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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 69 – 76 ja 78 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 77, koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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69 §
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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70 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Ate Savolainen ja
Simo Suksi.
Päätös

Valittiin Ate Savolainen ja Simo Suksi.
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§ 71

Asianro 7653/00.04.02/2018

Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon

Valtuutettu Minna Reijonen, ensimmäisenä allekirjoittajana, ja 29 muuta
valtuutettua valtuustoaloitteessaan tuovat esille, että puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja sitä toteuttaa yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö eli
puheterapeutti. Kuopion kaupungissa on 10 puheterapeutin tehtävää, mistä
täytettynä on vain 5. Valtuustoaloitteessa mainitaan, että puheterapeuttien
tehtävien täytössä on ollut haasteita vuodesta 2017 lähtien, mikä heikentää
asiakkaiden saamaa palvelua ja vaikuttaa mahdollisesti kaupungin palveluksessa olevien puheterapeuttien koettuun kuormittuneisuuteen ja työhyvinvointiin.
Valtuustoaloitteen mukaan perusterveydenhuollon puheterapiaan kuuluu lasten ja aikuisten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös lasten ja
aikuisten syömis- ja nielemistoimintoja. Valtuustoaloitteessa myös mainitaan,
että Kuopion kaupungissa puheterapeutti toteuttaa arviointia, asiakkaiden ohjausta kotiharjoitteluun ja puheterapiajaksoja yksilöille puheterapeutin vastaanotolla ja että suurin osa asiakkaista on lapsia. Lisäksi mainitaan, että
Kuopiossa palveluun pääsyn kriteerejä on jouduttu tarkistamaan, esim.
aiemmin neuvolassa havaitusta yhden äänivirheen johdosta puheterapeutin
kertaluontoiseen kotiharjoitteiden ohjaukseen on päässyt 5-vuotiaana, nykyisin kuitenkin vasta 6-vuotiaana, ja että läheisillä on suuri rooli lasten kotiharjoitteiden toteuttamisessa ja että ohjauksessa korostuu läheisten ja vanhempien ohjaus.
Valtuustoaloitteen mukaan puheterapian jonot ovat lisääntyneet Kuopion
kaupungissa, ja että keväällä 2018 puheterapian tutkimuksiin pääsemisen jono oli noin 5 kuukautta ja puheterapiajaksolle pääsemisen jono noin 4 kuukautta. Valtuustoaloitteessa mainitaan, että 4.4.2018 päivätyn tiedon mukaan
jonot olivat seuraavat: saapuneet lähetteet 27, jono tarkempiin tutkimuksiin
77, puheterapiajaksoa odottavien jono 45 ja ohjausjono 25. Lisäksi mainitaan,
että yksilön kannalta on olennaisen tärkeää, että puhe- ja äänivirheiden korjaamiseksi puheterapia toteutuu oikea-aikaisesti, lapsilla ns. herkkyyskaudella
puhetta opittaessa lapsuuden aikana, ja että puheterapiapalveluissa on pyrittävä jonottomuuteen ja oikea-aikaiseen palvelutarpeen arviointiin ja palvelun
toteuttamiseen.
Edellä mainittujen perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupungissa tulee laatia selvitys puheterapiapalvelun nykytilanteesta ja toteuttamissuunnitelma puheterapiapalvelun saattamisesta laadukkaalle tasolle sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmat huomioiden.
Terveydenhoidon palvelujen lausunto valtuustoaloitteeseen:
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Taustaa ja nykytilannekuvaus:
Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella, avohoidon palveluissa,
terveydenhoidon palveluissa järjestetään ja tuotetaan kuntalaisten puheterapiapalveluja. Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se on hoitotakuun piiriin kuuluvaa toimintaa. Puheterapiaan ohjaudutaan yleisimmin neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai varhaiskasvatuksen aloitteesta. Myös lasten vanhemmat ottavat itse yhteyttä puhelimitse puheterapeuttiin. Aikuisasiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen tai he voivat ohjautua
palveluun myös fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kautta.
Puheterapian perustehtävänä on tukea lapsen suotuisaa kehitystä vuorovaikutuksen, kommunikaation ja syömisen taidoissa sekä parantaa toimintakykyä
arjessa yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa toimien. Aikuisasiakkaiden terapiassa perustehtävänä on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä
kommunikaatioon, ääneen ja nielemiseen liittyvissä asioissa sekä edistää hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa tarpeen mukaan
yhdessä kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Puheterapia on kommunikoinnin, kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta.
Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
(Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti arvioi
ja kuntouttaa kommunikaation, kielen, puheen, äänen, nielemisen ja syömisen häiriöitä sekä toimii alansa asiantuntijana palvelualuerajat ylittäen antaen
koulutusta ja kehittämis- ja konsultaatiopalvelua (esimerkiksi puhelinkonsultaatiopalvelu, Pienen lapsen sensomotorinen kehitys -koulutus, toiminta varhaisen tuen koordinaattorina). Puheterapeutti vastaa puheterapiapalvelun arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon työtä ohjaavat ammattieettiset
säännöt.
Kuopion kaupungissa on kaikkiaan 10 puheterapeutin tehtävää, joista tällä
hetkellä on toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteella täytetty 7. Kymmenestä
tehtävästä kolme on avoinna, joihin ei ole useista rekrytointiyrityksistä huolimatta saatu tekijöitä. Kolme avointa tehtävää pyritään saada täytettyä mahdollisimman pian. Puheterapian palkkaus (1.5.2018 alkaen): 2909,55 eur
(tva1), 3053,20 eur (tva2) ja 3196,86 eur (tva3). Puheterapeuteille maksetaan
rekrytointilisä (250 eur/ kk/puheterapeutti), josta on henkilöstö- ja hallintopäällikön päätös (120§/2017).
Puheterapiapalvelujen tehtävien täyttämisessä ja etenkin rekrytoinnissa on
viime aikoina ollut merkittäviä haasteita, sillä tehtäviin ei ole ollut hakijoita.
Syitä tähän ovat olleet puheterapeuttien hakeutuminen muiden työnantajien
palvelukseen sekä vähäinen puheterapeutiksi valmistuvien määrä. Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ollut haasteita myös muissa kunnissa, joten rekrytointihaaste on valtakunnallinen ilmiö. Kuopion kaupungin palvelukseen on
kuitenkin onnistuttu löytämään lähiaikoina 3 uutta, vasta valmistunutta puheterapeuttia. Rekrytointia ovat edesauttaneet muun muassa puheterapeuttiopiskelijoiden loppuvaiheen opintoihin kuuluvat 4 kuukauden mittaiset syventävät harjoittelut, jotka puheterapia-opiskelijat ovat suorittaneet Kuopion
puheterapian tiimissä, ja jonka jälkeen he ovat todenneet Kuopion kaupungin
hyväksi työnantajaksi, jossa on monipuolinen työnkuva ja hyvä tiimi, ja sitä
myötä hakeutuneet omaehtoisesti Kuopion kaupungin palvelukseen töihin.
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Rekrytointiin on viime aikoina panostettu ja kiinnitetty erityistä huomiota
osallistumalla muun muassa vuoden 2017 aikana Oulun yliopiston järjestämille opiskelijoille ja työnantajille suunnatuille rekrytointimessuille. Myös
avoinna olevien tehtävien hakuilmoituksen tekstisisältöihin on kiinnitetty
huomiota positiivisen markkinoinnin keinoin ja niissä on mainittu, että työn
tukena on osaava, hyvin toimiva työyhteisö, ja että tehtävän aloitukseen kuuluu perehdytys sekä mahdollisuus täydennyskoulutukseen sekä työnohjaukseen. Lisäksi hakuilmoituksissa on mainittu, että hakijoita odottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ osaavassa puheterapiatiimissä perusterveydenhuollon tehtävissä, ja että asiakkaiden lähiyhteisöjen kanssa työskennellään yhdessä.
Kaupungin oman toiminnan lisäksi puheterapiaa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna. Terveydenhoidon palveluissa lasten
ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin on talousarviossa
2018 varattu rahaa yhteensä 145 000 eur, joista puheterapian osuudeksi on
arvioitu 60 000 euroa. Ostopalvelujen määrärahan riittävyyttä arvioidaan
kuukausittain Efector-sovelluksella. Lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen yhteistoteuma 2018 on 93% (tilannetieto 28.9.2018).
Syksyllä 2018 ulkopuolisia ostoja on ollut aiempaa enemmän, koska yksityispuolella on ollut palveluntarjoajia huomattavasti aiempaa enemmän, jolloin
myös puheterapiaostopalveluja on voitu tehdä.
Puheterapian tutkimuksia jonottaa 30 asiakasta, puheterapiaa 41 asiakasta ja
ohjausta 25 asiakasta. Tauolla puheterapiasta on 44 asiakasta. Odotusaika
tutkimuksiin on noin 4kuukautta ja puheterapiaan 5 kuukautta. Uusia lähetteitä ja / tai yhteydenottoja oli syyskuussa 33 (tiedot kerätty 28.9.2018).
Osavuosikatsauksen 1-8/2018 mukaan puheterapiassa käyntimäärä oli 1807
ja palvelua käytti 525 asiakasta. Keskimäärin yhdellä puheterapeutilla oli
käyntejä 258 ja 75 asiakasta. Jotta uusia asiakkaita on pystytty ottamaan hoitotakuun puitteissa, on 1) tarkasteltu lähetekriteerejä, 2) arvioitu tarjottavan
puheterapiapalvelun määrää (puheterapia tarpeen arviointi, terapia ja ohjaus), 3) nopeutettu pienten puhumattomien hoitoon pääsyä aloittamalla
vanhempien ryhmät.
Kuopion viheralueilla palvelut on toteutettu seuraavasti: Maaningalla kaupungin omat puheterapeutit ovat tehneet arvioinnit, mutta terapiajaksot on
tuotettu ostopalveluna. Tämän on arvioitu toteutuneen hyvin. Juankoskella
kaupungin omat puheterapeutit on tehneet arvioinnit, ja tällä hetkellä 1 puheterapiajakso on tuotettu ostopalveluna. Juankoskella asiakasjonossa on tällä
hetkellä 2 terapiaa ja 1 arviointi. Jatkossa Juankoskelta on mahdollista käydä
Tuusniemen koululla puheterapia-arvioinnissa / puheterapiassa. Palvelu toteutetaan ostopalveluna Joensuusta yhdessä Tuusniemen kanssa. Sen sijaan
Karttulassa, Nilsiässä, Riistavedellä ja Vehmersalmella asuvat käyvät puheterapiassa Kuopion Kaartokatu 9 toimipisteessä. Ostopalveluiden saatavuus viheralueille vaihtelee suuresti.
Toteuttamissuunnitelma puheterapiapalvelun saattamisesta laadukkaalle tasolle sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmat huomioiden:
Puheterapeuttien, kuten kaikkien kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin
on kiinnitetty huomiota terveydenhoidon palveluissa laadituissa työhyvinvointi- sekä toimintasuunnitelmassa. Suunnitelmat tuotetaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa.
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Puheterapeuttien rekrytointiin on kiinnitetty ja kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota, vaikka rekrytointiongelma on valtakunnallinen ilmiö. Kuopioon on hakeutunut uusia puheterapeutteja, mutta useat heistä eivät ole halunneet hakeutua Kuopion kaupungin palvelukseen töihin. Syynä tähän ovat
olleet pääosin huono palkkaus. Parhaillaan pyritään täyttämään 3 avoinna
olevaa puheterapeutin tehtävää. Tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan yksitellen, koska hakijoita ei ole ollut. Vaikka Kuopion kaupungin kaikki 10 puheterapeutin toimea saataisiin täytettyä, on puheterapiapalveluita edelleen saatavilla liian vähän väestömäärään suhteutettuna.
Kuopion puheterapeuttien palkkaus on jäänyt jälkeen muiden työnantajien
palkoista. Selvityksemme mukaan esimerkiksi KYS on nostanut puheterapeuttien tehtäväkohtaisen palkan 4139.38 euroon (3495 eurosta), jonka myötä he
saivat täytettyä kaksi pitkään avoinna ollutta puheterapeutin tehtävää sekä
yhden sijaisuuden. Rekrytoinnin helpottamiseksi tulisi palkkaus saada kilpailukykyiseksi. Nykyistä palkkausta tullaan jatkossakin tukemaan määräaikaisella rekrytointilisällä ja vuoden 2019 aikana järjestelyvaraerällä.
Puheterapeuttien työn vaativuus on huomattavasti lisääntynyt mm. monikielisten osuus on kasvanut ja puheterapiajaksoja on jouduttu lyhentämään. Lisäksi kielen pulmat yleistyvät ja tuen tarvitsijoita on paljon. Tämän vuoksi ensisijaiset tukimuodot, kuten lapsiryhmäkuntoutusta tulee jatkossa hyödyntää.
Puheterapeuttien vuonna 2012 tehty työnvaativuuden arvio ei ole enää ajankohtainen, vaan se vaatisi uudelleen tarkastelua.
Pitkällä tähtäimellä ostopalveluiden runsas käyttö ja etenkään useiden eri
palveluntuottajien käyttö ei ole toivottavaa. Tämä voi johtaa laatupoikkeamiin. Sen sijaan puheterapeuttien kilpailukykyisellä palkkauksella saisimme oman puheterapiaresurssin riittävän suureksi, jolloin pystyisimme toteuttamaan puheterapian pääosin kaupungin omana työnä. Lisäksi kehittämistoiveemme on, että puheterapeuttien koulutusmääriä nostettaisiin valtakunnallisesti, ja että Itä-Suomen yliopistoon tulisi jatkossa puheterapeuttien
koulutusmahdollisuus.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

1

7653-2018-1 Aloite_ puheterapeutin koulutuksen järjetämisen edesauttaminen.pdf
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Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle vastauksenaan tehtyyn aloitteeseen.

Päätös

Vs. apulaiskaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

8/2018

11 (27)
72 §

23.10.2018

§ 72

Asianro 4080/05.03.00/2018

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Hannu Kananen ja
27 muuta allekirjoittanutta valtuutettua valtuustoaloitteessa tuovat esille, että
syntyvyyden lasku on nyky-yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Hedelmällisessä iässä olevat naiset puolisoineen pitkittävät lastenhankintaa entisestään,
ensisynnyttäjien keski-ikä on kohonnut 29,1 ikävuoteen. Valtuustoaloitteessa
mainitaan, että olisi tärkeää luoda nykyistä paremmat edellytykset lapsen
hankintaan.
Valtuustoaloitteen mukaan Kuopio tarjoaa palveluja naisille, jotka eivät halua
tulla raskaaksi, ja heille, jotka odottavat lasta. Kun lapsi on syntynyt, tarjotaan
tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen, mutta valitettavan suuri aukko on tuessa, jota tarjotaan, kun kuopiolainen nainen tai pariskunta harkitsee raskautta ja vasta pohtii lapsen hankintaa. Vanhemmuuteen
johtavan polun on oltava sujuva ja aukoton, ja sen tulee alkaa jo siinä vaiheessa, kun ajatus lapsen hankinnasta herää.
Lisäksi mainitaan, että potentiaalista vanhempaa mietityttää monet asiat liittyen työelämään, talouteen, sosiaalietuuksiin, palveluihin, raskauteen, omaan
terveyteen, jaksamiseen, vanhemmuuteen, lapsiperhe-elämään ja parisuhteeseen. Nykyisellään tieto ja tuki ovat hajanaista ja perustuu omaan aktiivisuuteen tai verkostojen tuntemukseen asiasta. Kynnys tiedon hankintaan ja asiasta avoimesti puhumiseen on jokaisella erilainen. Vanhemmuutta harkitsevat
ja suunnittelevat tarvitsevat tukea yhteen elämän tärkeimmistä nivelvaiheista;
siirtymässä vanhemmuuteen. Ammattilaisten tarjoama palvelu tukisi etenkin
nuorten aikuisten elämänvaihetta monialaisesti ja räätälöidysti tilanteessa,
jossa luotettavaa tietoa ja ammatillista tukea on vähän, mutta kysymyksiä,
pelkoja ja huolia on paljon. Valtuustoaloitteen mukaan tällainen edellä mainittu palvelu olisi keskeinen osa kunnalle annettua tehtävää hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä.
Edellä mainittujen perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja pilotoimaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.
Terveydenhuollon palvelujen lausunto valtuustoaloitteeseen:
Asiakokonaisuus on laaja ja tässä vastauksessa otetaan kantaa asiaan pääosin
terveydenhuollon osalta. Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella, avohoidon palveluissa, terveydenhoidon palveluissa järjestetään ja tuotetaan yksilön, pariskunnan ja koko perheen terveyttä edistäviä palveluja. Ajanvaraus palveluihin tapahtuu joko puhelimen, sähköisen ajanvarauksen tai
avovastaanottojen kautta. Terveyden edistämisen palveluja voi saada sekä
terveydenhoitajan ajanvarausvastaanotolla että puhelinpalveluna.
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Seksuaaliterveyden edistämisen palveluja, mukaan lukien vanhemmuuteen
liittyvät kysymykset, tarjotaan seksuaaliterveysneuvolassa, äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa.
Seksuaaliterveysneuvola opastaa ja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa. Tukea vanhemmuutta harkitseville
on tällä hetkellä saatavilla, mutta palvelut ovat pirstaleisia ja ei monialaisesti
yhteen sovitettuja. Asiakkaan asioissa voidaan konsultoida eri asiantuntijoita
ja järjestöjä tarvittaessa.
Vastaanottotoiminnan puitteissa järjestetään terveyspalveluja yhteistyössä
erikoissairaanhoidon kanssa lapsettomuuteen liittyvien terveysongelmien hoitamiseksi osana normaalia toimintaa. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan talouskysymyksien osalta sosiaalipalvelujen piiriin.
Perusturvan palvelualueen lapsiperhepalveluiden lakisääteinen järjestämisvastuu kohdentuu palvelutuotantoon siinä vaiheessa, kun perheessä on jo lapsia. Perusturvan palvelualueella aikuisille suunnattua palvelua toteutetaan aikuissosiaalityössä. Osana aikuissosiaalityön suunnitelmallista sosiaalityötä
annetaan tarvittaessa yksilöllisesti neuvontaa ja ohjausta myös henkilöille,
jotka harkitsevat vanhemmuutta. Aikuissosiaalityössä asiakkaan yksilöllistä
palveluohjausta edistäisi se, että kaupungilla olisi käytettävissä neuvontatyöhön selkeä esite, johon olisi koottuna lapsiperheiden palvelut ja niihin liittyvät
etuudet. Esite voisi olla käytössä myös laajemmin kumppanuusyhteistyössä
esimerkiksi järjestöjen ja seurakuntien käytössä, koska kuntalaisten vapaaaikaan perusturvaa omaehtoista tiedonhankintaa tulisi myös arvostaa ja tukea.
Loppupäätelmät
Kuopion kaupungin asiantuntijoiden mukaan tuki vanhemmuutta harkitseville -käsite on hyvin laaja-alainen ja se koskettaa hyvin monia tahoja. Vanhemmuutta harkitsevien tuen tarpeeseen liittyy eniten epävarmuus taloudesta ja
työssäkäyntimahdollisuuksista.
Avohoidon palvelut tarjoavat tukea, ohjausta, neuvontaa sekä tietoa vanhemmuutta suunnitteleville liittyen sairauksiin ja terveyteen, raskauteen sekä
elämänhallintaan. Tämä palvelukokonaisuus on jo olemassa.
Emme kannata monialaista pilotointia varsinkaan, kun näyttöä sen vaikutuksista syntyvyyden lisääntymiseen ei ole.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

2

4080-2018-1 Aloite_ tuki vanhemmuutta harkitseville.pdf

Valmistelija
Pertti Lipponen
Kaj Korhonen
Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6541
puh. +358 44 718 6513
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Maiju Tirri
Niina Happonen
Pauliina Sulku
Päivi Nuttunen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6620
puh. +358 44 718 6401

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle vastauksenaan tehtyyn aloitteeseen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen
poistui kokouksesta klo 15.18 tämän asian päätöksen teon jälkeen.
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§ 73

Asianro 3063/02.02.02/2018

Talouden ja toiminnan raportointi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella

1. Osavuosikatsaus
Palvelualueet laativat toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.31.8.2018. Kaupunginhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen
1.10.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen
22.10.2018.
Osavuosikatsaus sisältää
-

selvityksen toiminnassa odotettavissa olevista poikkeamista
tavoitteisiin nähden,

-

ennusteen talousarvion pitävyydestä, mahdolliset riskit strategian toteutumiselle sekä

-

selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Osavuosikatsaus jaetaan esityslistan liitteenä.
2. Kuukausiraportit ajalta 1.1. – 31.8.2018
Kuukausiraportit jaetaan esityslistan liitteenä.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

3
4

Perusturva_kuukausiraportti tammi_syyskuu_2018.pdf
Terveydenhuolto_kuukausiraportti tammi_syyskuu_2018.pdf

Valmistelija
Pertti Lipponen
Virpi Lempinen
Arja Kekoni
Kaija Kähkönen
Jari Saarinen
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 3122
puh. +358 44 718 6117
puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 6301
puh. +358 44 718 6401
puh. +358 44 718 6200
puh. +358 44 718 3100
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Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.8.2018 ja kuukausiraportit ajalta 1.1. – 30.9.2018 tiedoksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 74

Asianro 8391/02.02.00/2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion tuloarvio- ja
määrärahamuutokset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova
on toimintakate.
Perusturvan palvelualueen toimintakate
Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate

-147.187.408 euroa
-244.352.464 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen
muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen
vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.
Elokuun ja syyskuun toteuman perusteella laadittu ennustetta vuoden 2018
talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja
määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.
Perusturvan palvelualue
Vanhus- ja vammaispalvelut
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,369 M€ suurempana myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Toimintakulut ovat ylittymässä vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenoissa palkankorotuksista ja
henkilöstölisäyksistä johtuen 2,388 M€, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa pääosin asiakaspalvelujen ostoista 3,661 M€ ja henkilökohtaisten avustajien palkoista 0,400 M€. Vanhusten palveluohjauksessa toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,589 M€ alle arvion.
Lapsiperhepalveluissa
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,564 M€ suurempana myynti- ja
maksutuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen. Toimintakulujen
arvioidaan toteutuvan palkankorotuksista ja KuEL palkkaperusteisesta eläkemaksuista sekä palvelujen ostoista johtuen 0,844 M€ suurempana.
Aikuissosiaalityön palvelut
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Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan korvausten piirissä olevien valtiolta perittävin korvausten arvioitua suuremmasta toteumasta johtuen 0,977 M€.
Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,145 M€ arvioitua paremmin.
Perusturvan ja johdon tukipalvelut
Toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 0,116 M€ suurempana ja toimintakulujen 0,641 M€ alle arvion.
Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen
toimintakatetta 3.892.779 euroa.
Terveydenhuollon palvelualue
Avohoidon palvelut
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,600 M€
suurempana maksu- ja myyntituottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen
0,440 M€ sekä hoitotarvikejakelun ja maksuttoman ehkäisyn määrärahaylistysten vuoksi 0,300 M€.
Sairaalapalvelut
Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,180 M€ sekä hoitotarvikkeiden osalta 0,075 M€.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,205 M€
pienempänä vuokratuottojen osalta ja 0,025 M€ suurempana myyntituottojen
osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
osalta henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,090 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät päihdepalveluissa 0,526 M€. Vuokrakulut toteutuvat
0,160 M€ alle talousarvion.
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,465 M€
suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan
ylittyvän 2,7M€ talousarvioon nähden.
Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 3.266.000 euroa.
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Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 3122
puh. +358 44 748 8200

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustollevaltuustolle, että

Päätös

-

perusturvan palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.025.360 euroa ja määrärahoja 5.918.139 euroa.

-

terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 885.000 euroa ja määrärahoja 4.151.000 euroa.

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 75

Asianro 8391/02.02.00/2018

Perusturvan palvelualueen vuoden 2018 talousarvion tekniset muutokset

Perusturvan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioon on tehtävä teknisiä
muutoksia (muutos on tekninen, kun se ei muuta kaupunkitasoista toimintakatetta), koska henkilötyövuosia on siirtynyt konsernihallintoon ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.
Henkilö- ja määrärahasiirrot palvelualueiden välillä
Perusturvan palvelualueella lapsiperhepalveluissa on tehty päätös ohjaajan
siirtämiseksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella asukastupatoiminnan
ohjaajaksi 1.9.2018 alkaen. Työntekijä on antanut suostumuksen siirtoon.
Siirretään 12.341 euroa henkilöstömäärärahoja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.
Johdon tukipalveluissa on tehty päätös siirtää työntekijä konsernipalveluihin
1.1.2018 alkaen. Henkilö on antanut suostumuksen siirtoon. Siirretään
69.792 euroa henkilöstömäärärahoja sekä puhelin ja ICT-kuluja konsernipalvelun yleishallintoon. Yhteensä 82.133 euroa.
Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 748 8200

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä perusturvan palvelualueen
vuoden 2018 talousarvion teknisen talousarviomuutoksen 82.133 euroa. Muutos ei vaikuta kaupunkitasoiseen toimintakatteeseen

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 76

Asianro 5050/02.02.00/2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvio

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviovalmistelu aloitettiin kesäkuussa 2018 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden kaupunkitasoisella yhteispalaverilla. Syksyn aikana
talouspäälliköt ovat yhteistyössä asiakkuusjohtajien kanssa valmistelleet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia verrattuna
kuluvan vuoden talousarvioon.
Lautakunta on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta kokouksissaan
28.8.2018 ja 18.9.2018.
Talousarvion valmistelua on jatkettu lautakunnan linjausten mukaisesti apulaiskaupungin johdolla yhteistyössä talouspäälliköiden ja asiakkuusjohtajien
kanssa.
Kaupunginhallitus ei antanut palvelualuekohtaisia talousarvioraameja vuodelle 2019. Palvelualuekohtaisia muutoksia ja menopaineita on käsitelty syksy
aikana budjettiseminaareissa, joissa on tarkennettu palvelualuekohtaisia tavoitteita ja euromääräisiä muutostarpeita.
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviot on
valmisteltu pakolliset menot ja palvelutarpeet huomioiden. Valmistelutilanteen 10.10.2018 mukaan
perusturvan palvelualueen
toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate

27.874.600 €, muutos 7,2 %, 1.864.042 €
- 183.530.786 €, muutos 6 %, -10.332.819 €
-155.656.186 €, muutos 5,8 % - 8.468.777 €

terveydenhuollon palvelualueen
toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate

10.610.050 €, muutos 4 %
409.200 €
-261.597.779 €, muutos 2,8% - 7.044.465 €
-250.987.729 € muutos 2,72 % - 6.635.265 €

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta.
Lautakunnan jäsenille toimitetaan talousarvioon 2019 liittyvä
valmistelumateriaali sähköpostitse torstaina 18.10.2018.
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Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Pertti Lipponen
Virpi Lempinen
Kaija Kähkönen
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 3122
puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 6401
puh. +358 44 718 6200

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi
katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 77

Asianro 7626/05.12.01/2018

Vuoden 2018 omaishoitajan nimeäminen
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupunki on palkinnut vuosittain yhden omaishoitajan ja osoittanut
tällä tavoin arvostusta vaativaa työtä kohtaan. Vuoden 2018 tammi-elokuun
aikana Kuopiossa on ollut 754 henkilöä omaishoidon tuen piirissä.
Vuoden 2018 omaishoitaja valitaan alaikäistä lastaan hoitavista henkilöistä.
Nimetty omaishoitaja palkitaan 1000 € arvoisella palkinnolla.
Vuoden 2018 omaishoitajan valintaperusteet on todettu liitteessä. Liite on
salainen, koska siinä kuvataan omaishoitajan läheisen terveystietoja (julkisuuslaki 1999/621, 24 § 1 mom. 25 kohta). Liite jaetaan lautakunnan jäsenille
kokouksessa.
Valinnan perusteluja esitellään kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Esitän vuoden 2018 omaishoitajaksi liitteessä mainittua henkilöä esityksessä
olevin perustein.
Valmistelija
Laura Eskanen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3400
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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§ 78

Asianro 531/00.02.03/2018

Tiedonantoja

Asia nro
3603/2016-6

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.10.2018 ISAVI/3768/2018, Täydentävän toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

7618/2018-1

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.9.2018 ISAVI/1088/2015, Tuusniemen kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston hoitajamitoitus ja lääkkeiden
jako, yhteydenotto 27.3.2015.

563/2016-2

Itä-Suomen maistraatin tiedote, Turvakiellossa olevien asiakkaiden kirjeiden
jatkolähettäminen päättyy kaikissa maistraateissa 1.6.2018 alkaen.

344/2018-4

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus 14.9.2018 ESAVI/10066/2018, Tarkastuskäynti 27.6.8018 A-klinikka Oy, Stoppari, Lahti.

329/2018-139

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 10.10.2018 ISAVI/4352/
04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos,
Päihdepalvelusäätiö sr, Mäkikatu 11, Päihdeklinikka, Suokatu 23, Terveysneuvontapiste Portti, Vuorikatu 33, Kuopio.

975/2015-14

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.10.2018
ISAVI/4060/04.01.01/2018, Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen, Perhekoti Puijo, Kemiläntie 9, Kuopio.

329/2018-133

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.10.2018 ISAVI/4280/
04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen, vastaavan johtajan muutos, Suomen aivotutkimus- ja
kuntoutussäätiö, Kortejoen Palvelukoti, Vehmersalmentie 735, Kortejoki.

329/2018-133

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.9.2018
ISAVI/4280/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, toimipaikan muutos, palveluntuottajan osoitteen muutos ja
palvelualan lisäys, Keilatalon Hammaslääkärit Oy, Suokatu 47, Kuopio.
975/2015-13

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.9.2018
ISAVI/2821/04.01.00/2018, Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen, Perhekoti Puijo, Kemilänrinne 4, Kuopio.

8271/2016-5

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 21.9.2018
ISAVI/3979/04.01.01/2018, Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön toiminnan keskeyttäminen, Saraheinän Lastenkoti, Kemilänrinne 4, Kuopio.
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975/2015-12

Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus 18.9.2018
ISAVI/2821/04.01.00/2018, Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Perhekoti Puijo, Kemilänrinne 4, Kuopio.

329/2018-130

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 12.9.2018
ISAVI/3762/04.02.01/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
palvelutoiminnan lopettaminen, Lääkärikeskus Lupaus Oy, Vuorikatu 26 B, 6.
krs, Kuopio.

329/2018-129

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.9.2018
ISAVI/4000/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, terveydenhuollon palveluista vastaavan
johtajan muutos ja tuottajan nimen muutos, Auron Kuopion OMT-Keskus Oy
(ent. Kuopion OMT-Keskus Oy, Suokatu 23, Kuopio.

962/2014-5

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 28.8.2018
ISAVI/3410/04.01.01/2018, Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri ry,
28.8.2018, Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen, virheellinen päätös.

329/2018-140

Valviran ilmoitus 9.10.2018 Dnro V/41849/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Mehiläinen Hammaslaboratoriot Oy, Kuopio c/o
Kuopion Hammasproteesiklinikka Oy, Vuorikatu 36.

329/2018-138

Valviran ilmoitus 3.10.2018 Dnro V/42474/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Attentio Oy c/o Lääkärikeskus Lupaus Oy, Vuorikatu 26 B, 6. krs, Kuopio.

329/2018-136

Valviran päätös 1.10.2018 Dnro V/42472/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Attentio Oy c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kuopio, Koljonniemenkatu 2.

1935/2017-4

Valviran päätös 28.9.2018 Dnro V/40154/2018, Yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamista koskevan luvan muuttaminen, Kuopion SOS-lapsikylä, Messuportinkatu 8 A 6, Kuopio.

329/2018-135

Valviran päätös 27.9.2018 Dnro V/41281/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Vetrea Terveys Oy, Vetrea
Neuron Kupoki, Itkonniemenkatu 9, Kuopio.

329/2018-134

Valviran päätös 26.9.2018 Dnro V/41283/2018, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Vetrea Terveys Oy, Vetrea
Neuron, Vehmersalmentie 735, Kortejoki.

329/2018-132

Valviran päätös 25.9.2018 Dnro V/41753/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Auron Fysio Oy c/o Auron Kuopion OMTKeskus Oy, Kuopion OMT-Keskus, Suokatu 23, Kuopio.

329/2018-131

Valviran päätös 25.9.2018 Dnro V/36550/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Coronaria Erikoissairaanhoito Oy, c/o Medilaser Oy, Kuopio, Koljonniemenkatu 2.

3992/2017-16

Valviran ilmoitus 21.9.2018 Dnro V/41653/2018, Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Ykköskoti Kuopio, Juontotie 7 C talo.
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342/2018-16

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen tarkastuskertomus 9.10.2018, Yksityisten
terveyspalvelujen valvonta, käyttöönottotarkastus, Omakoti Retiisi, Retiisikatu 3, Kuopio.

342/2018-15

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen tarkastuskertomus 1.10.2018, Yksityisten
terveyspalvelujen valvonta, käyttöönottotarkastus, Pihlajalinna Ite Kuopio,
Koljonniemenkatu 2, Kuopio.

342/2018-14

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen tarkastuskertomus 26.9.2018, Yksityisten
terveyspalvelujen valvonta, käyttöönottotarkastus, Vetrea Terveys Oy, Vetrea
Neuron Kupoli, Itkonniemenkatu 9, Kuopio.

342/2018-13

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen tarkastuskertomus 25.9.2018, Yksityisten
terveyspalvelujen valvonta, käyttöönottotarkastus, Vetrea Terveys Oy, Vetrea
Neuron, Vehmersalmentie 735, Kortejoki.

8381/2018-1

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 21.9.2018 Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Niinikoti, Koulupolku 6, Niinivesi.

8325/2015-17

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 10.9.2018 Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Attendo Pirtinkaari, Pirtinkaari 12, Kuopio.

8325/2015-15

Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 31.8.2018 Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon ja palvelujen valvonta, Attendo Kalliohovi hoivakoti, Kalliokatu 2, Kuopio.

7173/2018-1

Kaupunginhallitus päätös 1.10.2018 § 271, Osastonhoitajan tehtävän muuttaminen palveluesimiehen viraksi perusturvan palvelualueella 1.1.2019 alkaen.

5334/2018-3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote 17.9.2018 § 62, Eronpyyntö perusturvaja terveyslautakunnan varajäsenyydestä, Titta Kekäläinen.

6656/2018-1

Kaupunginhallitus päätös 17.9.2018 § 250, Toistaiseksi voimassa olevien ja
määräaikaisten virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella.

6330/2018-1

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pöytäkirjan ote 5.9.2018 § 43, Pelastustoimen yhteistoimintasopimus.

6077/2018-4

Kuopion kaupungin arkistopalvelujen 10.9.2018 vastaus, Kunnan sosiaalihuollon arkistoaineistot –kyselyyn.

6077/2018-3

Kuopion kaupungin arkistopalvelujen 10.9.2018 vastaus, Kunnan terveydenhuollon arkistoaineistot –kyselyyn.
Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalla 10.9. – 16.10.2018.
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Valmistelija
Kaija Kähkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8200

Vs. 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.
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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Perusturva-ja terveyslautakunta (2 §)
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.

