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Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs,
lautakunnan kokoushuone

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja
Tytti Luoma, varapuheenjohtaja
Arja Hiltunen
Anna-Kaisa Kokkonen, Teams, poistui klo 17.32 §:n 39 käsittelyn aikana
Mauno Kumpulainen
Tuija Martikainen
Aarni Mustonen
Anna Partanen
Outi Peltola, Teams
Ilkka Pentti
Pekka Timonen

Muut saapuvilla olleet
Anu Räsänen
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Kokki
Mikko Tapio Korhonen, kuntoutusjohtaja
Pertti Lipponen, terveysjohtaja
Heli Pärnänen, vs. perusturvajohtaja
Arja Matsi, talouspäällikkö
Virpi Lempinen, vs. talouspäällikkö
Tarja Hyvärinen, hallintosihteeri
Kaija Kähkönen, va. henkilöstö- ja
hallintopäällikkö
Tanja Tilles-Tirkkonen,
hyvinvointikoordinaattori
Maija Rajamaa, ylihammaslääkäri
Hanna Jokinen, palveluohjauspäällikkö

Asiat

30 - 39 §

Tuusniemen edustaja, Teams
esittelijä
kaupunginhallituksen edustaja
Teams

Teams
pöytäkirjanpitäjä
paikalla klo 15.00 – 15.48,
§:n 32 käsittelyn ajan, Teams
paikalla klo 15.49 – 16.26,
§:n 33 käsittelyn ajan, Teams
paikalla klo 16.28 – 16.47 §:n
34 käsittelyn ajan, Teams
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Allekirjoitukset
Olli-Pekka Ryynänen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Kaija Kähkönen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskus, 23.11.2021

Pekka Timonen

Tytti Luoma

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 23.11.2021

Kaija Kähkönen
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 30 – 32 ja 34 - 39 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 33, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 33 osalta
liite A

Kuopion kaupunki
Perusturva- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

12/2021

23.11.2021

Julkinen

3 (27)

Käsitellyt asiat
Nro

§

1
2
3

30 §
31 §
32 §

4

33 §

5
6

34 §
35 §

7

36 §

8

37 §

9
10

38 §
39 §

Liite/
viite*
1-2

3-4

5

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2025
osa II (hyvinvointisuunnitelma)
Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin käytön jatkaminen
Erityisasumispalvelujen hankinta 1.2.2022 alkaen
Vastaus valtuustoaloitteeseen / Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille
Neljän määräaikaisen palveluohjaajan viran perustaminen aikuissosiaalityön palveluissa
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2021
talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset
Perusturva- ja terveyslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2022
Tiedonantoja
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30 §
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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31 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa jäsenet Pekka Timonen ja Tytti
Luoma.

Päätös

Valittiin Pekka Timonen ja Tytti Luoma.
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Asianro 10093/12.05.00/2021

Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2025 osa II (hyvinvointisuunnitelma)

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää:
-

katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
sekä kuvauksen toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta (osa
I)
suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (osa II)

Kuopioon on valmistunut uusi laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.
Hyvinvointikertomus nostaa esiin kuopiolaisten hyvinvoinnin tilaa laajasti
erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin pohjautuen. Tämän nykytilan arvioinnin pohjalta on johdettu 13 tavoitetta kuopiolaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään toimenpiteitä tavoitteiden
toteutumisen tueksi. Näissä painopisteenä on suojaavien, hyvinvointia
edistävien tekijöiden vahvistaminen Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman
mukaisesti. Tavoitteena on siirtää kaupungin palvelujen painopiste ennaltaehkäisevimpiin ja kevyempiin palveluihin tukien alueen asukkaita arjessa
ja arjen ympäristöissä. Kaikkien suunnitelmassa esitettävien tavoitteiden
kautta pyritään tukemaan kuopiolaisten terveyttä ja mielenterveyttä.
Kuopion hyvinvointisuunnitelman linjaamissa toimenpiteissä hyödynnetään
tutkimustietoa, valtakunnallisia ohjelmia ja suosituksia sekä mahdollisuuksien mukaan tutkitusti vaikuttavia toimintamalleja. Suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2021 aikana on
järjestetty muun muassa työpajoja, joissa on ollut osallisena yli 150 eri
alan asiantuntijaa lähes 40 eri organisaatioista paikallisesti ja valtakunnallisesti. Suunnitelman laatimiseen on osallistunut myös lasten parlamentti,
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja romanityöryhmä.
Suunnitelman laadinnassa on huomioitu keskeiset hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät suositukset ja ohjelmat.
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen pohjautuu Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021). Osaksi Kuopion uutta laajaa hyvinvointikertomusta
ja -suunnitelmaa on kytketty myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Lastensuojelulaki (417/2007) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
(1287/2013) sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma, jota ohjaa Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Hyvinvointikertomus ja suunnitelma pitävät sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita.
Tämän osalta laadinnassa on huomioitu Sisäministeriön ohjeistus ”Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnitelman kan-
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salliset linjaukset”. Tuomalla näitä samansuuntaisia suunnitelmia yhteen
tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

1
2

Hyvinvointisuunnitelma_Vaikutusten arviointi.pdf
Hyvinvointisuunnitelma_2021-2025.pdf

Valmistelija
Tanja Tilles-Tirkkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2506

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021 – 2025.
Päätös

Merkittiin, että hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen oli kokouksessa läsnä klo 15 – 15.48 tämän asian käsittelyn ajan.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätöksen.
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§ 33

Asianro 10913/06.00.00/2021

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin käytön jatkaminen

Suun terveydenhuollossa hoitotakuun määräajoissa pysyminen on ollut vaikeaa. Covid-19-pandemia pysäytti kiireettömään hoitoon pääsyn kokonaan pariksi kuukaudeksi. Kiireettömän hoidon alasajon aikana ja
sen jälkeen on kertynyttä hoitojonoa lyhennetty tekemällä lisätöita ja palkkaamalla vuokratyövoimaa. Hoitojonoa purettiin lisäksi kokonaishoidon
palvelusetelillä loka-joulukuussa 2020 sekä vuoden 2021 aikana.
Hoitoon pääsyä odottaa tällä hetkellä noin 2000 asiakasta, joista kuuden
kuukauden määräaika on ylittynyt noin 200 asiakkaan osalta.
Savotalon hammashoitolan remontti kestää kesään 2023 asti. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan esitystä hoitoon pääsyn määräajan lyhentämisestä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Näiden
syiden vuoksi kokonaishoidon palvelusetelin käyttöä on perusteltua jatkaa
talousarviossa hyväksytyn määrärahan turvin.
Kokonaishoitoa on ostettu palveluntuottajilta, jotka hyväksyivät perusturva- ja terveyslautakunnan päättämän kokonaishoidon palvelusetelin arvon 65 € (SFA10 yhden pinnan paikka) ja siitä muodostetun hinnaston sekä suun terveydenhuollon tekemän potilaskohtaisen hoitosuunnitelman kokonaishoidon pohjaksi.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Ylihammaslääkäri Maija Rajamaa:
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että Kuopion kaupungin suun
terveydenhuollossa jatketaan palvelusetelin käyttöä koskemaan potilaan
hoitosuunnitelman mukaista kokonaishoitoa vuoden 2022 ajan ja kokonaishoidossa palvelusetelin arvoksi (SFA 10) 65 €.

Valmistelija
Maija Rajamaa
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 6601

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy ylihammaslääkärin esityksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Perusturva- ja terveyslautakunta

Päätös

12/2021

9 (27)
33 §

23.11.2021

Merkittiin, että ylihammaslääkäri Maija Rajamaa oli kokouksessa läsnä klo
15.48 – 16.26 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen
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§ 34

Asianro 9920/02.08.00.01/2021

Erityisasumispalvelujen hankinta 1.2.2022 alkaen
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut
Perusturva- ja terveyslautakunta on 22.6.2021 § 56 hyväksynyt erityisryhmien hankinnan kattohinnat. Hankinnan osaan Tukiasumispalvelut /
Yhteisöllinen tukiasuminen, päihteet salliva asuminen B, Kuopio (sis. liitoskunnat) tuli yksi tarjous. Toimittaja on 9.11.2021 kirjallisesti ilmoittanut
vetävänsä tarjouksen pois ja tästä syystä Sansia Oy keskeyttää kyseisen
hankinnan osan.
Hankintaa jatketaan avaamalla hankinnan osa uudelleen kilpailutukseen
marraskuun aikana. Ennen uudelleen kilpailuttamista tulee asettaa uusi
kattohinta hankinnan osaan Tukiasumispalvelut / Yhteisöllinen tukiasuminen, päihteet salliva asuminen B, Kuopio (sis. liitoskunnat). Aikaisempi
kattohinta oli 38 €/vuorokaudessa. Asetetulla kattohinnalla palvelun tuottaminen ei ollut mahdollista ja siksi kattohinnan asettaminen on valmisteltu uudelleen. Uuden kattohinnan valmistelussa on huomioitu asiakasryhmän erityispiirteenä toistuvat keskeytykset, henkilöstökulut, palveluntuottajalle syntyvä omaisuushaitta ja korjauskustannukset. Esitys uudesta kattohinnasta ja sen kustannusvaikutus annetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Turvaa palveluiden järjestämisen.

Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää
-

hyväksyä kattohinnan valmistelun ja

-

valmistelun pohjalta Sansia Oy:n asumispalveluiden kilpailuttamisen
erityisryhmien asumispalveluiden hankinnan osan Tukiasumispalvelut /
Yhteisöllinen tukiasuminen, päihteet salliva asuminen B, Kuopio (sis.
liitoskunnat) osalta ja

-

hyväksyä Sansia Oy:n tekemään kilpailutuksen pohjalta syntyvän hankintapäätöksen ja hankintaan liittyvät sopimukset 1.2.2022 alkaen.

Valmistelija
Hanna Jokinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 3303
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Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen oli kokouksessa läsnä klo 16.28 – 16.47 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 35

Asianro 9191/01.02.00/2021

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut
Pekka Timonen, Heli Eskelinen ja 5 muuta allekirjoittajaa ovat kiinnittäneet
huomiota ajankohtaiseen ongelmaan ja jättäneet valtuustoaloitteen, jonka
tavoitteena on helpottaa hoitajapulaa ja näin aikaansaada positiivisia seurannaisvaikutuksia (Liite 1).
Hoitajien saatavuusongelmiin liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia on
käsitelty vastauksessa valtuustoaloitteeseen Valtuustoaloite vanhusten
kotihoitopalvelujen toimivuus ja resursointi Perusturva- ja terveyslautakunta 24.8.2021 9 §.
Tämän lisäksi asiakokonaisuutta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.5.2021 48 §, selvitys ikäihmisten palveluprosessien ajankohtaisesta tilanteesta.
Yleistä
Koska aloitteessa esitetyillä toimenpiteillä on laajat heijastusvaikutukset,
vastaus aloitteeseen on valmisteltu palvelualueen ja Työnantajapalvelun
yhteistyönä. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa:
Hallintosäännössä on määräykset siitä, kuka päättää eri palkanosien tarkistamisista. Kaupunginjohtaja päättää henkilöstön harkinnanvaraisista
palkantarkistuksista henkilöstöjohtajan esittelystä. Paikalliset järjestelyerät neuvotellaan henkilöstöjohtajan johdolla henkilöstöjärjestöjen kanssa
paikallisneuvotteluissa. Tehtäväkohtaisten palkkojen korottamisesta päättävät palvelualueiden henkilöstöasioista vastaavat, henkilöstö- ja hallintopäälliköt ja henkilöstö- ja talouspäällikkö. Palvelukseen ottava viranomainen päättää työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti
määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS) neuvoteltuaan asiasta henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Henkilöstöasioista vastaava
päättää työvoiman säilyttämisen vuoksi pääsääntöisesti määräaikaisesti
maksettavasta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS). Asiakkuusjohtaja
päättää henkilökohtaisesta lisästä.
Hallintosäännössä on selkeät määräykset toimivaltaisista viranomaisista
palkkausasioissa. Yhdenmukaisen palkkapolitiikan ja linjauksen vuoksi palvelualueet keskustelevat jatkuvasti palkka-asioista Työnantajapalvelun
kanssa. Palkka-asioista keskustellaan myös Työnantajan tiimissä, johon
osallistuvat myös palvelualueiden henkilöstöasioista vastaavat. Käytännössä palvelualeilla ei ole itsenäistä toimivaltaa päättää esim. rekrytointilisistä, mikäli lisät aiheuttavat kaupungille merkittäviä lisäpalkkakustannuksia
ja heijastusvaikutuksia.
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Vastauksena tehtyyn aloitteeseen voidaan todeta että, vaikka toimivalta
palkkausratkaisuissa on nykyisillä järjestäjätahoilla vuoden 2022 loppuun
saakka, on hyvinvointialueen valmistelussa annettu suosituksena linjaus,
että harkinnanvaraista palkantarkastuksista pidättäydyttäisiin (Liite 2).
Kun rekrytointilisästä päätetään, kyse on harkinnanvaraisesta päätöksestä
ja palkankorotuksesta.
Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
(VATE) henkilöstöpoliittiset linjaukset on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 4.11.2021
1) Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille: 300e/kk 12 kk
määräajalle.
- Rekrytointilisä ei koske sen tarjoamisaikana irtisanoutuneita entisiä Kuopion kaupungin lähi- ja sairaanhoitajia.
Vastaus:
Kaupungin on noudatettava yhteneväistä palkkapolitiikkaa. Mikäli aloitteessa esitetty rekrytointilisä otettaisiin käyttöön esityksen mukaisesti uusille lähi- ja sairaanhoitajille, se aiheuttaisi henkilöstön palkkauksessa
eriarvoisuutta suhteessa aikaisemmin palkattuihin työntekijöihin nähden.
Hoivapalveluissa on ollut käytössä 100 €/kk rekrytointilisä eräissä yksiköissä maaseutualueilla. Kokemukset osoittivat sen, että toimenpide aiheutti laajaa tyytymättömyyttä aikaisemmin palkatuissa työntekijöissä.
Tämän vuoksi rekrytointilisän maksaminen lopetettiin. Rekrytointilisän
käyttö ei myöskään merkittävästi edistänyt henkilöstön saatavuutta maaseutualueilla.
2) Kuopion kaupungilla töissä jo oleville hoitajille: 500e palkkio
työsopimuksen syntymiseen johtavasta uuden lähi- tai sairaanhoitajan rekrytoinnista.
- Vähintään 3 kk mittainen uusi työsopimus
Vastaus:
Kuopion kaupungin kannustava palkkaus -ohjeessa ei ole hyväksytty yhtenä palkkatekijänä ”vihjepalkkiota”. Henkilökunta voi tehdä aloitteita kaupungin palvelujen kehittämisestä ja siitä voidaan maksaa tietynsuuruinen
kertapalkkio. Kertapalkkioiden maksaminen perustuu etukäteen määriteltyihin kriteereihin ja pääsääntöisesti kertapalkkiot on maksettu hyvästä
työsuorituksesta.
Hyvinvointialuevalmistelussa on tunnistettu rekrytoinnin haasteet. Rekrytointikysymyksiä valmistellaan oman erillisen työryhmän toimesta.

3) Kuopion kaupunki tarvittaessa auttaa paikkakunnalle töihin
muuttavaa hoitajaa asunnon löytämisessä.
Vastaus:
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Kuopion kaupungin asuntotoimi auttaa ja neuvoo asunnon löytymisessä
nykykäytännön mukaisesti.

Vaikutusten arviointi
Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vastauksena valtuustoaloitteeseen perusturva- ja terveyslautakunta toteaa
seuraavaa:

Liitteet

-

kaupunki noudattaa henkilöstön palkkauksessa ja rekrytointilisien
myöntämisessä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä
ja suosituksia.

-

lautakunta ei näe tarkoituksenmukaisena edistää hyvinvointialueen
valmistelun tässä vaiheessa valtuustoaloitteessa esitettyjen lisien käyttöä vuoden 2022 aikana, mutta evästää hyvinvointialueen rekrytointikysymyksiä valmistelevat viranhaltijat edistämään valmistelussa kaikkia niitä toimia, joilla vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta hyvinvointialueella.

-

asuntokysymyksissä asuntotoimi auttaa ja neuvoo asunnon hakijoita
nykykäytännön mukaisesti.

3
4

Liite 1 9191-2021-1 Valtuustoaloite Rekrytointilisä uusille lähi- ja
sairaanhoitajille.pdf
Liite 2 9191 2021 3509-2021-7 Liite 1045894_1_1.pdf

Valmistelija
Kaija Kähkönen
Mikko Tapio Korhonen
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 6200
puh. +358 44 718 3100

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 36

Asianro 10752/01.01.00.00/2021

Neljän määräaikaisen palveluohjaajan viran perustaminen aikuissosiaalityön
palveluissa
Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Valtioneuvosto on 22.4.2021 antamallaan päätöksellä nro VN/2403/2021
luovuttanut hakemuksesta Kuopion kaupungille perintökaaren (40/11965)
5 luvun 2§:n nojalla valtiolle perintönä tulleesta omaisuudesta osan.
Omaisuus luovutetaan Kuopion kaupungille ehdolla, että kaupunki käyttää
omaisuuden nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin,
kuten psykososiaalisen tuen palvelujen järjestämiseen.
Perusturva- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 § 17 hyväksynyt Valtioneuvoston jäämistövarojen kohdentamisen ja projektisuunnitelman aikuissosiaalityössä ja terveyspalveluissa.
Projektisuunnitelman mukaisesti aikuissosiaalityön palveluohjaajat tarjoavat psykososiaalista tukea 18–29-vuotiaille nuorille yksilöllisen palveluohjauksen keinoin. Yksilöllinen palveluohjaus voi asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan tarkoittaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, tuen
tarpeen arviointia sekä tehostettua yksilötyötä.
Palveluohjaajat työskentelevät Kuopion keskuksen lisäksi Kuopion maaseutualueilla. Palveluohjaajat raportoivat rakenteellisen sosiaalityön keinoin alueen nuorten palvelutarpeista ja nuorten esille nostamista asioista
kaupungin palvelurakenteeseen liittyen. Tiedon keräämisessä hyödynnetään asiakasraateja.
Sosiaalihuollon palveluissa tietyt tehtävät ja toimenpiteet on rajattu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä
hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen. Julkista vallan
käyttöä sisältävät tehtävät on hoidettava virkasuhteessa. Tällä järjestelyllä
on tarkoitus varmistaa sosiaalihuollon asiakkaiden lakisääteinen asioiden
käsittely. Virat on perusteltua perustaa määräaikaisena, koska projekti on
määräaikainen.
Vaikutus on kustannusneutraali, koska rahoitus tapahtuu jäämistövaroista.
Muutos lisää perusturvan palvelualueen henkilötyövuosia määräaikaisesti.
Vaikutusten arviointi

Yksilöllinen palveluohjaus lisää matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita asiakasryhmälle. Ennaltaehkäisevällä intensiivisellä työskentelyllä asiakassuhteen alkuvaiheessa pyritään estämään raskaampien palveluiden tarvetta. Palveluohjauksella järjestetään asiakkaalle tarkoituksenmukainen tuki ja apu sekä ohjataan hänet muiden tarvittavien palveluiden piiriin.
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Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen:
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se
-

perustaa perusturvan palvelualueelle aikuissosiaalityön palveluihin neljä määräaikaista palveluohjaajan virkaa ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023

-

toteaa palveluohjaajan viran kelpoisuusehdoksi sosionomin (AMK) pätevyyden

-

vahvistaa virkojen palkkauksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja
virkaehtosopimuksen (Sote-sopimuksen) hinnoittelukohdan 02SOS050
mukaisesti.

-

vahvistaa työajaksi yleistyöajan 38,25 tuntia viikossa.

Valmistelija
Tanja Bäck
Heli Pärnänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8420

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy va. perusturvajohtajan
esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 37

Asianro 7329/02.02.00/2020

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2021 talousarvion
tuloarvio- ja määrärahamuutokset

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

-175.382.600 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate

-264.880.400 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.
Lokakuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2021 muutetuksi talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

Perusturvan palvelualue
Vanhuspalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,23 milj.euroa talousarviota heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj.euroa pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastuualueelle.
Toimintakulut ovat ylittymässä 2,23 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat mm. vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenojen ja asiakaspalveluostojen kasvusta sekä asiakasmaksulain muutoksesta johtuvista tukipalvelukustannuksista 3,83 milj.euroa. Asumisen ostopalvelujen ja palvelusetelin talousarvio alittuu 1,6 milj.euroa.
Vammaispalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,15 milj.euroa talousarviota heikommin.
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Toimintakulut ovat ylittymässä 3,15 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä omaishoidon vapaapäiviin liittyvistä
asiakaspalvelujen ostoista 3,22 milj.euroa. Omaishoidon tuki ylittyy 0,23
milj.euroa. Kuljetuspalveluiden talousarvio alittuu 0,3 milj.euroa.
Lapsiperhepalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,9 milj.euroa talousarviota heikom
min.
Toimintakulujen ylitykset johtuvat lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista,
perhehoidosta ja kotiin annettavien ostopalveluista.
Aikuissosiaalityön palvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Perusturvan ja johdon tukipalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Toimintatuotot ylittyvät 9,4 milj.euroa johtuen koronakustannuksiin tulevasta
valtionkorvauksesta.
Toimintakulut ylittyvät 9,4 milj.euroa johtuen koronatilanteen aiheuttamista
kustannuksista. Johdon tukipalveluihin on kirjattu terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojavarustekustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset.
Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen
toimintakatetta 8,28 milj.euroa.

Terveydenhuollon palvelualue
Avohoidon palvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,323 milj.euroa talousarviota heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,825 milj.euroa talousarviosta.
1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa vastaanottopalveluissa asiakasmaksujen vähentymistä n 0,340
milj.euroa. Suun terveydenhuollon 4 kk:n remontin takia jää saamatta n
0,535 milj. euroa asiakasmaksuja.
Toimintakulut alittuvat 0,502 milj.euroa talousarviosta. Ylitystä on tulossa
lääkkeissä ja hoitatarvikkeissa 0,7 milj.euroa, mutta palvelujen ostoissa,
vuokrissa ja muissa kuluissa on tulossa säästöä 1,2 milj.euroa.
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Sairaalapalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,001 milj.euroa talousarviota heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,255 milj.euroa Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021, jonka tuomat muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen
aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Harjulan sairaalan viemäriremontti
vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähenemiseen
Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,746 milj.euroa. Henkilöstökustannukset ja hoitotarvikkeet ylittyvät pitkälti koronapandemiaan varautumisessa henkilöstölisäyksien ja hygieniavalmiuden ylläpidosta. Poliklinikan uniapnealaitteet ylittävät myös talousarvioon varatut määrärahat.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,410 milj.euroa arvioitua heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,025
milj.euroa suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen
osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
osalta 0,435 milj.euroa. Henkilöstökustannukset ylittyvät n. 0,125 milj.euroa.
Päihdepalvelujen asiakaspalveluostot ovat ylittymässä n. 0,240 milj.euroa ja
luottotappiot ylittyvät n. 0,070 milj.euroa.
Terveyspalvelujen tukipalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,014 milj.euroa talousarviota heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat ylittymässä lähinnä vuokralääkäreiden ict-kustannuksien osalta.
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,300 milj.euroa talousarviota heikommin.
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 4,415
milj.euroa suurempana. Niuvanniemen kotikuntavaihtajien kirjaustapaa on
muutettu vuoden 2021 alusta. Kunta- ja asiakasmaksujen osuus on aikaisemmin kirjattu menotilin vähennykseksi, nykyään kuntaosuus ja asiakasmaksut kirjataan toimintatuottoihin. Myös pakolaisten korvauksia on saatu
arvoitua enemmän.
Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 14,715 milj.euroa talousarvioon nähden.
Ennuste on tehty sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan lokakuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella. Arvioitu ylitys on n. 10,6 milj.euroa. Niuvan
kotikuntavaihtajien tekninen bruttomuutos toimintakuluihin on n. 4,0
milj.euroa.
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Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 12,048 milj.euroa, josta oman toiminnan osuus on 1,748
milj.euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 10,300 milj.euroa.
Isäntäkuntapalveluihin ei tehdä muutoksia. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti lokakuuhun saakka, pientä ylitystä on tulossa tarvikemenoissa.

Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Pertti Lipponen
Arja Matsi
Virpi Lempinen
Mari Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh.
puh.
puh.
puh.
puh.

+358
+358
+358
+358
+358

44
44
44
44
44

718
718
718
718
718

6271
6118
3122
6401
6200

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että

Päätös

-

perusturvan palvelualueelle vuoden 2021 talousarvioon lisätään tuloarvioita 10.400.000 euroa ja määrärahoja 18.680.000 euroa

-

terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2021 talousarvioon lisätään
tuloarvioita 3.360.000 euroa ja lisätään määrärahoja 15.408.000 euroa.

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 38

Asianro 9229/00.02.03/2020

Perusturva- ja terveyslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2022

Hallintosäännön 131 §:ssä on määräykset toimielinten kokousten ajankodan ja paikan määräämisestä seuraavasti:
-

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

-

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

-

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 748 8200

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin kello
15.00 alkaen. Seminaarit alkavat klo 12.00. Kokoukset pidetään seuraavasti:
25.1.2022
22.2.3022
22.3.2022
26.4.2022
24.5.2022
14.6.2022
Päätös

klo
klo
klo
klo
klo
klo

15, seminaari klo 12 alkaen
15
15
15
15, seminaari klo 12 alkaen
15

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Asianro 8/00.02.03/2021

Tiedonantoja

33/2021-233

Valviran päätös 15.11.2021, V/34175/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Terapiatalo Noste Oy,
Kuopion Käsityökadun toimipiste, Käsityökatu 4, Kuopio.

33/2021-232

Valviran päätös 5.11.2021, V/32600/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Svärd Holding Oy, Härkölänniementie 59, Kiuruvesi.

33/2021-231

Valviran päätös 27.10.2021, V/32907/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. 9Lives Ensihoito Oy c/o
9Lives Oy, Vartiokyläntie 1, Helsinki.

33/2021-230

Valviran päätös 27.10.2021, V/31491/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Alvar Aallon tie 275, Preitilä.

33/2021-229

Valviran päätös 21.10.2021 ja korjattu päätös 27.10.2021,
VV/32421/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Etäterveysasema Kätevä Oy, Kulmalantie 1, Pori.

33/2021-228

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.10.2021, ISAVI/7238/2021.
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / uusi toimipaikka. Pihka Suomi Oy, Mäkipirtinkatu 3 C, Kuopio.

33/2021-227

Valviran päätös 22.10.2021, V30690/2021. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy, Palomiehentie 2, Säkylä.

33/2021-226

Valviran ilmoitus 25.10.2021, V/30690/2021. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Sataseudun Ambulanssipalvelu
Oy, Palomiehentie 2, Säkylä.

33/2021-225

Valviran ilmoitus 22.10.2021, V/30931/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos. Cybermed oy c/o GOS
Consulting Oy, Hallituskatu 13–17 D, Oulu.

33/2021-224

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.10.2021, ISAVI/7844/2021.
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / toimipaikkojen lisäys. Tikano Oy, Kauppakatu 14, Iisalmi.

33/2021-223

Valviran ilmoitus 20.10.2021, V/31868/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos. Silmäasema Optiikka Oy,
Saaristonkatu 22, Oulu.
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33/2021-222

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 19.10.2021, ISAVI/8299/2021,
ISAVI/8300/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen ja palveluntuottajan yhteystietojen muuttuminen. Fysio-Symmetria Oy, Kilpivirrantie 7, Iisalmi.

33/2021-221

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 18.10.2021, ISAVI/7518/2021,
ISAVI/7520/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan keskeyttäminen ja osoitteen muutos. Leppävirran Lääkäripalvelut Oy, Savonkatu 22 a 5, Kuopio.

35/2021-147

Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynninkertomus 16.11.2021. Perhekoti Hippuranta, Taskisentie 85, Varkaus.

35/2021-146

Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 16.11.2021. Perhekoti Kotiniitty, Häyryntie 174, Sorsakoski.

35/2021-145

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.11.2021, ISAVI/5896/2021. Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, Perhekoti Remes Oy, Pekkalantie 20, Jännevirta.

35/2021-134

Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus 27.10.2021,
ISAVI/5896/2021. Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus.
Perhekoti Remes Oy, Pekkalantie 20, 70940 Kuopio.

8328/2019-4

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.11.2021, ISAVI/4085/2021. Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uusi ilmoitus. Tmi Loisto Kotiapu, Mottitie 10 A 5, Kuopio.

2784/2021-3

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.11.2021, ISAVI/3609/2021. Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, toimintayksikön lisäys,
Coronaria Contextia Oy, Saaristonkatu 22, Oulu.

10001/2018-16

Valviran ilmoitus 11.11.2021, V/34041/2021. Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen. Anttulan Yökylä
Oy, Pien-Ahmontie 129, Iisalmi.

3992/2017-33

Valviran ilmoitus 11.11.2021, V/33966/2021. Yksityisten sosiaalipalvelujen
vastuuhenkilön vaihtuminen. Ykköskoti Victor, Vuorikatu 16-18, Kuopio.

9011/2021-4

Valviran päätös 15.11.2021, ISAVI/8870/2021. Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uusi ilmoitus. Kotihoiva Maija Oy, Väärnintie 4,
Lapinlahti.

4284/2021-94

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 12.11.2021, VN/28052/2021. Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräinen soveltaminen.

4284/2021-90

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 4.11.2021, VN/28134/2021SMT-1. Tartuntalain 16 g §:ssä tarkoitettu hyväksyttävä covid-19rokotesarja.

4284/2021-88

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedote 1.11.2021. Ajankohtaista koronavirusrokotuksista.

4284/2021-84

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedote 19.10.2021. Ajankohtaista koronavirusrokotuksista.
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4284/2021-83

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 18.10.2021, VN/26268/2021.
Rokotuskattavuuden kasvua tukevat toimenpiteet.

60/2021-25

Kuopion kaupungin terveysjohtajan tarkastuskertomus 9.11.2021. Terapiatalo Noste, Kuopio.

9051/2021- 6

Vastaus Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön
ISAVI/7683/2021 Epäkohtailmoitus. Leväsen palvelukeskus, Dementiayksikkö.

4413/2017-22

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.10.2021, ISAVI/6523/2021.
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan
luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti.
Poijukodit Oy, Hietapohjantie 926, Muuruvesi.

3370/2017-21

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös 27.10.2021,
FIMEA/2021/003644. Kuopion 3. apteekin apteekkilupa.

4531/2018-17

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 25.10.2021, ISAVI/8474/2021.
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen. Provesta
Oy c/o Mehiläinen, sosiaalipalvelut, Paciuksenkatu 27, 3. krs, Helsinki

8074/2017-12

Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 16.11.2021. Lastenkoti Koivu, Perhekoti Touhukallio Oy, Koivutie 1, Sorsakoski.

8955/2016-20

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin
kertomus 14.10.2021. Esperi Care Oy, Hoitokoti Suistamo, Iisalmi.

10179/2021-1

Kuopion kaupungin ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus
4.10.2021. Hoivakehitys Oy, Nikulanmäentie 90 A, Pieksänmäki.

2162/2017-7

Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 4.11.2021, Pisan
palvelukoti, Nilsiä.

9875/2021-4

Kuopion kaupungin ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus
15.11.2021. Kuopion kaupunki, Puijonlaakson palvelukeskus, osastot 1 ja
2.

9875/2021-3

Kuopion kaupungin valvontakäynnin kertomus 28.10.2021, Tervaniityn
asumispalveluyksikkö, Tervaniitynkatu 3, Kuopio.

9875/2021-2

Kuopion kaupungin valvontakäynnin kertomus 26.10.2021. Harjulan sairaala, hoivaosastot 8-10, Kuopio.

9875/2021-1

Kuopion kaupungin valvontakäynnin kertomus 15.10.2021. Leväsen palvelukeskuksen dementiayksikkö, Kuopio.

6685/2021-2

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2021, VN/27672/2021. IsonBritannian eurooppalaiset sairaanhoitokortit.

4361/2020-5

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 11.11.2021, VN/9313/2019. Ensihoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ohjausryhmän lakkauttaminen.

10885/2021

Apulaiskaupunginjohtajan päätös, Vuoden 2021 omaishoitajan valinta.
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Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 20.10.2021 – 16.11.2021

Vaikutusten arviointi

Liitteet

5

Viranhaltijapäätökset ajalta 20.10.2021 - 16.11.2021

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

puh. +358 44 748 8200

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

Merkittiin, että jäsen Anna-Kaisa Kokkonen poistui kokouksesta klo 17.32
tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Perusturva- ja terveyslautakunta (§ 33 §)
Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

−

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä

−

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin
verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Perusturva- ja terveyslautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

−

päätös, johon haetaan oikaisua
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−

miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja

−

millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

