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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 19 – 20 ja 26 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 21 – 24, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §: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

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Esa Pitkänen ja
Olli-Pekka Ryynänen.

Päätös

Valittiin Esa Pitkänen ja Olli-Pekka Ryynänen.
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§ 21

Asianro 2928/05.17.00/2018

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu 1.6.2018 - 31.12.2019
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupungin aikuissosiaalityössä on pilotoitu sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteisiä palveluja osallistavan sosiaalisen
tuen kehittämishankkeessa ajalla 1.9.2015 - 31.8.2017. Kehittämishankkeessa
testattiin seuraavia palveluja:
1. jalkautuva sosiaalinen yksilövalmennus
2. tuettu työtoimintavalmennus
3. ryhmämuotoinen arjen ja elämänhallinnan valmennus
Kyseiset palvelumuodot on todettu erittäin toimiviksi sosiaalisen kuntoutuksen palvelumuodoiksi. Kehittämishankkeen perusteella todettiin, että palveluseteli olisi tarkoituksenmukainen ja sote-uudistuksen tavoitteiden mukainen tapa järjestää sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Hallituksen esityksessä
asiakkaan valinnanvapaudesta on määritelty asiakassetelipalveluiksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluista valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin (HE 8.3.2018). Tämän johdosta sosiaalisen kuntoutuksen asiakassetelikäytännön kehittämiseen on haettu rahoitusta osana ns. Valihe vappaasti -valinnanvapauspilottia Pohjois-Savossa. Kokeiluun valitut maakunnat
ja kokeilut julkaistaan 30.4.2018. Kokeilujen rahoitus on riippuvainen sote- ja
maakuntalainsäädännön etenemisestä eduskunnassa kesällä 2018. Paikallisesti toteutettava Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu liitetään maakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun vuoden 2019 aikana, jos
hanke asiakassetelipalvelujen osalta toteutuisi.
Palvelusetelin kokeilun hyötynä nähdään muun muassa:
-

Asiakkaan valinnanvapauden ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä osallisuuden ja motivaation lisääntyminen omassa elämässään ja palveluprosessissaan.

-

Vaihteleviin ja monimuotoisiin asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen
yksilöllisesti.

-

Raskaan kilpailutusprosessin korvaaminen tilanteessa, jossa valmistaudutaan mahdolliseen sote-uudistukseen.

-

Työikäisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien ja asiakkaiden valmistautumisen mahdolliseen sote-uudistukseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ovat täysi-ikäisiä, toimintakykynsä vuoksi
työelämän ulkopuolella tai erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla olevia
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kuopiolaisia henkilöitä. Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnalliset palvelut ovat
aikuissosiaalityön asiakkaiden lisäksi käytettävissä lapsiperhepalvelujen sekä
sijais- ja jälkihuollon täysi-ikäisille asiakkaille sekä vammaispalvelujen ja erityisasumispalvelujen asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin ohjautuu merkittävästi asiakkaita myös nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluista asiakkaan hoito- ja kuntoutumisprosessin vahvistamiseksi. Sosiaalisen
kuntoutuksen lakisääteinen järjestäminen toteutuu sosiaalihuoltolain
(1301/2014) mukaisessa palvelutarpeenarvioinnissa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(734/1992) mukaan asiakkaalle maksuttomia, joten palvelusetelin tuntihinta
kattaa palvelukokonaisuuden.
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu toteutetaan alkuvaiheessa Effica -asiakastietojärjestelmän avulla, jolloin aikuissosiaalityön ja sosiaalisen
kuntoutuksen henkilöstö hoitaa palvelusetelien hallinnoinnin ja maksuliikenteen. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottamista ei nähdä tässä vaiheessa
tarkoituksenmukaisena, sillä mahdollinen maakunnan valinnanvapauspilotti
voi tarkoittaa uusien ICT-järjestelmien käyttöönottamista valinnanvapauspilotin rahoituksen tuella. Palvelusetelin hinnoittelua, muita kriteereitä ja niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan kokeiluajalla yhteistyössä asiakkaiden, asiakkaita ohjaavien työntekijöiden ja palveluntuottajien kanssa. Kokeiluun liitetään keväällä 2019 ylemmän ammattikorkeakoulun (Savonia) lopputyö, jossa tarkastellaan palvelusetelien käytettävyyttä sekä asiakkaan, ohjaavan työntekijän että palvelutuottajan näkökulmasta.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa palvelusetelikokeilun ajalle
1.6.2018 - 31.12.2019 ja ottaa käyttöön sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelit
seuraavasti:
Palveluseteli yksilövalmennukseen:
-

Palvelusetelin arvo on 45,00 euroa /valmennustunti, joka sisältää välittömän asiakastyön ja matkakustannukset Kuopion julkisen kaupunkiliikenteen alueella 0-15 km palveluntuottajan toimipisteeltä sekä kaikki muut
palvelun tuottamisesta tulevat kustannukset (mm. dokumentoinnin ja raportoinnin asiakasasioissa).

-

Palveluseteli on voimassa enintään kolme (3) kuukautta kerrallaan.

-

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennusjakso sisältää enintään 40 h
kolmessa kuukaudessa.

-

Palveluntuottajan toimipisteestä matkakustannukset yli 15 km ylittävältä
osalta korvataan tosiasiallisista matkoista Verohallinnon voimassa olevien
kilometrikorvausten mukaisesti (0,42 euroa/km + 3 senttiä per kyyditettävä, jos kuljetetaan asiakasta).

-

Asiakkaasta johtuvista käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista
korvataan palveluntuottajalle enintään 25 % asiakkaalla käytettävissä ole-
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vista tunneista ja poissaolokorvauksen suuruus on 30 % yksilövalmennuksen palvelusetelin hinnasta (eli 13,50 €/palvelukerta).
Palveluseteli tuettuun työtoimintavalmennukseen:
-

Työtoimintavalmennuksen palvelusetelin hinta on 35 euroa/valmennuspäivä, joka sisältää asiakkaalle yhden kahvin ja lämpimän
aterian sekä kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

-

Palveluseteli on voimassa kolme (3) kuukautta kerrallaan.

-

Työtoimintavalmennuksen kesto on 3-4 tuntia + asiakkaan ruokailuaika.

-

Valmennuspäiviä voi olla 1-5 päivää viikossa.

-

Toimintavalmennuksen lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää palvelutarpeenarvioinnin mukaisesti yksilövalmennuksen palveluseteli työtoimintavalmennuksen ajalle palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

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

puh. +358 44 718 6401

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että palveluohjaaja Riikka Pinta oli läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn ajan klo 15.05 – 15.43.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 22

Asianro 2873/05.09.02/2018

Mäntyrinteen perhetukikeskuksen toimintojen uudistaminen 1.5.2018 alkaen
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Kaupungin lastensuojelulaitosten uudistaminen ns. Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on käynnistynyt vaiheittain. Vuosina 2015–2016 yli 12vuotiaiden palvelut uudistettiin ja perustettiin vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vuonna 2017 käynnistettiin vaiheittain omana tuotantona perhekuntoutusta siten, että vuoden lopussa käytössä oli 5 paikkaa. Vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa on vahvistettu, että kaupungin lastensuojelulaitosten uudistamista jatketaan siten, että kehitetään kaupungin lastensuojelulaitosten palvelurakennetta perhekuntoutuksen tuottamiseksi vapauttamalla henkilöstöä
ja tilaa ns. Vauvalan ja Touhulan eli pienten lasten yksiköistä. Muutosta tukee
se, että yhdessä Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa on toteutettu lyhytaikaisen perhehoidon kokeilua, jossa
erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten sijoittamista perhehoitoon vahvistetaan.
Tavoitteena on, että lastensuojelussa ostopalvelujen käyttöä vähennetään
perhekuntoutuksesta ja korvataan omana toimintana. Muutos on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua, koska vuonna 2017 ostettiin 3237 perhekuntoutuspäivää ulkoa kustannusten ollessa 934 812 euroa. Samaan aikaan
omissa laitosyksiköissä käyttöaste oli alhainen erityisesti kouluikäisten Vesalassa 76 % ja pikkulasten Touhulassa 63 %. Lapsiperhepalveluissa on muutoksen johdosta käynnistynyt yhteistoiminnallinen menettely lokakuussa 2017 ja
sitä on jatkettu edelleen alkuvuonna. Yhteistoimintamenettely uudistamisesta
päättyi 9.4.2018. Tavoitteena on käynnistää perhekuntoutuksen laajentaminen 1.5.2018 alkaen. Perhekuntoutuksen laajentamisen suunnittelussa on tehty laaja arviointi omien laitosyksiköiden kokonaisuudesta sekä käytettävissä
olevista resursseista ja tuotteistuksesta.
Perhekuntoutukseen tulon syinä olivat viime vuonna mm. vanhempien psyykkinen sairaus, elämänhallinnan puutteet, parisuhdeongelmat, väkivalta perheessä, vanhemman omaan toimintakykyyn liittyvät tekijät ja vanhemman
päihdeongelma. Perhekuntoutusjaksot kestivät kahdesta viikosta viiteen kuukauteen. Keskimääräinen kuntoutusaika perheillä oli 1,5 kuukautta. Perhekuntoutuksessa olleista lapsista kaikki olivat sijoitettuna avohuollon tukitoimena.
Perhekuntoutus työmuotona soveltuu hyvin osaksi lastensuojelun avohuollon
työskentelyä sekä huostaanoton lakkautustyöskentelyä. Perhekuntoutuksen
tavoite on tukea perhettä siten, että lapsen asuminen kotona on lapsen kannalta hyvä ja turvallinen ratkaisu. Jos perhekuntoutuksen aikana todetaan, että näin ei ole, pyritään yhdessä vanhempien kanssa löytämään lapselle sijaishuoltopaikka. Valmistelutyöryhmän ja laitoksen henkilöstön esityksenä on,
että kaupungin omana toimintana perhekuntoutusta laajennetaan siten, että
yksikön tilat sijaitsevat jatkossa yhdenmukaisissa tiloissa nykyisten kahden
yksikön tilojen sijaan. Lisäksi yksi yksikkö muutetaan avoperhekuntoutusyksiköksi.
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Jatkossa laitosperhekuntoutuksen ja avoperhekuntoutuksen henkilöstöresurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa yhteiskäytössä. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että laitosperhekuntoutus ohjaa mahdollisesti vajaakäytöllä olevat
henkilöstöresurssinsa avoperhekuntoutukseen ja päinvastoin. Ja vastaavasti
avoperhekuntoutuksesta mahdollisesti vajaakäytöllä olevat resurssit ohjataan
perhetyön käyttöön. Henkilöstön yhteiskäytön toteutumista, sen ennakointia
ja kustannusvaikuttavuuden seurantaa varten otetaan 1.5.2018 alkaen käyttöön yhteisen mittaamisen malli, jonka avulla voidaan arvioida henkilöstöresurssien yhteiskäytön onnistumista kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Näiden lisäksi otetaan myös 1.5.2018 alkaen käyttöön sekä laitos- että avoperhekuntoutuksessa, perhetyössä ja myös 7-17 vuotiaiden laitosyksiköissä
arviointijaksojen sekä sisällöllistä että ajallista kustannusvaikuttavuutta kuvaava seuranta- ja tavoiteasetantamalli. Arviointijaksojen tuotteistus on tästä
näkökulmasta valmisteilla omassa tuotannossa yhteistyössä asiakkaita ohjaavien ja laitoksissa vastaanottavien tahojen kanssa.
Vaikutusten arviointi

Perhekuntoutus työmuotona soveltuu hyvin osaksi lastensuojelun avohuollon
työskentelyä sekä huostaanoton lakkautustyöskentelyä. Avoperhekuntoutuksena avohuollon palvelujen vahvistaminen noudattaa valtakunnallisia tavoitteita tukea perhettä siten, että lapsen asuminen kotona mahdollistuu. Perhekuntoutuspalvelut on lähes 100 %:sti ostettu ulkoa, joten yrityksillä on ollut
hallitseva markkinaosuus. Uudistuksessa tuodaan rinnalle julkista palvelutuotantoa, jolla on hintakehitystä hillitsevä vaikutus.

Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ja vahvistaa Mäntyrinteen
perhetukikeskuksen toiminnat seuraavasti:
1.

Muodostetaan 6 -paikkainen laitosmuotoinen perhekuntoutusyksikkö
nykyisiin ns. Vesalan tiloihin.

2.

Muodostetaan avoperhekuntoutusyksikkö nykyisiin perhekuntoutuksen tiloihin (ent. Vauvala). Avoperhekuntoutusyksiköstä tehdään kotiin tehtävää perhekuntoutusta sekä päiväkuntoutusta vertaistukiryhmien muodossa.

3.

Vesalan yksiköstä muodostetaan nykyisiin Touhulan tiloihin alle 13vuotiaille tarkoitettu yksikkö. Jatkossa yksikkö vastaa lasten kiireellisistä sijoituksista päivystyksellisesti ja sijoituksista sekä arvioinnista.
Yksikköön sijoitettaisiin alle 13-vuotiaat vaativasti oireilevat lapset, joita ei
voida sijoittaa lyhytaikaiseen perhehoitoon.

4.

Nuorten (13–17 vuotiaiden) sijoituksista vastaa jatkossakin vastaanottoja arviointiyksikkö (lyhyet sijoitukset, arviointi, maks. 3kk) ja nuorten
pidemmistä sijoituksista vastaisi jatkossa Toukola yksikkö.
Lisäksi perustetaan moniammatillinen ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Ohjausryhmässä on mukana lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja laitosten sekä eri ammattiryhmien edustus. Ohjausryhmän
tavoitteena on tehdä yhdessä arvio sijoituksista ja suunnitella jatkosijoitukset
yhteistyössä sekä vahvistaa palautekulttuuria. Koko henkilöstön kanssa käydään urakeskustelut keväällä 2018. Henkilökuntaa koulutetaan yksikköjen
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toimintojen mukaisesti. Laitosyksikköjen henkilöstöresursseja tarkistetaan
vastaamaan entistä haastavampien asiakkaiden tarpeita siinä vaiheessa, kun
(hybridi-laitosmalli) on suunniteltu. Uudet toiminnot otetaan käyttöön
1.5.2018. Uudistunutta toimintamallia pilotoidaan vuoden 2019 loppuun
saakka, jona aikana kehitetään toimintoja palvelujen tarpeen mukaisesti.
Valmistelija
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6401

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 23

Asianro 4202/02.05.01.01/2017

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut
Valtiokonttorin ”Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat
palvelut –ohjekirje kunnille 2018 (20.12.2017)” mukaan Valtiokonttori maksaa kunnille kotona asumista tukevien palvelujen määrärahaa yhteensä 25
miljoonaa euroa, josta Kuopion osuus on 456 385,26 €. Määräraha on jaettu
kunnissa asuvien rintamaveteraanien suhteessa. Rintamaveteraanien määrästä on kuitenkin vähennetty kunnassa asuvien sotainvalidien määrä edunsaajien lukumäärän ollen 221 henkeä.
Päätökset vuoden 2018 määrärahoilla maksettavista palveluista tulee tehdä
31.12.2018 mennessä, mutta päätösten perusteella palveluja voidaan järjestää
ja kustannuksia voidaan maksaa 31.7.2019 asti. Kuntien tulee tehdä selvitys
vuoden 2018 määrärahojen käytöstä Valtiokonttorille 30.8.2019 mennessä.
Valtiokonttori tekee tarvittaessa esityksen eduskunnalle lisämäärärahan tarpeesta. Lisämäärärahan saaminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää. Lisämääräraha perustuu kunnille kohdennettuun kyselyyn, joka toteutetaan toukokuussa 2018. Mahdolliset lisämäärärahat jaetaan vain niille kunnille, jotka
ovat ilmoittaneet tarpeesta. Jos eduskunta ei myönnä lisää määrärahaa, Valtionkonttori jakaa ainoastaan vuodelta 2017 käyttämättä jääneet määrärahat.
Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti
rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Määrärahaa voi käyttää itsenäistä
selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Valtiokonttorin myöntämän määrärahan tarkoituksena on täydentää voimassa olevia kunnallisia palveluita, ei korvata niitä. Palveluiden tulee
perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Rintamaveteraanien tuloja ei tarvitse
selvittää, mutta palveluntarve on ratkaiseva. Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse
tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan järjestää
myös palveluseteliä hyväksi käyttäen ja palveluseteli on yksi keskeisin palveluiden järjestämistapa Kuopiossa. Vuodelle 2018 määrärahan käyttöoikeus
laajeni koskemaan palvelutalossa tai tehostetussa palvelutalossa asuvien rintamaveteraanien palveluita, koska määrärahan riittäessä rahaa voidaan kohdentaa esimerkiksi näiden asiakkaiden siivous-, ateria- tai kuljetuspalveluun.
Vuonna 2017 Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi rintamaveteraaneille luvattiin maksuttomat palvelut. Kuopion kaupunki sai vuoden alusta 419 684 €
määrärahan ja hakemuksen perusteella 2 259 442 € lisämäärärahan, jossa
pohjana oli tammi-huhtikuun toteutuneet kustannukset.
Vuoden 2017 toteutuman perusteella arvio vuoden 2018 katettavista kustannuksista on seuraava:
- Asiakasmaksumenetykset 514 000 €
- Kaupungin palveluita täydentävät palvelut 885 000 €
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-

tehostetussa palveluasumisessa olevien rintamaveteraanien palvelut
1.6.2018 alkaen 175 000 €

1.1.2018 alkaen rintamaveteraaneille järjestetyt palvelut on pidetty vuoden
2017 tasolla ja tämä sisältää riskin siitä, että palveluiden järjestämiseen osoitetut määrärahat eivät riitä, mikäli Valtiokonttori ei myönnä lisämäärärahaa.
Tämän hetken arviolla lisämäärärahan tarve vuodelle 2018 on noin 1 118 000
€.

Vaikutusten arviointi

Turvataan vuoden 2017 palvelutaso. Lisämäärärahan tarve ja näin ollen mahdollinen ylitys, jos Valtiokonttori ei myönnä lisämäärärahaa ja palvelun järjestetään vuoden 2017 palvelutason mukaisesti. Ylitystä ei voida kattaa palveluohjauksen sisältä.

Posote-vaikutusten arviointi
Ei vaikutusta.
Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntää rintamaveteraaneille maksuttomat palvelut ja täydentävät palvelut Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaisesti riippumatta Valtiokonttorin lisämäärärahasta. Mikäli lisämäärärahaa ei
saada, talousarvio tulee ylittymään. Tehostetussa palveluasumisessa oleville
edunsaajilla myönnetään maksuton ateria ja siivouspalvelu, jos Valtiokonttori
myöntää haetun lisämäärärahan täysimääräisenä.
Valmistelija
Hanna Jokinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3303

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 24

Asianro 9506/02.05.00.00/2017

Täsmennykset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.1.2018 alkaen

Perusturva- ja terveyslautakunta päätti 19.12.2017 § 61 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2018. Päätöksenteon jälkeen on huomattu,
että taksa vaatii tekstitäsmennyksiä kotisairaalan asiakasmaksuun sekä vastaanottopalveluihin.
Kotisairaalan asiakasmaksut (5.3.):
poistetaan fysioterapeutin käyntimaksu 12,00€. Asiakasmaksuasetuksen mukaisesti fysioterapeutin käynti voi maksaa enintään 11,40€/ käynti. Kotisairaalatoiminnan fysioterapia tuotetaan kohdan 6 fysioterapian asiakasmaksujen mukaisesti.
Vastaanottopalvelut (6):
Lisätään fysioterapiataksojen jälkeen seuraava lause:
” Fysioterapeutin yksilökohtainen tai sarjassa annettava fysioterapia voidaan
toteuttaa vastaanotolla, kotikäynnillä tai virtuaalivastaanoton avulla asiakkaan tarpeen määrittelemällä tavalla em. maksujen mukaisesti”.
Vaikutusten arviointi
Liitteet

1

Täsmennykset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.1.2018
alkaen

Valmistelija
Kaija Kähkönen
Heli Mattila
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 3361

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vuoden 2018 asiakasmaksuun tehtäväksi edellä esitetyt täsmennykset.
Lisäksi lautakunta antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä asiakasmaksutaksaan
kirjoitusvirheen korjauksia ja teknisluonteisia korjauksia

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 25

Asianro 3063/02.02.02/2018

Talouden ja toiminnan raportointi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella

1. Kuukausiraportit ajalta 1.1. – 31.3.2018
Kuukausiraportit ajalta 1.1. – 31.3.2018 valmistuvat 13.4.2018 esityslistan
postituksen jälkeen. Kuukausiraportit jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

2
3

Petu 3_2018.pdf
Tepa_3_2018.pdf

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

puh. +358 44 718 6118
puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 6301
puh. +358 44 718 6401
puh. +358 44 718 6200

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee kuukausiraportit ajalta 1.1. –
31.3.2018 tiedoksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 26

Asianro 531/00.02.03/2018

Tiedonantoja

Asia nro
2920/2016-8

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.3.2018 ISAVI/1043/07.00.01/2018, Korvaus hammaslääketieteen opiskelijan syventävästä käytännön palvelusta aiheutuviin kustannuksiin.

2920/2016-9

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.3.2018 ISAVI/1042/07.00.01/2018, Korvaus hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta
aiheutuviin kustannuksiin.

4486/2017-5

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.3.2018 ISAVI/1040/07.00.01/2018, Korvaus lääkärin yleislääketieteen erityiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

4486/2017-4

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.3.2018 ISAVI/1041/07.00.01/2018, Korvaus lääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

1085/2018-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.4.2018 ISAVI/1130/04.01.01/2018,
Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen muutoksen rekisteröinti, Sanat On
Oy

329/2018-33

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.2..2018 ISAVI/598/
04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-kevan
luvan muuttaminen, toimipaikan lisäys, Savon Optiikka Oy, Instrumentarium
Juankoski, Poikkitie 1, Juankoski .

4767/2016-9

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.2.2018 ISAVI/529/
04.01.01/2018, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen, Avominne päihdeklinikka Kuopio, Asemakatu 22-24.

1305/2018-9

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 6.3.2018 ISAVI/614/04.01.01/2018,
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Pirteä Pina,
Snellmaninkatu 32 A 9, Kuopio.

552/2018-4

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 3.4.2018 ISAVI/1219/04.01.01/2018, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinti / Kotipalvelu Ansku, Rautokannantie 38, Kuopio.

329/2018-30

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.2.2018 ISAVI/534/
04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos,
Femino Oy, c/o InOva klinikka Oy, Ajurinkatu 16, Kuopio.
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1227/2018-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.3.2018 ISAVI/775/ 04.01.01/2018,
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Hermix,
Metsäpirtintie 4, Hiltulanlahti.

329/2018-28

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ja aloitusilmoitus 15.2.2018 ISAVI/3632/04.02.00/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Attendo Aurinkopuisto, Mutkankatu 1, Kuopio.

329/2018-38

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 6.3.2018 ISAVI/807/04.02.01/2018, Ilmoitus palvelujen tuottajan nimen ja osoitteen
muutoksista. Palvelujen tuottajan entinen nimi ja osoite, Fysiopalvelu Kunto
Kuopio Oy, Torikatu 19, 70110 Kuopio. Uusi nimi ja osoite, Coronaria Fysiopalvelu Kunto Kuopio Oy, Saaristonkatu 22, Oulu.

329/2018-39

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 6.3.2018 ISAVI/809/04.02.01/2018, Ilmoitus palvelujen tuottajan nimen ja osoitteen
muutoksista. Palvelujen tuottajan entinen nimi ja osoite, Petosen Fysioterapia
Oy, Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio. Uusi nimi ja osoite, Coronaria Petosen Fysioterapia Oy, Saaristonkatu 22, Oulu.

329/2018-44

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2018 ISAVI/834/04.02.01/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen, Joen Magneetti Oy, Koljonniemenkatu 2, Kuopio.

329/2018-45

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2018 ISAVI/840/04.02.01/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
palvelutoiminnan lopettaminen, Sataman Röntgen Oy, Koljonniemenkatu 2,
1 krs, Kuopio.

329/2018-46

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.3.2018 ISAVI/962/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen, toimipaikan lisäys, Aila M Oy, Maaherrankatu
35 A 7, Kuopio.

329/2018-51

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 26.3.2018 ISAVI/1147/04.02.01/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
palvelutoiminnan lopettaminen, Ortholine Oy, Suokatu 33, 70110 Kuopio.

329/2018-55

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.3.2018 ISAVI/1181/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen, toimipaikan muutos ja palvelun tuottajan
osoitteen muutos, Hammaslääkäri Meriläinen Oy, Hapelähteenkatu 41, Kuopio.

5764/2017-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 16.3.2018 ISAVI/1084/04.01.01/2018, Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Muurutvirran hoitokoti, Putaanpolku 1, Muuruvesi

2272/2018

Siun sote -kuntayhtymän lähettämä ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynnin
kertomus 8.3.2018, Invaliidiliiton Asumispalvelut Oy, Joensuun Validia-talo,
Kotikunnan kirjaamo Juankoski

329/2018-40

Valviran päätös 8.3.2018 Dnro V/8077/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Bodium Oy Kuopion Tec-
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nopolis, Microkatu 1, 70210, Bodium Oy Suomen Terveystalo Neulamäentie 2,
70210 Kuopio.
1378/2018-2

Asiantuntijalääkäri Pauli Kuosmasen lausunto 9.3.2018, Kanta-sanastoa koskevasta THL:n luonnoksesta.

329/2018-31

Valviran päätös 16.2.2018 Dnro V/7215/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medishare Oy c/o Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy, Savolanmutka 3 A 1, 70820 Kuopio.

329/2018-32

Valviran päätös 16.2.2018 Dnro V/6797/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria Contextia Oy,
Pirmakatu 3, 78200 Varkaus.

329/2018-34

Valviran päätös 27.2.2018 Dnro V/6743/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ISSO Investment Oy, Haapaniemenkatu 34 C
39, 70110 Kuopio.

329/2018-35

Valviran ilmoitus 27.2.2018 Dnro V/6743/2018, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, ISSO Investment Oy, Haapaniemenkatu 34 C 39, 70110 Kuopio.

329/2018-36

Valviran päätös 28.2.2018 Dnro V/9086/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hoitoketju Apu Oy, Hiidenkatu 1 D 3, 70840
Kuopio.

329/2018-37

Valviran ilmoitus 28.2.2018 Dnro V/9086/2018, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Hoitoketju Apu Oy, Hiidenkatu 1
D 3, 70840 Kuopio.

329/2018-29

Valviran päätös 15.2.2018 Dnro V/4394/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medishare Oy c/o Lääkäriasema Cantti Oy, Ajurinkatu 16, Kuopio c/o Lääkärikeskus Ite Lasaretti, Koljonniemenkatu 2, Kuopio, c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio,
Vuorikatu 20, Kuopio ja c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio Bioteknia, Neulaniementie 2.

329/2018-42

Valviran päätös 12.3.2018 Dnro V/10529 /2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Vastaava
johtaja Maisa Kuusela. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, Kuopion toimipiste, Niiralankatu 23, 70600 Kuopio.
Valviran päätös 9.3.2018 Dnro V/10386/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Uusi toimipaikka Medishare Oy c/o Pohjolan terveys Oy, Leväsentie 1, 70700 Kuopio.

329/2018-40

329/2018-43 Valviran päätös 12.3.2018 Dnro V/9425/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Vastaava
johtaja Hans Martti Juhani Rechardt, Pohjola Terveys Oy, Pohjola Sairaala
Kuopio, Leväsentie 1, 70700 Kuopio.
329/2018-43

Valviran päätös 15.3.2018 Dnro V/10916/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Oral Hammaslääkärit
Oyj, Vastaava johtaja, laillistettu hammaslääkäri Petra Kaarina Kari, Puijonkatu 23,2. krs ja Puijonkatu 22 B, 5 krs. Kuopio.
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329/2018-48
329/2018-49

Valviran ilmoitus 21.3.2018 Dnro V/10852/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos. Coronaria Hoitoketju Oy korvataan nimellä Coronaria Oy.
Valviran päätös 22.3.2018 Dnro V/6862/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Gee Health Oy, Teerentie
11, 70820 Kuopio.

329/2018-50

Valviran ilmoitus 23.3.2018 Dnro V/11649/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Hammas Hohde Oy, c/o Talenom Oyj, Satamakatu 13 A, 70100 Kuopio.

329/2018-52

Valviran ilmoitus 27.3.2018 Dnro V/12764/2018, Yksityisen terveydenhuollon
tuottajan toimipaikan lopettaminen. Helsinki Hospital Oy, Bulevardi 22 A,
Helsinki.

329/2018-53

Valviran ilmoitus 27.3.2018 Dnro V/11468/2018, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Helsinki Hospital Oy, Bulevardi 22
A, Helsinki.

329/2018-54

Valviran päätös 27.3.2018 Dnro V/11468/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Helsinki Hospital Oy c/o Pohjola Sairaala
Kuopio, Leväsentie 1.

329/2018-56

Valviran ilmoitus 27.3.2018 Dnro V/10932/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Bodium Oy, Kuopio c/o
Suomen Terveystalo, Neulaniementie 2,Kuopio.

329/2018-57

Valviran päätös 28.3.2018 Dnro V10182/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Cityterveys Oy, Synlab
Kuopio, Savonkatu 17, Kuopio.

329/2018-58

Valviran ilmoitus 28.3.2018 Dnro V/12590/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Med Group Hammaslääkärit Oy, Kuopion Dens, Puijonkatu 25, Kuopio.

329/2018-59

Valviran ilmoitus 5.4.2018 V/11386/2018, Terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Plus Terveys Oy, Tulliportinkatu 26 B, Kuopio. Toiminnan lopettamispäivä 31.12.2017.

4204/2015-10

Valviran ilmoitus 8.2.2018 Dnro V/6451/2018, Yksityisten sosiaalipalvelujen
toimintayksikön lopettaminen, Tiihottaren Validia-kodit, Tiihottarentie 4,
Kuopio.

1121/2017-25

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 15.2.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Pienryhmäkoti Heinälahti, Syväsentie 4, Mikkeli.

1981/2016-21

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 14.2.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Palvelukoti Vilhola, Savulahdentie
357, Vartiala.

1981/2016-20

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 14.2.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Palvelukoti Veeruska, Savulahdentie 352, Vartiala.
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1981/2016-19

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 14.2.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Ryhmäkoti Juuliska, Savulahdentie 350, Vartiala.

5482 / 2016-11

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 26.3.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Savolanniemen palvelukoti, Auringonkierto 6, 70820 Kuopio.

2785/2018-1

Valvintatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 20.3.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus / Perhekoti Adalmiina.

1121/2017-27

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 6.3.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Kivisalmen Hoitokoti Ky.

1121/2017-29

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 13.4.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Louhumäen palvelukoti, Kuoppamäentie 1, 70820 Kuopio.

5482/2016-10

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 28.3.2018, Ohjaus- ja
valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Puijonsarven palvelukoti, Puijonsarventie 34, Kuopio

425/2018-1

Kaupunginhallituksen päätös 12.2.2018 § 51, Kahden palveluohjaajan viran
perustaminen perusturvan palvelualueella 1.3.2018 alkaen.

1280 / 2018

Kaupunginhallituksen päätös, Kehittämisasiantuntijan tehtävän muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi 1.4.2018 lukien.

8047/2017

Kaupunginvaltuuston päätös 12.2.2018 § 4, Matkojenyhdistelytoiminnan kehittäminen osana maakuntauudistusta.

342/2018-2

Terveysjohtaja Jari Saarisen tarkastuskertomus 20.2.2018, Yksityisten terveyspalvelujen valvonta, Instrumentarium, Poikkitie 1, Juankoski.

2471/2018

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 16.3.2018 3/2018, Kuntalain
410/2015) 126 §:n mukainen työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus.

7073/2016-4

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 14.2.2018, Kuntainfo 2/2018, Ikäihmisten
palvelujen järjestäminen kunnissa.

2802/2018

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 28.3.2018 4/2018, Kuntien opiskeluterveydenhuollon järjestäminen yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena.

2982/2018

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 5.4.2018 5/2018, Lasten sijoitus
ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille.
Hyvinvointitavoitteet 2018 – 2021 jaetaan esityslistan mukana lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille.
Kuopion strategia vuoteen 2030 jaetaan esityslistan mukana lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

3/2018

21 (22)
26 §

17.04.2018

Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 13.2. – 10.4.2018.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

4

viranhaltijapäätökset ajalta 1302-10042018.pdf

Valmistelija
Kaija Kähkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8200

Va. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
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 vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

3/2018

22 (22)

17.04.2018

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /perusturva- ja terveyslautakunta (21 24 §)
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 jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi. 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.

