21 ja 23 - 26 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 22, koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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19 §
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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20 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa jäsenet Sanna Mertanen ja
Marjatta Parviainen.

Päätös

Valittiin Merja Taskinen ja Marjatta Parviainen.
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§ 21

Asianro 2500/07.01.02/2017

Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) - kärkihankkeen, Kuopion kuntaprojekti
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Omat digiajan hyvinvointipalvelut, ODA (1.1.2016–31.10.2018), on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo,
Lahti, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä,
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä KeskiSuomen sairaanhoitopiirit. ODA -hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Se auttaa löytämään oikean tiedon, toiminnan ja
palvelut. Palvelut hyödyntävät sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODAn myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.
Kuopion kaupunki on yksi ODA – kärkihankkeen edelläkävijäkunta, jonka tavoitteena on saada tulevaisuudessa digipalveluiden avulla peruskouluikäiselle
lapselle ja hänen perheelle sopivaa varhaisen vaiheen tukea oikea-aikaisesti ja
oikeassa paikassa.
Kuopion kuntaprojektissa oli aluksi kolme pilottiprosessia: 1) yläkouluikäisten
lasten ja nuorten palveluprosessi, 2) alakouluikäisten lasten palveluprosessi ja
3) lasten ja nuorten suun terveyden ennaltaehkäisevä prosessi, jossa on syntynyt huoli lapsen-, nuoren- tai perheen voimavarojen riittämisestä. Selvittelytyön edetessä päädyttiin yhdistämään ylä- ja alakoululaisten palveluprosessit (1 ja 2) peruskouluikäisen lapsen ja hänen perheensä palveluprosessiksi.
Palveluprosesseja tutkivat ja kehittävät ryhmät muodostettiin kolmeksi kuuden hengen moniammatilliseksi ryhmäksi, joissa on edustajia lapsiperhepalveluista ja lastensuojelun avohuollosta, perhetyöstä, kouluterveydenhuollosta,
oppilashuoltopalveluista ja suunterveydenhuollosta.
Ensimmäiset ODAn tuottamat kansalliset palvelut tulevat pilottivaiheeseen
2017 keväällä ja tuotantokäyttöön 2018 aikana.
ODA – kärkihankkeen kokonaisbudjetti on 13 600 000 €, josta valtionavustusta 50 % 6 800 000 €. Kuopion kokonaisbudjetti koostuu koordinaatioprojektin osuudesta ja kuntaprojektista, joka on yhteensä 788 672 €, josta valtionavustusta maksimissaan 50 % 394 336 €. Rahoitusosuudet ovat laskennallisesti sidottu kunkin osapuolen väestöpohjaan.
Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) – kärkihankkeen Kuopion kuntaprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Lisätietoja on Omat digiajan
hyvinvointipalvelut (ODA) – kärkihankkeen Kuopion kuntaprojektin katsauksessa, joka jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.
Asiaa kokouksessa esittelevät kehittämisasiantuntija Katriina Kankkunen ja
digitalisaatioasiantuntija Arto Holopainen
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Vaikutusten arviointi
PoSoTe-vaikutusten arviointi
Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) on tiiviisti osana PoSoTe Digitalisaatio -alatyöryhmän työtä ja vaikuttaa jatkossa PoSoTe – toimintaan.

Valmistelija
Katriina Kankkunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 6850

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee Omat digiajan hyvinvointipalvelut
(ODA) –kärkihankkeen Kuopion kuntaprojektin tiedokseen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Sanna Mertanen saapui kokoukseen klo 15.05 tämän
asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
Kehittämisasiantuntija Katriina Kankkunen ja digitalisaatioasiantuntija Arto
Holopainen poistuivat kokouksesta klo 15.35 tämän asian päätöksenteon jälkeen.
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§ 22

Asianro 2214/05.17.01/2017

Virtuaalisen kotikäynnin asiakaskriteerit ja asiakasmaksut hoivapalveluissa 1.4.2017 alkaen
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen hallinto
Perusturva- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan joulukuussa 2016, että
virtuaalisen kotikäynnin asiakasmaksu vahvistetaan alkukevään 2017 aikana.
Virtuaalinen kotikäynti on kotihoidon uusi tukipalvelu, jonka käyttöönotto
aloitetaan Kuopion kotihoidossa huhtikuussa 2017. Kotihoidon virtuaalinen
kotikäynti on kuva- ja puheyhteyden avulla tapahtuva ohjaukseen, voinnin
seurantaan ja tukeen liittyvä asiakkaan ja kotihoidon välinen asiakastapaaminen. Asiakas voi olla pelkästään virtuaalisen kotihoidon asiakas tai virtuaalinen kotikäynti voi olla osa säännöllisen kotihoidon palveluja.
Vaikutusten arviointi

Kustannustehokas palvelu.

PoSoTe-vaikutus

Ei PoSoTe- vaikutusta

Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen esitys:
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy virtuaalisen kotikäynnin asiakaskriteerit ja asiakasmaksut vuodelle 2017.

Liitteet

1
2

Virtuaalisen kotikäynnin asiakaskriteerit 1 4 2017 alkaen.pdf
Virtuaalisen kotikäynnin asiakasmaksu 1 4 2017 alkaen.pdf

Valmistelija
Mikko Tapio Korhonen
Kaija Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 6200
puh. +358 44 718 6407

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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Asianro 2443/00.01.03.00/2017

Perhekuntoutuksen kokeilu kaupungin lastensuojelulaitoksen tiloissa
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Kaupungin lastensuojelulaitosten uudistaminen on käynnistynyt vaiheittain,
kun vuonna 2015 yli 12-vuotiaiden toiminnot keskitettiin vastaanotto- ja arviointiyksikköön Kivelään.
Vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa visioitiin, että kaupungin lastensuojelulaitosten palvelurakennetta kehitetään edelleen vuonna 2017 perhekuntoutuksen järjestämiseksi. Alkuperäisenä tavoitteena oli, että Toukorinteen perhetukikeskuksessa Lastentie 1:ssä sijaitsevat Toukola -osaston tilat vapautuvat Kivelän peruskorjauksessa perhekuntoutukseen. Toukolan tilat on erityisesti rakennettu perhekuntoutusyksiköksi. Kivelän yksikön tilaratkaisu on
kuitenkin uudelleen arvioitavana, joten Toukolan tilat eivät tämän hetkisen
tiedon mukaan vapaudu perhekuntoutuksen käyttöön lähivuosina. Tämän
vuoksi on tarkasteltu sellaisia tilaratkaisuja, jotka mahdollistaisivat perhekuntoutuksen pilotoinnin mahdollisimman vähäisin tilamuutoksin ja –
kustannuksin vielä ennen sote-ratkaisua.
Kaupungin Tilakeskuksen rakennusarkkitehti Pirkko Huotari on antanut tilojen soveltuvuudesta lausuntonsa (viiteaineisto) ja asemapiirustuksen (viiteaineisto). Perusturva- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmassa vuodelle
2017 on asetettu talouden sopeuttamisen tavoitteeksi käynnistää perhekuntoutusta ostopalvelukustannusten hillitsemiseksi.
Perhekuntoutus työmuotona soveltuu hyvin osaksi mm. lastensuojelun avohuollon työskentelyä ja lasten huostaanoton lakkautustyöskentelyä. Sen on
käytännössä todettu olevan tehokas apu myös tilanteissa, joissa on olemassa
kodin ulkopuolisen sijoituksen riski, mutta perhe on motivoitunut perhekuntoutukseen. Myös ehkäisevän lastensuojelutyön työmuotona voidaan käyttää
ainakin päivämuotoisia kuntoutusmuotoja. Perhekuntoutuksessa tarjotaan
kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Sen
tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.
Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin
menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä. Perhekuntoutuksen tavoite on tukea perhettä siten, että lapsen asuminen kotona on lapsen kannalta
hyvä ja turvallinen ratkaisu.
Perhekuntoutuksen tila-ratkaisua on suunniteltu tammi-helmikuussa yhteistyössä lastensuojelulaitosten henkilöstön kanssa. Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksen jälkeen käynnistetään yhteistoimintalain mukainen ytmenettely ja muu asiaan liittyvä valmistelu.
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Suunnittelutyön etenemisessä ja aikataulussa tulee huomioida mm. osaamisen vahvistaminen, pienet tilamuutostarpeet ja muut muutoksen aiheuttamat
seurausvaikutukset tilojen käyttöön. Ennakoidaan, että perhekuntoutusta on
järkevä käynnistää kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan
käyttöön Vauvalan tilat 1.4.2017 ja myöhemmin otetaan käyttöön Vesalan tilat
1.9.2017. Muutos em. tilojen muuntamiseksi perhekuntoutusyksiköksi vaatii
paljon suunnittelua ja eri yksityiskohtien hiomista, joten ennakoidaan, että
säästövaikutukset ostopalveluun jäävät mahdollisesti saavuttamatta, koska ne
on laskettu kokovuotisena ja toiminta saadaan käyntiin vasta syksyllä. On
huomioitava, että ratkaisu on tilapäinen siihen saakka, kunnes Kivelän kokonaissuunnittelu ja toimeenpano mahdollistuvat, jolloin Toukolan tilat vapautuvat perhekuntoutusyksiköksi.
Vaikutusten arviointi

Asiakasvaikutukset:
Vesalan paikkaluku pienenee tarpeen mukaan/väliaikaisesti kahdella, joten
suunnitellaan joustavaa mallia koko laitoksen tilojen käytön ja ikärajojen
osalta kokonaiskäyttöasteen tehostamiseksi. Kahden eri toiminnon sijoittaminen samaan yksikköön vaatii vielä suunnittelua ja innovatiivisuutta, jotta
erilaiset asiakastarpeet voidaan huomioida. Perhekuntoutusta päihdekuntoutujille ei ole mahdollista tarjota kaupungin yksikössä tilaratkaisun johdosta.

PoSoTe-vaikutusten arviointi
Perhekuntoutuksen suunnittelussa on otettu PoSoTe-vaikutukset huomioon
siten, että tilaratkaisu ei edellytä mittavia muutostöitä tai investointeja ja tilat
voidaan palauttaa nykyiseen toimintaan, mikäli maakuntamallissa katsotaan
tarpeelliseksi järjestää palvelua suurempana yksikkönä koko maakunnan tarpeisiin vastaamiseksi.

Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää merkitä perhekuntoutuksen suunnittelutilanteen tiedoksi.

Viiteaineisto

1
2

Tilakeskus esitysteksti 3.3.2017.pdf
Asemapiirustus Lastentie 5.pdf

Valmistelija
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 6401

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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§ 24

Asianro 2521/02.02.02/2017

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta v. 2016

Perusturva- ja terveydenhuoltopalveluiden vuoden 2016 toimintakertomus
sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja kertomuksen kaupunginvaltuuston
hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet
toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti.
Perusturvan palvelut
Perusturvan palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

33 428 155

33 428 155

35 311 078

-1 882 923

105,6

Toimintakulut

-194 326 155

-196 319 129

-194 957 926

-1 361 203

99,3

Toimintakate

-160 898 000

-162 890 974

-159 646 848

-3 244 126

98,0

Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 1,5 milj. euroa vanhus- ja
vammaispalvelujen avainprosessiin. Talousarviomuutoksesta 0,2 milj. euroa
kohdistui vanhusten palveluohjauksen palveluprosessissa asumispalvelujen
ostoihin. Loppuosa talousarviomuutoksesta 1,3 milj. euroa kohdistui vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessiin. Summasta 0,475 milj. euroa kohdistui
ilman määrärahavarausta toteutettuun lasten hoitorinkiin, 0,315 milj. euroa
palkkojen erilliskorvauksiin ja 0,4 milj. euroa sijaismäärärahoihin. Loppuosa
0,11 milj. euroa talousarviomuutoksesta kohdistui leasing-vuokriin.
Toimintatuotot ylittyivät perusturvassa palvelualuetasolla 1,8 milj. euroa, joista merkittävimpiä yksittäisiä ylityksiä oli vanhus- ja vammaispalvelujen
avainprosessissa vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa kotikuntakorvaukset 0,25 milj. euroa, lapsiperhepalvelujen avainprosessissa turvakotitoiminnan valtionrahoitus 0,27 milj. euroa ja pakolaisten toimeentulokorvaus
0,29 milj. euroa. Aikuissosiaalityön avainprosessissa suurimmat yksittäinen
ylitys oli pakolaisten toimeentulokorvaus 1,0 milj. euroa.
Toimintakulut perusturvan palvelualueella alittuivat lisätalousarviosta 1,36
milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalveluissa avainprosessitasolla toimintakulut ylittyivät 2,32 milj. euroa, josta merkittävimpänä ylityksenä palvelujen ostot vanhusten palveluohjauksessa sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa 2,43 milj. euroa.
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Lapsiperhepalveluiden kustannukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, alittuen 0,08 milj. euroa. Lapsiperhepalvelujen toimintatuotot ylittyivät
0,58 milj. euroa etenkin turvakotitoiminnan ennakoitua suuremman sekä
osittain taannehtivan valtionrahoituksen vuoksi.
Aikuissosiaalityön palvelujen avainprosessissa toimintatuotot ylittyivät 0,71
milj. euroa ja toimintakulut alittuivat 0,68 milj. euroa. Toimintatuottojen ylittymisen keskeisenä syynä oli ennakoitua suurempana valtiolta saatu pakolaisten toimeentulotukikorvaus. Suurin poikkeama perusturvan palvelualueen
toimintakuluissa palveluprosessitasolla oli työllistymisen talousarvion alittuminen 3,46 milj. euroa. Alitusta oli henkilöstökuluissa 1,15 milj. euroa ja palvelujen ostoissa 1,92 milj. euroa. Vastaavasti työllistymisen palveluissa toimintatuotot alittuivat 1,73 milj. euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa menojen
ylitystä oli etenkin työmarkkinatuen kuntaosuudessa 1,52 milj. euroa. Tätä ylitystä kompensoi etenkin toimeentulotukimenojen alittuminen 0,68 milj. euroa.
Terveydenhuollon palvelut
Terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

13 209 293

14 153 293

14 771 420

-618 127

104,4

Toimintakulut

-237 040 293

-240 208 780

-237 637 506

-2 571 274

98,9

Toimintakate

-223 831 000

-226 055 487

-222 866 086

-3 189 401

98,6

Talousarvion toimintatuottoja lisättiin talousarviomuutoksilla vuoden 2016
aikana 0,944 milj.euroa. Lisäystä tehtiin avohoidon asiakasmaksuihin 0,690
milj.euroa ja sairaalan asiakasmaksuihin 0,060 milj.euroa. Myyntituottaja ja
muita toimintatuottaja lisättiin 0,184 milj.euroa. Tilinpäätöksessä tuottojen
ylitys 0,618 milj.euroa oli lähinnä suun terveydenhuollon asiakasmaksutuottoja ja vastaanottopalvelujen korvauksia muilta kunnilta.
Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 3,168 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia lisättiin 3,661 milj.euroa ja oman tuotannon kustannuksia vähennettiin 0,493 milj.euroa, josta henkilöstökustannusten osuus
oli 0,270 milj.euroa ja palvelujen ostojen osuus 0,224 milj.euroa.
Toimintakulut terveydenhuollon palvelualueella alittuivat lisätalousarviosta
2,571 milj.euroa. Suurimat alitukset olivat henkilöstökuluissa 1,345 milj.euroa
sekä palvelujen ostoissa1,170 milj.euroa. Alitukset olivat avohoidon palveluissa 1,513 milj.euroa, sairaalapalveluissa 0,608 milj.euroa sekä mielenterveyspalveluissa 0,339 milj.euroa. Suun terveydenhuollossa toimintakulut alittuivat asiakaspalveluostoissa n. 0,511 milj.euroa, johtuen palvelusetelituotannon
ansiosta. Kuntoutuspalvelujen palvelujen ostot alittuivat 0,202 milj.euroa,
vastaanottopalvelujen henkilöstökulut alittuivat 0,662 milj.euroa ja terveydenhoidon henkilöstökulut 0,226 milj.euroa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin
maksuosuus vuodelle 2016 oli 157,4 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion
psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 4,4 milj.euroa ja hammasopetusklini-
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kan osuuden 0,8 milj.euroa. Vuoden 2016 lopullinen Kuopion kaupungin
maksuosuus oli 154,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin maksuosuus alittui 2,5
milj.euroa (1,6 %) talousarviosta. Siirtoviivemaksujen laskutus väheni 37,4 %
edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät vähentyivät 6,0 % ja poliklinikkakäynnit lisääntyivät 8,6 % edellisvuodesta.
Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto
Alkuperäinen
talousarvio

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

3 360 000

3 360 000

3 317 830

-42 170

98,7

Toimintakulut

-3 360 000

-3 360 000

-3 317 830

42 170

98,7

Toimintakate

0

0

0

0

Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2015 palautettiin Tuusniemen kunnalle n. 0,476 milj.euroa. Hoitopalvelujen myynti
kuopiolaisille asiakkaille toteutui ennakoitua enemmän.
Kalustoinvestointien toteutuminen
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvion investointiosassa varattiin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille 0,853
milj.euron määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka hankintahinta
yli 10 000 €. Investointimenoja toteutui 0,552 milj.euroa (64,7 %). Harjulan
sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen aloitettiin syksyllä 2016 ja jatkuu vuodelle 2017.
Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2016 asetettujen painopisteiden mukaisesti.
Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakertomus ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 jaetaan esityslistan viiteaineistona.
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Valmistelija
Jari Saarinen
Arja Matsi
Arja Kekoni
Timo Kiviluoma
Markku Tervahauta
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen

puh. 044 718 6301
puh. 044 718 6118
puh. 044 718 6117
puh. +358 044 7488200
puh. 017 18 2791
puh. 044 718 6401
puh. +358 044 718 6200
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etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016
tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta sekä niistä poikkeamisten syistä. Toimintakertomus sisältää myös kummankin palvelualueen arviointiselonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Hannu Kananen poistui
klo 16.50 kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Lisäksi merkittiin, että jäsen Antti Kivelä poistui klo 17.04 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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§ 25

Asianro 2489/02.02.02/2017

Talouden ja toiminnan raportointi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden kuukausiraportit ajalta 1.1.
– 28.2.2017
Kuukausiraportit jaetaan esityslistan liitteenä.
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Perusturva_kuukausiraportti tammi_helmikuulta_2017
Terveydenhuolto_kuukausiraportti tammi_helmikuulta_2017

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 palvelualueiden kuukausiraportit
ajalta 1.1. – 28.2.2017 tiedoksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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§ 26

Asianro 444/00.02.03/2017

Tiedonantoja

7/2017-2

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, tutkija Niklas Holopaisen palaute kyselyyn 15.3.2017, Terveydenhuoltoa sekä niihin liittyvää toimintaa harjoittavien
yritysten ympäristöasiat Kuopiossa ja Suonenjoella.

2230/2017-1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 6.3.2017 STM/592/2017, Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta.

8133/2016-2

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 13.2.2017 Kuntainfo 3/2017, Toimeentulotukea koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.1.2017

1121/2017-6

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.3.2017 ISAVI/3908/
04.01.01.01/2016 /, Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen, Helena-Koti Oy, Laitisenmäki 379 B,
Nilsiä.

2916/2015-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.3.2017 ISAVI/698/
04.01.01/2017, Palvelujen tuottajan osoitteen muutos, Sairaanhoito- ja kotipalvelu OivaHoiva, Katajatie 10 as 2, Kuopio.

1121/2017-5

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 7.3.2017 ISAVI/3894/
04.01.04/2016, Vastuuhenkilön vaihtuminen ja muiden tietojen päivittäminen rekisteriin, Luona Oy Kotihoito (Pohjois-Savo) ennen Luona Oy, Barona
Hoiva Oy / Kuopio.

1071/2017-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.3.2017 ISAVI/516/ 04.01.01/2017,
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Hoivapalvelu Kotoisa, Kärängänkatu 2, Kuopio.

4767/2016-7

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.2.2017 ISAVI/409/
04.01.01/2017, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uusi toimipaikka, Avominne päihdeklinikka Kuopio, Asemakatu 22-24,
70100 Kuopio.

192/2017-28

Valviran ilmoitus 10.3.2017 Dnro 417/06.01.00.02/2017, Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan tilapäisestä muutosta toiseen osoitteeseen / Premius
Oy Kuntoutus ja Koulutusklinikka, Kihlmanninraitti 1, Tampere.

192/2017-27

Valviran ilmoitus 9.3.2017 Dnro 6789/06.01.00.00/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, KoskiHoiva Oy c/o Riku Rekonen,
Kraatarinraitti 3 B 11, Tampere.
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192/2017-26

Valviran päätös 9.3.2017 Dnro 6789/06.01.00.00/2016, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, KoskiHoiva Oy c/o Riku Rekonen,
Kraatarinraitti 3 B 11, Tampere.

192/2017-25

Valviran päätös 7.3.2017 Dnro 389/06.01.00.01/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Terveyden Tuottajat Oy c/o Hammas Hohde Oy, Koljonniemenkatu 2, Kuopio.

192/2017-24

Valviran päätös 3.3.2017 Dnro 202/06.01.00.01/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy c/o Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Töölö, Pohjoinen
Hesperiankatu 17 c, Helsinki.

192/2017-23

Valviran ilmoitus 1.3.2017 Dnro 358/06.01.00.02/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Stella Kotipalvelut Oy, Kuopion toimintayksikkö, Teollisuuskatu 1, Kuopio.

192/2017-22

Valviran päätös 1.3.2017 Dnro 341/06.01.00.01/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka, Stella Kotipalvelut Oy, Kuopion toimintayksikkö, Haapaniemenkatu
6, Kuopio.

192/2017-21

Valviran päätös 20.2.2017 Dnro 311/06.01.00.01/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka,
Satucon Oy c/o Lääkäriasema Cantti Oy, Lääkäriasema Cantti, Ajurinkatu 16,
Kuopio.

192/2017-20

Valviran päätös 20.2.2017 Dnro 288/06.01.00.01/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka, Oral Hammaslääkärit Oyj, Kuopio, keskusta, Puijonkatu 22 B, 5 krs,
Kuopio.

192/2017-19

Valviran päätös 15.2.2017 Dnro 6824/06.01.00.01/2016, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka, Suomen Työtulevaisuus Oy c/o Cityterveys Oy, Savonkatu 17, Kuopio.

640/2017-2

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 3.3.2017 lausunto Kasvuntuki yli esteiden, Kasurilan ratsastustallin tuottamista yksityisistä sosiaalipalveluista.

2162/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 2.3.2017 ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Pisan palvelukoti, Pappilankuja 2, Nilsiä.

5306/2016-5

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 23.2.2017 lausunto Stella Kotipalvelut
Oy:n tuottamista kotipalveluista.

1121/2017-4

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 22.2.2017 tarkastuskertomus, Perhehoitokoti Pirinen, Vanhatie 105, Muuruvesi.

6770/2015-5

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 14.2.2017 lausunto Suomen Tukiperhepalvelut Oy:n tuottamasta tuetusta asumisesta.

4767/2016-5

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 8.2.2017 lausunto Avominne Oy:n tuottamasta avomuotoisesta päihdekuntoutuksesta Kuopiossa.
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8325/2015-5

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 8.2.2017 tarkastuskertomus, Attendo
Oy, Hoivakoti Iltatuuli 1, Kalevantie 4, Nilsiä.

6342/2016-3

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 7.2.2017 tarkastuskertomus, Nilsiän
Vanhustensuoja r.y., Palvelukoti Tilhilä, Tilhintie 1, Nilsiä.

1453/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.2.2017 tarkastuskertomus, GG-Hoiva
Oy, Hoivakoti Wanha Wihtori ja Hoivakoti Wanha Wilhelmiina, Kalliotie 19 B
1. krs, Kaavi.

1071/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.2.2017 lausunto Hoivapalvelu Kotoisan tuottamista yksityisistä sosiaalipalveluista.

1121/2017-2

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 2.2.2017 tarkastuskertomus, Humaniores Oy, Perhekoti Topinka, Kylänlahdentie 86 A, Kylänlahti.

1121/2017-3

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 27.1.2017 tarkastuskertomus, PielisenKarjalan Dementiakoti Oy, Kotiniemi ja Kotirinne toimintayksiköt, Kotiniementie 21, Nurmes.

2057/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 20.1.2017 tarkastuskertomus, Mikeva
Oy, Muurutvirran Hoitokoti, Putaanpolku 1, Muuruvesi.

1121/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 20.1.2017 tarkastuskertomus, Juuan
Hoito ja Hoiva Oy, Tetriaho (ja Tetritupa), Tetriahontie 10, Juuka.

1613/2017-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 30.1.2017 tarkastuskertomus, Elinakoti
Oy, Terveystie 9, Juankoski.

5175/2015-15

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 2.1.2017 lausunto Työterapinen yhdistys
ry:n työ- ja toimintakeskuksesta.

636/2017-2

Terveysjohtaja Jari Saarisen 10.3.2017 yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus, AudioBalance Excellence Oy, Iisakinkuja 10, Lapinlahti.

636/2017-3

Terveysjohtaja Jari Saarisen yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön
tarkastuskertomus / Käyttöönottotarkastus / Valmennus 247 Avoin yhtiö,
Maaherrankatu 21, Kuopio.

549/2017-2

Tietosuojavastaava Pauli Kuosmasen ja tietohallintopäällikkö Sari Korhosen
21.2.2017 Sosiaali- ja terveysministeriölle antama Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä yms.

290/2017

Kaupunginhallituksen päätös 20.2.2017 § 70, Kolmen palveluesimiehen viran
perustaminen perusturvan palvelualueelle 1.3.2017 alkaen.
Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 13.2. – 21.3.2017 on esityslistan
liitteenä.
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Viranhaltijapäätökset_ajalta_1302_2103_2017 (2).pdf

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 yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (§ 22) (3 §)
Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
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.

