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Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien
toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 41
Pohjois-Karjalan
sosiaalija
terveydenhuollon
kuntayhtymän
perussopimuksen 9 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää
yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan
nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Perussopimuksen 10 §:n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on
yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa
henkilökohtaiselle varajäsenelle.
Ehdotus

Puheenjohtaja:
Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja
esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo.

Päätös

Paikalla 50/57 valtuutettua tai varavaltuutettua. Todettiin ilmoitetut esteet.
Hyväksyttiin ääniluettelo.
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 42
Kuntalain (410/2015) 94 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on
kokouksesta annettava tieto yleisessä tietoverkossa.
Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Esityslista on julkaistu www.siunsote.fi -verkkosivustolla.
Perussopimuksen 12 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja
vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 43
Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään
pöytäkirjaa. Saman lain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen
liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirjasta
lähetetään
kunnanhallitukselle.
Ehdotus

jäljennös

jokaisen

jäsenkunnan

Puheenjohtaja:
Valtuusto valitsee Ulla Mikkolan ja Solja Niskasen tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Siun soten omistajaohjausneuvottelut syksy 2018
2119/00.04.01/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 167
Siun soten perussopimuksen 5 luvun 21 § mukaan kuntien yhteisessä
omistajaohjauksessa
yhtymähallitus
neuvottelee
kuntien
kanssa
kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista. Edelleen perussopimuksen
7 luvun 24 §:n mukaan järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat
nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (=
kuntien maksuosuudet). Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla
kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään
kuluvan vuoden ennustetta (Siun sote).
Syksyn omistajaohjausneuvottelujen suunnittelussa lähdettiin siitä, että
neuvottelu on kaksiosainen. Ensimmäisessä neuvottelussa tarkastellaan
lähtöasetelmia ja toisessa tehdään päätös rahoituksen muutoksesta.
Ensimmäisessä
neuvottelussa
26.9.
käytiin
laaja
keskustelu
talousarviovuoden
taloudellisista
haasteista
tämän
vuoden
toteumaennusteen pohjalta. Toisen osavuosikatsauksen mukaan Siun soten
tämän vuoden toiminnallinen alijäämä on noin 15,5 miljoonaa euroa, jota
yritetään pienentää omaisuuden myynnillä niin, että alijäämä jäisi noin 10
miljoonaan euroon. Vuoden 2019 osalta on ollut tiedossa, että mm.
henkilöstökulujen nousupaine on n. 4,3 %. Muut kustannustekijät
huomioiden ns. nollatulokseen pääseminen edellyttäisi samoin 4,3 %:n
jäsenkuntaosuuksien kasvamista vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion
tasosta. Kuntien omistajaohjausryhmän valmisteleman esityksen mukaan
Siun soten kehys voisi kasvaa 1,5 % vuoden 2018 talousarvion tasosta.
Syyskuun kokouksessa käytiin laaja pohjakeskustelu kuntien näkemysten
pohjalta, jossa useat kunnat ilmoittivat vaihteluvälin kehyksen
mitoittamiseksi, mutta kehyksestä päättäminen jätettiin sovitusti seuraavaan
kokoukseen. Neuvottelun keskustelun kulku ja kunnittaiset näkemykset
käyvät ilmi ko. pöytäkirjasta.
Toinen omistajaohjausneuvottelu käytiin 23.10., jossa jatkettiin edellisessä
kokouksessa käytyä keskustelua. Taloudelliset lähtökohdat eivät juuri olleet
muuttuneet toisen osavuosikatsauksen mukaisesta tilanteesta. Siun soten
vuoden 2018 mukaisen toiminnan rahoitus edellyttäisi 4,3 %:n mukaista
rahoituksen korottamista vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.
Omistajaohjauskokoukselle esiteltiin myös taloussuunnittelukauden
investointisuunnitelma. Käynnissä oleva ns. J2 on valmistumassa vuoden
2020 alkuun mennessä, ja seuraavat isommat hankkeet suunnitelmassa ovat
E-siiven peruskorjaus (mm. leikkaussalit, synnytysosasto) ja G3-hanke
(Niinivaaran terveysasema). Toiminnan rahoituksen tasosta ja
investointisuunnitelmasta käytiin laaja keskustelu, joka on kirjattu varsin
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laajasti omistajaohjausneuvottelun pöytäkirjaan ensimmäisen neuvottelun
tavoin.
Omistajakunnat päättivät yksimielisesti, että Siun soten rahoituskehys
vuodelle 2019 on 2,8 % suurempi kuin vuoden 2018 talousarvio. Lisäksi
neuvottelussa kirjattiin yhteisenä kantana, että periaatepäätös
G3-hankkeesta tehdään erikseen sen jälkeen, kun sen tarvesuunnitelma on
valmis.
Kuntien päättämä rahoituskehys tarkoittaa merkittävää toimintojen
sopeutustarvetta Siun soten toiminnoissa. Jo yksin henkilöstökustannusten
nousu, mukaan lukien vaiheittain etenevä palkkaharmonisointi, vastaa lähes
kuntien päättämää kehyksen nousua. Ongelmaa korostaa se, että vuoden
2018 tilinpäätöksestä on tulossa selvästi alijäämäinen, joka annetulla
kehyksellä olisi saatava kurottua kiinni. Talousarvion laadinnassa on
jouduttu käymään useita kierroksia toimintakulujen saamiseksi
tavoitetasoon, ja nyt onkin mm. erityisen tärkeää, että palveluverkkoa
voidaan kehittää palvelutuotantosuunnitelman mukaisesti.
Talousarvion ja -suunnitelma ovat omana asianaan 29.11.2018 asialistalla.
Kuntalain mukaan valtuusto päättää talousarviosta.
Viiteaineistona omistajaohjausneuvottelujen pöytäkirjat liitteineen.
Lisätiedot:
hallintojohtaja
Ilkka Naukkarinen
p. 013 330 4503
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee tiedokseen omistajaohjausneuvottelun lopputuloksen, ja
esittää valtuustolle, että se huomioi kehyksen mukaisen omistajarahoituksen
talousarviosta päättäessään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 44
Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 167.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirja / Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän omistajaohjauksen kokous 26.9.2018
Siun soten kehys 2019 / Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen,
26.9.2018
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
omistajaohjausneuvottelu 23.10.2018
Pöytäkirja / Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän omistajaohjauksen kokous 23.10.2018
Tiedote 23.10.2018 / Omistajakunnat päättivät Siun soten ensi
vuoden talousraamista
Lieksan kaupungin omistajaohjaus
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Siun soten strategia 2019-2020
2373/00.01.02.00/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 169
Siun soten strategian tarkoitus on ohjata kuntayhtymän päätöksentekoa ja
sen työntekijöiden toimintaa arjessa. Alun alkaen strategia rakennettiin
koskemaan vuosia 2017 – 2018.
Valtakunnallisen Sote- ja maakuntauudistuksen viivästyttyä strategiakautta
on järkevää jatkaa koskemaan myös vuosia 2019 – 2020. Tässä yhteydessä
strategiaa päivitetään lähinnä tavoitteiden osalta.
Strategian päivitystä on valmisteltu valtuustoseminaarissa, hallituksen ja
valtuuston
puheenjohtajiston
sekä
johtoryhmän
yhteisessä
strategiaseminaarissa. Lisäksi strategian päivitys on ollut käsittelyssä
johtoryhmän kokouksissa ja puheenjohtajiston palaverissa.
Lisätiedot:
toimitusjohtaja
Ilkka Pirskanen
p. 013 330 4500
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Hallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen mukaisen Siun
soten strategian vuosille 2019 ja 2020.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään niin, että strategiassa tavoite 'Kerralla kuntoon'
korvataan ilmaisulla 'Kerralla haltuun', joka huomioidaan koko strategiassa
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019 - 2021.
Muutettu esitys hyväksyttiin. Hallitus valtuutti virkakoneiston tekemään
strategiaan teknisiä korjauksia.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 45
Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 169.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

8
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KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus
498/00.04.01/2017
Yhtymähallitus 21.06.2018 § 85
Terveydenhuoltolain 43§ mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on
valtuustokausittain valtuustoissaan hyväksyttävä erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen
kuuluvien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä
uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä
terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta
ja
tehokkuutta.
Työnjaossa
on
lisäksi
varmistettava,
että
järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on
riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Sopimusta
on valmisteltu KYS-erityisvastuualueen johtajaylilääkäreiden toimesta
syksystä 2017 alkaen ja sen olisi tarkoitus kattaa aika sote- ja
maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka.
Vuonna 2018 voimaan astunut keskittämisasetus on aiheuttanut keskustelua
keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan välillä etenkin kirurgian ja
kardiologian järjestelyistä. Asiassa on käyty neuvottelu myös STM:n kanssa
4.5.2018. Kokousmuistiossa todetaan, että ”Sairaaloiden toiminnasta
päättää jokainen alueen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä itsenäisesti
voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Kuopion yliopistosairaalan
erityisvastuualueen työnjaosta tulee kuitenkin sopia erikoissairaanhoidon
yhteisessä järjestämissopimuksessa käsittäen myös alueen päivystyksen
kokonaisuuden. Oma erityisvastuualue ja sen sairaanhoitopiirit tuntevat
Itä-Suomen väestön tarpeet ja alueen sairaaloiden vahvuudet, joten on
toivottavaa, että alue pääsee kaikkia tyydyttävään sopimukseen työnjaosta.
Tällöin on syytä huomioida erikoissairaanhoito myös osana koko
Itä-Suomen elinvoimaisuutta ja alueellista tasapainoa. Erva-alueen
sairaaloiden päivystysvalmiuden ylläpito edellyttää etenkin loma-aikoina
sairaaloiden välistä tiivistä yhteistyötä ja toiminnan koordinointia yhteen.
Tämä
edellyttänee
yliopistosairaalan
tukea
sekä
tarvittaessa
lääkärityövoiman roteerausta, jotta koko alueen päivystystarve saadaan
turvattua ja varmistettua.” Lisäksi muistiossa todetaan, että
”Sairaanhoitopiirit
jatkavat
KYS-erva-alueen
erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksen valmistelua ja siihen liittyvän työnjaon
määrittämistä valtioneuvoston erikoissairaanhoidon työnjakoa ja
keskittämistä sekä päivystystä koskevien säädösten mukaisesti.”
Neuvottelut työnjaon eräistä kysymyksistä ovat vielä kesken ja asiaa
käsitellään
loppukesästä
erityisvastuualueen
johtajaylilääkäreiden
keskinäisisissä neuvotteluissa.
Lisätiedot:
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terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Antti Turunen
p. 013 330 4508
antti.turunen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää:
1. esittää yhtymävaltuustolle liitteenä olevan järjestämissopimuksen ja sen
liitteiden hyväksymistä.
2. valtuuttaa johtajaylilääkärin tekemään järjestämissopimukseen teknisiä
muutoksia ja sopimaan muiden KYS erva alueen johtajaylilääkäreiden
kanssa mahdollisista pienistä muutoksista ja operatiivisista käytännön
järjestelyistä.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi esityslistan lähettämisen jälkeen, mutta ennen kokousta
päivitetyt liitteet.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 46

Ehdotus

Yhtymähallitus 21.06.2018 § 85
KYS-erva
johtajaylilääkärit
ovat
neuvotelleet
KYS-erva
järjestämissopimuksen liitteistä, johon yhtymähallitus antoi yllä näkyvän
valtuutuksen. Johtajaylilääkärien neuvottelumuistio 27.9.2018 kokouksesta
ja sen mukaiset liitteen 2 taulukot ovat kokousasian liitteinä, ja ne liitetään
järjestämissopimuksen ko. kohtiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

9
10
11
12
13
14
15

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 29.5.2018
Sairaanhoitopiirien työnjako 29.5.2018
KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, hoitotyö
KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, diagnostiset
palvelut
KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus,
ensihoito-päivystys
KYS-ervan johtajaylilääkäreiden neuvottelumuistio 30.9.2018
KYS-Ervan järjestämissopimuksen liite 2:n taulukot
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Talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
1959/02.02.00.00/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 170
Kuntalain 110 § mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma
kolmeksi
vuodeksi
(suunnittelukausi).
Talousarviovuosi
on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset
kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, joten
juuri valmistunut toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja
talouden ohjausväline.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtävänä on
järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla
periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut,
jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla.
Strategiakautta on järkevää jatkaa koskemaan vuosia 2019 – 2020 johtuen
valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen keskeneräisyydestä.
Vuosien 2019 ja 2020 osalta strategiaan kuuluvaa tuloskorttia päivitetään
mitattavien tavoitteiden osalta. Sotea koskevan lainsäädännön valmistuttua
strategiaa tullaan päivittämään laajemmin vastaamaan parhaalla
mahdollisella tavalla uutta toimintaympäristöä. Strategian tarkoitus on
ohjata koko kuntayhtymän kaikkea toimintaa työntekijöiden arjessa.
Merkittävin muutos taloussuunnittelukaudella on toteutuessaan maakuntaja sote-uudistus. Maakunta- ja sote-uudistuksessa ollaan perustamassa uudet
maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja
rahoitus sekä siirretään maakunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi
tehtäviä valtionhallinnolta ja kunnilta. Uudistuksen on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2021 alkaen, jolloin maakunta järjestää kaikki julkisesti
rahoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Se tarkoittaa, että maakunta
suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta
alueellaan. Näin linjataan hallituksen sote- ja maakuntauudistusta
koskevassa esitysluonnoksessa.
Siun soten perussopimuksen 21 §:n mukaan kuntien yhteisessä
omistajaohjauksessa
yhtymähallitus
neuvottelee
kuntien
kanssa
kuntayhtymän
taloudesta
ja
investointitarpeista.
Omistajaohjauskokouksessa lokakuussa 2018 jäsenkunnat hyväksyivät
jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi 2,8
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% kuluvan vuoden alkuperäisestä talousarviosta, mikä mahdollistaa
toimintakulujen toteutumisen vuonna 2019 suurin piirtein samalle tasolle
kuin vuoden 2018 tilinpäätösennuste.
Siun soten talousarvion rakentuminen perustuu omistajaohjauksen
määrittämiin jäsenkuntien maksuosuuksiin, jotka muodostavat yli 85 %
kuntayhtymän tuotoista. Tämän lisäksi maksu- ja muita toimintatuottoja on
arvioitu
kertyvän
suunnilleen
kuluvan
vuoden
mukaisesti.
Toimintatuottojen yhteismääräksi on näin ollen muodostunut 706,0 milj.
euroa ja toimintakulujen yhteismääräksi vastaavasti 692,8 milj. euroa.
Näiden erien erotuksella, eli toimintakatteella, katetaan rahoituserien sekä
kasvavien poistojen osuus, joten Siun soten kolmannesta toimintavuodesta
tavoitellaan aikaisempien vuosien tapaan nollatulosta. Strategiasta
johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on ehdoton edellytys
taloudelliseen tavoitteeseen pääsemiseksi.
Talousarvion liitteenä on kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka on johdettu
perussopimuksen pohjalta ja omistajakuntien kanssa yhdessä valmistellen.
Koska talousarviovuoden maksuosuuksien laskentaperiaatteiden käsittely
on vielä kesken, talousarvioon ei ole liitetty kuntakohtaisia maksuosuuksia,
mutta ne on tarkoitus liittää kuntien keskinäisen neuvottelun jälkeen.
Taloussuunnittelukauden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 100,7
miljoonaa euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 3,8 milj. euroa.
Investointien painopiste taloussuunnittelukaudella on J2 laajennuksen
loppuun
saattamisessa,
jonka
rakentaminen
päättyy
vastaanottotarkastukseen 30.11.2019. Tämä näkyy sekä rakennus- että
laitehankkeiden määrärahoissa. Lisäksi investointisuunnitelmassa on
varauduttu tietojärjestelmien uusimiseen sekä keskussairaalaan sijoittuvan
E-siiven peruskorjaukseen, joka käynnistyy, mikäli yhtymävaltuusto
hyväksyy E-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelman.
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista arvioidaan tulevassa tilinpäätöksessä.
Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021
on esityslistan liitteenä.
Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
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Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion 2019 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 hyväksymistä.
Hallitus
valtuuttaa
virkakoneiston
tekemään
toimintaja
taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Talousarvioon lisätään liitteeksi
kuntien lopulliset maksuosuudet kuntien keskinäisen neuvottelun jälkeen.
Päätös

Esittelijä muutti esitystään niin, että s. 21 Asiakkuuden tavoite muutetaan
'Asiakastyytyväisyyskysely (NPS) on otettu käyttöön soveltuvin osin ja
tulosten tavoitetasoindeksi > 50.'
Esitys hyväksytiin em. muutetulla kohdalla.

Yhtymähallitus 12.12.2018 § 193
Yhtymähallituksen edellisen kokouksen jälkeen on tullut ilmi, että
pelastuslaitoksen johtokunnan talousarvioesitys ei ole ollut mukana
hallituksen kokousaineistossa, eikä myöskään yhtymävaltuustolle
menevässä aineistossa.
Pelastuslaitoksen johtokunta on esittänyt valtuustolle, että ensihoidon
kuntarahoitusta/yhteistoimintakorvausta korotetaan 3 %:lla vuoden 2018
tasosta. Omistajaohjauksen päättämä kuntarahoituksen raami on + 2,8 %
vuoden 2018 talousarviosta, jonka mukaisesti myös pelastuslaitoksen
talousarvio sisältäen ensihoito on huomioitu yhtymävaltuustolle tehdyssä
talousarvioesityksessä.
Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus täydentää 29.11.2018 § 170 tekemäänsä esitystä
yhtymävaltuustolle lisäämällä aineistoon Pelastuslaitos-liikelaitoksen
johtokunnan talousarvioehdotus -liitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 47
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Yhtymähallitus 12.12.2018 § 193

Päätös

Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:
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Hallituksen puheenjohtaja
Valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä, max 10 min/puheenvuoro
Yksityiskohtainen keskustelu, max 3 min/puheenvuoro.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
* Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtymähallituksen jäsen Juhani Meriläinen
poistui kokouksesta klo 15.04.
Valtuutettu Satu Seppäläinen esitti keskustan valtuustoryhmän esityksen
(talousarviokirjan s. 38, 4. kappaleen jälkeen):
Perhe- ja sosiaalipalvelut tekevät tarveselvityksen koulukuraattori- ja
psykologipalveluista Siun soten alueella. Asiaan palataan osavuotisraportin
yhteydessä ja tehdään tarvittavat resurssimuutokset.
Kaikki valtuustoryhmät yhtyivät em. keskustan valtuustoryhmän tekemään
esitykseen.
Yleiskeskustelu päättyi. Yksityiskohtainen keskustelu käytiin
pääotsikkotasolla, kohta 5. alaotsikkotasolla.
Valtuutettu Martti Juntunen esitti lisäkappaleen s. 14:
"Myyntitulot jäsenkunnilta korotetaan 8,6 miljoonalla eurolla."
Valtuutettu Aino Lampi kannatti Martti Juntusen esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys, asiasta pitää äänestää. Puheenjohtaja esitti
äänestystavaksi kätten nostoäänestystä: Hallituksen esitystä kannattavat
nostavat käden ensin, ja sitten Martti Juntusen esitystä kannattavat.
Äänestystapa hyväksyttiin.
Seuranneessa äänestyksessä hallituksen esityksen puolesta äänesti 44
valtuutettua. Martti Juntusen esitystä kannattivat Martti Juntunen, Aino
Lampi, Jari Turpeinen, Janne Ratilainen ja Toni Kuronen, yhteensä 5
valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston hyväksyneen yhtymähallituksen
esityksen tältä osin.
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* Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Kari Savolainen poistui
kokouksesta klo 15.54 ennen em. äänestystä.
Yhtymävaltuusto muutti investointisuunnitelmassa termin 'Niinivaaran
terveysasema' termiksi 'Terveysasemien suunnittelu'
Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston hyväksyneen Toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019 - 2021 sekä talousarvion 2019 keskustan
valtuustoryhmän muutosesityksellä, jota kaikki valtuustoryhmät
kannattivat.

Liitteet

16
17

Pelastuslaitoksen talousarviokäsittely 21.11.2018 § 59
Siun soten toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
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Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet
2385/02.05.05.00/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 172
Kuntalain § 14 mukaisesti yhtymävaltuuston tehtävänä on päättää
varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, joka on mainittu
myös yhtymähallituksen kesäkuussa hyväksymässä sisäisen valvonnan ja
riskien hallinnan ohjeessa.
Kuntayhtymän
kassavarojen
tarkoituksena
on
maksuvalmiuden
säilyttäminen kaikissa olosuhteissa mahdollisimman edullisin kustannuksin.
Kassavarojen sijoittamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat sijoituksen riskin
minimointi, kohtuullinen tuotto ja rahaksi muutettavuus. Sijoitustoimintaa
on hoidettava suunnitelmallisesti ja siten, että maksuvalmius turvataan.
Sijoitustoiminnan riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään ennalta suojautumaan.
Kuntayhtymän lahjoitusvaroihin liittyvä sijoitustoiminta hoidetaan Siun
Säätiön toimesta.
Liitteenä on ehdotus varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteiksi.
Lisäksi yhtymävaltuusto on vuonna 2017 hyväksynyt lainasalkun
korkoriskin hallintaperiaatteet.
Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus
esittää
valtuustolle
varallisuuden
hoidon
sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Päätös

ja

Esittelijä täydensi esitystään niin, että Kohtaan 1, toisen kappaleen loppu, lisätään
seuraava lause:

Sijoituskohteiden valinnassa tulee lisäksi huomioida, että valitun
sijoituskohteen toimiala ja toimintatavat eivät voi olla ristiriidassa yhtymän
toiminnassa hyväksyttyjen arvojen ja menettelytapojen kanssa.
Täydennetty esitys hyväksytiin.
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Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 172.
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Hyväksyttiin.

Liitteet

18
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Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
2375/07.00.00.01/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 173
Yhtymävaltuusto hyväksyi Siun soten tietoturvapolitiikan § 5/12.4.2017.
Tietoturvapolitiikan määrittämistä ei ole säädetty valtuustotasoiseksi
asiakirjaksi, mutta asia eteni näin osin vanhoista käytännöistä johtuen.
Vallitseva käytäntö on, että tietoturvapolitiikasta päättää hallitus.
Tietoturva on laajempi käsite kuin vain tieto- ja viestintäteknologioiden
tekninen tai ICT-turvallisuus kattaen kaiken puhutun, kirjoitetun ja
graafisen tiedon. Tietoturva pitää sisällään sekä sosiaali- ja
terveydenhuollolle olennaisen salassapitovelvollisuuden että viranomaiselle
kuuluvan julkisuusperiaatteen toteuttamisen. Tietoturvallisuuteen liitettäviä
käsitteitä ovat mm. luottamuksellisuus (kukaan sivullinen ei saa salassa
pidettävää tietoa), eheys (tiedon yhtäpitävyys alkuperäisen tiedon kanssa) ja
käytettävyys (tieto on siihen oikeutettujen hyödynnettävissä haluttuna
aikana).
Tietoturvapolitiikan lainsäädännöllinen perusta nojautuu useisiin lakeihin.
Näistä keskeisimpiä ovat julkisuus-, potilas-, asiakas- ja henkilötietolait.
Viimeisimpänä isona asiana EU-tasoinen tietosuoja-asetus on tuonut uusia
haasteita
tietoturvan
järjestämiseen
henkilötietojen
käsittelyssä.
Tietosuoja-asetuksen
voimaantulo
vaikuttaa
olennaisesti
myös
tietoturvapolitiikkaan, ja asiakirjan nimeä onkin laajennettu tietoturva- ja
tietosuojapolitiikaksi. Lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen ja
hallinta edellyttävät julkishallinnon toimintayksiköiltä vahvaa tietoturvan
toteuttamista. Vaikka sote-sektorin perusluonteesta johtuen tietoturvan ja
-suojan taso on ollut jo ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa
keskimääräistä korkeammalla tasolla, monia asioita on tarpeen tarkentaa.
Sähköisen ympäristön kehittyminen, uusien toimintatapojen ja -välineiden
käyttöönotto lisäävät haasteita niin teknisen ympäristön kuin
tietoturvallisuuden ylläpidolle. Samalla kun velvoitteet ja määrämuodot
tietoturvallisuudessa ja -suojassa ovat lisääntyneet, organisaation resurssit
ovat niukentuneet. Vuoden 2018 alussa Siun soten ja Pttk:n kesken
toteutetun tehtäväjakomuutoksen myötä kuntayhtymällä ei ole
tietohallinnosta päätehtävänään vastaavaa henkilöä. Ratkaisut tarkoittavat
mm. sitä, että tietoturvan ja -suojan resursseilla pystytään havainnoimaan ja
ohjeistamaan asioita, mutta varsinaiset toimenpiteet ja niiden resursointi
jäävät aiempaa selkeämmin toiminnallisten yksiköiden vastuulle.
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka koostuu tietoturvan ja -suojan
tavoitteista, vastuutuksesta ja organisoinnista, tietojen ja tietojärjestelmien
luokittelusta, sekä tietoturvan toteutuksesta, riskien hallinnasta, seurannasta
ja valvonnasta. Asiakirjaan on myös koottu keskeiset aihepiiriin liittyvät
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dokumentit ja siihen vaikuttava lainsäädäntö.
Lisätiedot:
hallintojohtaja
Ilkka Naukkarinen
p. 013 330 4503
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy tietoturva- ja tietosuojapolitiikan liitteen
mukaisena. Hallitus valtuuttaa virkakoneiston tekemään asiakirjaan
teknisluonteisia korjauksia, ja korjauksia, jotka johtuvat esim. virka- tai
tehtävämuutoksista, tai lainsäädännön muutoksista.
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 49
Ehdotus
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 173
Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet
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E-siiven peruskorjaus – hankesuunnitelma
2198/10.03.02.00.01/2018
Yhtymähallitus 25.10.2018 § 153
Pohjois- Karjalan keskussairaalan E-siipi on otettu käyttöön vuonna 1990.
Siivessä sijaitsevat mm. kuvantamisen ja kemian laboratorion tilat,
kirurgian poliklinikka, vatsakeskus, leikkaussalit, heräämö, LEIKO
(leikkaukseen kotoa) - yksikkö, synnytyssalit, äitiyspoliklinikka,
lapsettomuuspoliklinikka, E3 lasten teho-osasto ja teho-osasto. E-siipi on
ollut käytössä jo 28 vuotta, osa tiloista jopa ympärivuorokautisesti ja
ympärivuotisesti. Rakennus on saavuttanut teknisen käyttöikänsä. Lisäksi
käytännön työn toiminnalliset vaatimukset, potilasvirrat ja prosessit ovat
muuttuneet näinä vuosikymmeninä siinä määrin, että tilat eivät täytä
nykypäivän vaatimuksia, eikä niissä ole mahdollista potilasmäärien
kasvaessa toteuttaa prosesseja riittävän tehokkaasti ja resursseja parhaalla
mahdollisella tavalla hyödyntäen.
E-siiven toimintojen suunnittelu ja tarveselvitys käynnistyivät vuonna 2014.
Hankesuunnittelun selvitystyön aikana peruskorjausalue laajentui
koskemaan myös A-talon ja pääsisäänkäynnin muutoksia, jotka olivat
välttämättömiä potilasvirtojen järkevän suunnittelun kannalta.
Liitteenä oleva hankesuunnitelma sisältää perustelut hankkeelle ja lyhyen
kuvauksen yksiköiden tulevasta toiminnasta.
Hankkeen toteuttamisen perustelut toiminnan ja tuottavuuden
näkökulmasta:
Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos tulee lisäämään
palvelutarvetta. Nykyisistä tiloista osa toimii hajallaan (mm. naistentautien,
leikkauspotilaiden, hemodialyysin toiminnot), mikä vaikuttaa merkittävästi
toimintojen tehokkuuteen ja kapasiteettiin. Jotta kaikki potilaat pystytään
hoitamaan, toiminnot on pystyttävä keskittämään yhteen ja potilaiden kulku
sekä prosessit on saatava sujuvaksi. E-siiven peruskorjauksen
suunnittelussa on otettu huomioon nämä näkökohdat. Potilaat tulevat sisään
yhdestä sisäänkäynnistä, Leiko- ja päiväkirurgian potilaiden leikkaukseen
tuloreitit, tutkimus ja hoito on yhdistetty TOIKO (toimenpiteeseen kotoa)
–yksiköksi. Toisiaan tukevat toiminnot sijaitsevat lähekkäin, ja suunnittelu
on toiminnallisuuden lisäksi tehty asiakaslähtöisestä näkökulmasta.
Synnytys- ja naistentautien vuodeosaston, synnytyssalien, äitiyspoliklinikan
ja naistentautien poliklinikan tilojen yhdistäminen puolestaan tehostaa
naistentautien klinikan henkilöstöresurssien käyttöä. Uudet kompaktit tilat
ja hyvin suunnitellut potilaiden prosessit turvaavat kykyä vastata kasvaviin
palvelutarpeisiin henkilöstöresursseja paremmin hyödyntäen ja tilojen
määrää olennaisesti lisäämättä.
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Nykyiset tilat on suunniteltu 1980-luvulla eivätkä ne enää täytä
nykyaikaisen lääketieteen ja leikkaushoidon tarpeita. Pohjois-Karjalan
keskussairaala on yksi kahdestatoista ympärivuorokautisen päivystyksen
sairaalasta, mikä edellyttää ajanmukaisia ja tarkoituksenmukaisia tiloja ja
sairauksien hoidon sekä lääketieteen kehityksessä mukana pysymistä.
E-siiven peruskorjaus turvaa J2-siiven ja yhteispäivystyksen potilaiden
jatkohoidon. Modernit ajanmukaiset tilat turvaavat asiakaspitoa tässä
toimintaympäristössä, jossa potilaat yhä useammin valitsevat ja vaihtavat
hoitopaikkansa. Hyvät, toimivat tilat ja sujuvat prosessit lisäävät
asiakastyytyväisyyttä, parantavat hoidon laatua ja hoitotuloksia. Logistiikan
järjestelyt parantavat hygieniatasoa, kun erotetaan puhdas ja likainen puoli
toisistaan.
Mikäli E-siiven tiloja ei uudisteta, nykyiset tilat ovat käyttökelpoisia
korkeintaan 7-10 vuoden ajan ja niitä rasittavat lisääntyvät remonttitarpeet
vanhenevan rakennustekniikan osalta. E-siiven tilojen kunnon
heikentyminen on merkittävin uhka ja este ympärivuorokautisen
päivystävän sairaalan toiminnan ylläpitämiselle. Tilat ja erityisesti
talotekniikka vaativat laajamittaisen peruskorjauksen. Ilmanvaihtokoneiden
tekninen käyttöikä on täyttynyt ja niiden häiriötöntä toimintaa ei voida enää
taata. Käyttövesiputkistossa on ilmennyt tehtyjen muutostöiden yhteydessä
pistesyöpymiä, joista on päässyt vettä välipohjarakenteisiin. On
mahdollista, että rakenteissa on edelleen vuotavia käyttövesiputkistoja.
Rakennuksen jätevesiviemäriverkosto on tehty valurautaputkista ja sen
osalla on ilmennyt viemärivuotoja.
Myös 2020 valmistuvan J2-siiven ja yhteispäivystyksen toiminta sekä
uusien tilojen hyödyntäminen maksimaalisesti kärsivät merkittävästi, mikäli
potilaille ei ole tarjota asianmukaisia jatkohoitopaikkoja sairaalan sisällä.
Yhdistettäessä toimintoja mm. TOIKO-toiminnan, päiväkirurgisen osaston,
leikkausosaston, heräämön ja HERKO-toiminnan, naistentautien ja
hemodialyysin osalta henkilöstöresurssia sekä tiloja voidaan käyttää
tehokkaammin ja joustavammin. Moniammatillinen yhteistyö paranee, kun
työtä voidaan suunnitella pitemmällä aikajänteellä. Enemmän palveluja
tuotetaan vähemmällä henkilöstöllä. Hoitohenkilökunnan osalta on
mahdollista saavuttaa 22 henkilötyövuoden säästö. Tukipalvelujen osalta
sihteerien määrä vähenee 2 htv, mutta hoitologistikkoja tarvitaan lisää.
Hankkeen kustannusarvio on 55 400 000 €, alv 0 %. Tämän lisäksi
hankkeeseen liittyviä kiinteitä sairaalalaitteita on hankittava noin 5 450 000
eurolla ja kuvantamislaitteiden siirtoihin on varattava noin 500 000 €.
Sairaalalaiteirtaimiston ja muun irtaimiston sekä tekstiilien arvioidaan
maksavan noin 3 500 000 €. Hankkeen edellyttämät toimintojen väistöt
ovat suuruudeltaan noin 2 500 000 €. Esitetyt kustannukset ovat
hintatasossa 10/2018 (Haahtela-indeksin pisteluku 92.3).
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Hankkeen eri vaiheiden yhteenlaskettu pinta-ala on 22 780 brm².
E-siiven peruskorjauksesta johtuen kemian laboratorion on muutettava pois
nykyisistä toimitiloistaan. Uudet tilat on suunniteltu vanhan keskuskeittiön
paikalle.
Hankkeesta
on
tehty
oma
Yhteislaboratorion
hankesuunnitelmansa, joka on omana pykälänään hallituksen esityslistalla.
Mikäli hallitus ei hyväksy E-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelmaa ja
sen myötä hankkeen käynnistämistä ei myöskään Yhteislaboratorion
hanketta tarvitse käynnistää.
Lisätiedot:
terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen
p. 013 330 3162
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus
esittää
valtuustolle
E-siiven
peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyväksymistä ja sitä, että valtuusto valtuuttaa
tilapalvelut käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 50

Ehdotus

Yhtymähallitus 25.10.2018 § 153.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Yhteislaboratorio – hankesuunnitelma
2283/10.03.02.00.01/2018
Yhtymähallitus 25.10.2018 § 154
Yhteislaboratorion rakentaminen
Kemian laboratorion nykyiset tilat sijaitsevat E-siiven pohjakerroksessa.
E-siipi on otettu käyttöön vuonna 1990 ja nyt 27 vuoden käyttövuoden
jälkeen rakennus on saavuttanut teknisen käyttöikänsä. Tilat ja erityisesti
talotekniikka vaativat laajamittaisen peruskorjauksen.
Peruskorjausrakentamisen on suunniteltu ajoittuvan siten, että se tehdään
vaiheittain vuosina 2020 – 2025. Nykyisten toimintojen tulee väistää
rakentamisen alta. E-siiven peruskorjauksen tarveselvitysvaiheessa on
selvitetty toimintojen väistötilatarpeita. Kemian laboratorion väistötiloiksi
on haettu eri vaihtoehtoja kartoittaen myös sairaalan ulkopuolisia tiloja.
Selvitysten perusteella esitetään, että kemian ja mikrobiologian
laboratoriolle rakennetaan uudistilat ja laajennus keskussairaalan B-siiven
kellarikerroksen kohdalle, jossa sijaitsi ennen keskussairaalan
tuotantokeittiö.
Entisen ravintokeskuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ja
haitta-ainekartoituksen
perusteella
rakennuksen
perusmuurija
maanvastaisissa rakenteissa sekä alapohjarakenteissa todettiin merkittäviä
kosteusvaurioita.
Lisäksi
rakennuksen
vaipparakenteiden
lämmöneristemateriaaleissa todettiin laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita.
Tehtyjen rakennus- ja kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
peruskorjaustoimenpiteet ko. rakennuksen osaan olisivat laajuudeltaan
merkittävät ja taloudellisesti kannattamattomia verrattaessa uuden
rakennusosan rakentamiseen samalle alueelle.
Entisen ravintokeskuksen purettavat tilat eivät pelkästään riitä
yhteislaboratorion tarpeisiin. Laajentamalla B-siiven P-ja K-kerroksia
saadaan paremmin tilaa yhteislaboratorion yksiköille, joita ovat
mikrobiologian ja kemian laboratorio.
Hankkeen kustannusarvio on 4 920 000 €, alv 0 %. Kustannukset
irtaimiston ja kiinteiden sairaalalaitteiden hankinnasta kuuluvat Islabille.
Esitetty kustannusarvio on hintatasossa 10/2018 (Haahtela-indeksin
pisteluku 92.3).
Hankkeen pinta-ala on noin 1 515 brm².
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Lisätiedot:
tekninen johtaja
Juha Tornberg
p. 013 330 4507
juha.tornberg@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus esittää valtuustolle yhteislaboratorion hankesuunnitelman
hyväksymistä ja sitä, että valtuusto valtuuttaa tilapalvelut käynnistämään
hankkeen toteutuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 51

Ehdotus

Yhtymähallitus 25.10.2018 § 154.

Päätös

Hyväksyttiin.
* Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Jari Turpeinen poistui
kokouksesta klo 16.07 tämän asian käsittelyn aikana, ennen päätöksen
tekoa. Valtuutettu Aino Lampi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo
16.10.
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös
ajalle 1.1.2019-31.12.2019
2528/06.00.00.01.00/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 174
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39.3 § velvoittaa erikoissairaanhoidosta
vastaavaa kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta
päätöksen. Palvelutasopäätöksessä tulee määritellä ensihoitopalvelun
järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta
edellytetty koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat
tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on
määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon
ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) 4 §:n
mukaan
palvelutasopäätöksessä
määritellään
ensihoitopalvelun
tavoittamisajat erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun
toiminta-alueella. Palvelutasopäätös pohjautuu asetuksen 5 §:n mukaisiin
riskialueluokkiin.
Palvelutasopäätös on laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen
mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä: 19.6 2017,
tarkastettu 31.8.2018.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen
p. 013 330 3162
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus esittää valtuustolle
palvelutasopäätöksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 52
Ehdotus
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 174

liitteenä
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Hyväksyttiin.
* Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Keijo Suhonen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmisteluprosessin käynnistäminen
2456/09.05.00.00/2018
Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 21.11.2018 § 60
Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
"Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät
uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja
käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen
tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.
Pohjois-Karjalan pelastustoimen nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon määräaika päättyy vuoden vaihteessa.
Pelastustoimen uuden palvelutasopäätöksen valmistelutyö aloitetaan syksyn
aikana ja palvelutasopäätös tulee päätettäväksi kevään aikana. Pelastustoimen palvelutasosta tekee päätöksen kuntayhtymän valtuusto.
Valmisteluaikataulu:
Johtokunnan käsittely(t)
Kuntien lausunnot
Johtokunnan esitys yhtymävaltuustolle
Yhtymävaltuuston päätös

tammi/helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
huhtikuu/toukokuu

Uuden palvelutasopäätöksen valmistelun ajaksi on tarpeellista tehdä siirtymäsäännös, että nykyistä yhtymävaltuuston 6.6.2017 § 16 hyväksymää palvelutasopäätöstä noudatetaan 31.5.2019 saakka.
Lisätiedot:
pelastuspäällikkö Esko Hätinen
puh. 013 330 9111
esko.hatinen@pkpelastuslaitos.fi
Ehdotus

Pelastusjohtaja:
Johtokunta hyväksyy pelastustoimen palvelutasopäätösprosessin aikataulun
ja
päättää, että valmisteluprosessin aikana noudatetaan nykyistä valtuuston
6.6.2017 hyväksymää pelastustoimen palvelutasopäätöstä sekä
saattaa päätöksen tiedoksi yhtymähallitukselle.
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Hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 175

Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 6.6.2017 yhtymävaltuuston
hyväksymää palvelutasopäätöstä noudatetaan 1.1.2019 lukien siihen saakka
kunnes uusi palvelutasopäätös tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 53

Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 175.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite koskien valtuustokokousten ajankohdasta tiedottamista / Kokoomuksen
valtuustoryhmä 4.10.2018
2167/00.02.00.03/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 181
Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 4.10.2018 valtuustoaloitteen, jossa
esitetään, että hallintosääntöön lisätään kohta siitä, miten ja milloin
valtuuston kokousten ajankohdista valtuutetuille on ilmoitettava. Aloitteen
taustalla on kuluvan syksyn aikana epäselvyyttä aiheuttanut valtuuston
kokouksen ajankohdan ilmoittaminen, josta ennakkoilmoitusta ei ollut
valtuutetuille lähetetty ennen kuin 26.9.2018.
Hallintosäännön 13 luvun 3 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja
paikasta tiedotetaan ennen kokousta valtuuston päättämällä tavalla. Tätä
Siun soten valtuustoon ei ole valmisteltu, ja asia on korjattava.
Valtuuston kokousten koollekutsumisesta määrätään hallintosäännön 13
luvun 1 §:ssä, jonka mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä
sähköisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta. Valtuuston kokouksen
4.10.2018 kutsu on siis pitänyt lähettää viikonloppu huomioiden
viimeistään 28.9.2018. Esityslista lähetettiin 28.9.2018, eli hallintosääntöön
nähden kokouskutsu on lähtenyt ajoissa, mutta sen etukäteisilmoitus
valtuutetuille tehtiin varsin myöhään.
Perussopimuksen 2 luvun 13 §:n 1 mom:n mukaan yhtymävaltuusto
kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valtuuston kokouksen
ajankohdasta on yleensä sovittu valtuuston puheenjohtajan ja virkajohdon
kesken kulloistenkin asioiden valmistelun aikatauluista ja asioiden
luonteesta johtuen, ja ajankohdasta on informoitu valtuustoa vaihtelevalla
käytännöllä. Em. kokouksesta sovittiin kesän aikana, ja pitkälti
inhimillisistä syistä ajankohdan ilmoittaminen valtuutetuille jäi tuoreeltaan
tekemättä, mikä selvisi edellä todeten vasta syyskuun lopulla.
Kokousten ajankohdan sopimisesta ja tiedottamista on keskusteltu
valtuuston puheenjohtajan kanssa, ja päädytty esittämään käytännöksi
valtuuston kokousten ajankohdan sopimista samassa yhteydessä, kun
hallitus päättää kokoustensa ajankohdan puolivuosittain. Valtuustoa
informoitaisiin ko. päätöksen jälkeen.
Perustellusta syystä valtuuston kokousaikaa voidaan muuttaa aiemmin
sovitusta ja valtuusto voidaan kutsua koolle edellisestä poiketen.
Lisätiedot:
hallintojohtaja
Ilkka Naukkarinen
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p. 013 330 4503
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus antaa edellä olevan selvityksen kokoomuksen
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja esittää samalla valtuustolle, että
yhtymävaltuustokokousten ajankohdasta sovitaan puolivuosittain tai
muutoin samassa yhteydessä, kun yhtymähallitus päättää kokoustensa
aikatauluista. Yhtymävaltuuston kokousten ajankohdista informoidaan
valtuutettuja ko. yhtymähallitusten kokousten jälkeen. Tarvittaessa
valtuuston kokous voidaan kutsua koolle em. aikataulusta poiketen.

Päätös

Hyväksyttiin. Hallitus esittää lisäksi yhtymävaltuustolle, että valtuustoaloite
todetaan loppuun käsitellyksi.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 54
Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 181.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite koskien henkilöstön jaksamista / Perussuomalaisten valtuustoryhmä 14.6.2018
1920/00.02.00.03/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 182
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 14.6.2018 yhtymävaltuuston
kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa ryhmä totaa julkisuudessa olleiden
puheenvuorojen perusteella osa henkilöstöstä on väsähtämässä työhönsä.
Tämä ilmenee helposti virheinä sekä hoitoon pääsyn viiveenä. Lisäämällä
henkilöstön aitoa kuulemista sekä heidän ideoitaan hyödyntäen, voidaan
ongelmia ehkäistä. Valtuustoryhmä esittää että Siun sote 1) esittää
valtuustolle hoitovirheisiin ja hoitoviivästymiin liittyvät tilastot sekä niistä
johtuvat kustannukset, 2) esittää ratkaisumalleja ongelmien vähentämiseksi
ja 3) selvittää investointitarpeet ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
Mitä Siulle Kuuluu työhyvinvointikyselyn (2017) tulosten mukaan 35 %
kyselyyn vastanneista työntekijöistä koki työstressiä ja 45 % koki
työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Työmäärän lisääntyminen yli
sietokyvyn on valtakunnallisesti vertailtuna Siun sotessa jonkin verran
korkeampi kuin verrokkiorganisaatioissa. Henkilöstön kuormittuneisuuden
kokemukset on tunnistettu ja kuormittuneisuuden vähentämiseksi on tehty
toimenpiteitä. Uuden henkilöstötyyväisyyskyselyn vastaukset saadaa
joulukuun aikana, jolloin nähdään ovatko tehdyt toimenpiteet tuottaneet
tulosta. Saatavien tulosten perusteella päätetään tarvittavista uusista
toimenpiteistä työssäjaksamisen parantamiseksi.
Potilaille ja asiakkaille tapahtuneita vaaratilanteita tai läheltä piti –tilanteita
(virheitä) seurataan valtakunnallisen ilmoitusmenettelyn (HaiPro) avulla.
Näyttöä ja selkeää syy-seuraussuhdetta siihen, että henkilöstön
kuormittuneisuus Siun sotessa olisi lisännyt vaaratapahtumia (virheitä) tai
johtanut hoitoon pääsyn viivästymiseen ei ole osoitettavissa. Kiire lisää
myös työtapaturmia. Tapaturmataajuus on valtakunnallisessa vertailussa
Siun sotessa varsin alhainen.
Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen johtamiseen ja edistämiseen
panostetaan. Ne eivät ole erillisiä investointeja tai erillistä tekemistä, vaan
ne sisältyvät kaikkeen arjen johtamiseen ja tekemiseen niin yksilö-, ryhmä-,
kuin organisaation tasolla. Tämän vuoksi erillistä hintalappua tai
investointitarpeen määrittelyä on tähän asiaan mahdoton tehdä.
Vaaratapahtumien seuranta ja raportointi sekä henkilöstön työhyvinvoinnin
seuranta ja toimenpiteet on kuvattu tarkemmin liitteessä.
Lisätiedot:
Henkilöstöjohtaja
Johanna Bjerregård Madsen
p. 013 330 4501
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johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi,
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen
p. 013 330 3162
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus antaa liitteen mukaisen vastineen perussuomalaisten
valtuustoryhmän 14.6.2018 tekemään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liitteenä olevan vastauksen
perussuomalaisten valtuustoryhmän 14.6.2018 tekemään
valtuustoaloitteeseen ja että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 55

Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 182.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

24
25
26

Perussuomalaisten valtuustoaloite koskien henkilöstön
jaksamista
Potilasvahingot erikoisaloittain, päätöksittäin ja toimenpiteittäin
1.1.2017-30.8.2018
Vaaratapahtumien seuranta ja raportointi Siun sotessa
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Vetoomus laboratoriopalvelujen, diabeteshoitajan vastaanoton ja aikuisväestön
joukkorokotusten säilyttämiseksi Viinijärvellä / Eläkeliiton Viinijärven yhdistys
2315/00.04.02/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 184
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys on tehnyt Siun soten valtuustolle
vetoomuksen laboratoriopalvelujen, diabeteshoitajan vastaanoton ja
aikuisväestön joukkorokotusten säilyttämiseksi Viinijärvellä.
Siun sote luopuu Viinijärven terveysaseman tiloista vuoden 2018 loppuun
mennessä. Rahoituspohja edellyttää toimintojen tehostamista, ja
palvelurakenteen
uudistaminen
etenee
valtuuston
hyväksymän
palvelutuotantosuunnitelman mukaisesti. Terveysaseman käyntimäärät ovat
olleet suhteellisen pieniä, mistä on aiheutunut haasteita niin tilojen
tehokkaalle käytölle kuin työjärjestelyillekin. Tilojen tehokas käyttö
mahdollistaa myös henkilöstöresurssin käytön paremmin itse palveluihin.
Diabeteshoitajan vastaanotto on jatkunut edelleen, ja sitä on tarkoitus jatkaa
vuoden 2018 loppuun Viinijärvellä. Muu sairaanhoitajan vastaanotto on
päättynyt kesäsulkuun. Diabeteshoitajan vastaanotot järjestetään vuoden
2019 alusta joko Ylämyllyllä tai Liperissä sen mukaan, miten asiakkaat
toivovat ja miten kulkeminen järjestyy.
Laboratoriopalvelut on tarkoitus järjestää myös vuoden 2019 alusta lähtien,
kunhan tilajärjestelyt selviävät. Diabeetikkojen hoitotarvikejakelu
suunnitellaan järjestettäväksi laboratorion yhteydessä.
Joukkorokotukset on järjestetty tänä syksynä sekä Liperissä, Ylämyllyllä
että Viinijärvellä. Ensi vuonna joukkorokotukset on tarkoitus keskitetysti
järjestää myös Viinijärvellä.
Lisätiedot:
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen
puh. 013 330 3162
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se antaa Eläkeliiton
Viinijärven yhdistyksen vetoomukseen yllä olevan vastauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 56
Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 184.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

27

Vetoomus laboratoriopalvelujen, diabeteshoitajan vastaanoton ja
aikuisväestön joukkorokotusten säilyttämiseksi Viinijärvellä /
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys
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Vetoomus sote-palvelujen turvaamisen puolesta entisen Enon kunnan alueella
2168/00.02.00.04/2018
Yhtymähallitus 29.11.2018 § 183
Enon terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan supistamista vastaan
toimitettiin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle
vetoomus kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 4.10.2018. Vetoomuksen
valtuustolle toivat Aili Hassinen, Maila Liimatta, Matti Hyttinen ja Matti
Puhakka. Vetoomuksen kuntayhtymän valtuuston puolesta vastaanotti
valtuuston puheenjohtaja Pentti Keskisalo. Vetoomuksen oli allekirjoittanut
1248 henkilöä.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto on
vastaanottanut vetoomuksen 4.10.2018 pidetyssä kokouksessa ja
Pohjois-Karjalan kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vetoomusta
29.11.2018 kokouksessaan. Valtuuston linjauksen mukaan kuntayhtymä
panostaa erityisesti ikäihmisten asumispalveluihin ja kohdentaa sinne
lisärahoitusta
asianmukaisen
palvelun
turvaamiseksi.
Enon
terveyskeskussairaalassa on odottanut asumispalvelupaikkaa kuluneen
vuoden aikana kymmenittäin ikäihmisiä, syyskesän 2018 aikana yli
kaksikymmentä ikäihmistä on odottanut sairaalan osastolla itselleen
asumispaikkaa. Valtuuston päätös mahdollistaa asumispalvelupaikkojen
järjestelyn
ostopalveluna
aiemmin
tehdyn
ikäihmisten
kilpailutussopimuksen mukaisesti. Palvelurakennetta, toisin sanoen Enon
terveyskeskussairaalan neljääkymmentä vuodepaikkaa, ei ole mahdollista
ylläpitää yhtä laajana tämän prosessin jälkeen. Enon terveyskeskussairaala
jatkaa
toimintaansa
kaksikymmenpaikkaisena.
Vapautuvia
henkilöstöresursseja kohdennetaan kotona asumista tukeviin palveluihin ja
kotihoitoon.
Muiden sotepalveluiden osalta Enon sosiaali- ja terveyspalvelujen
muutokset kytkeytyvät palvelusuunnitelmassa Kontiolahden uuden
terveysaseman valmistumiseen. Enon terveysasemalla tulee jatkossakin
olemaan muun muassa lääkärin, hoitajien ja fysioterapeutin vastaanotot.
Myös neuvolat jatkavat Enossa. Hammashoito olisi sen sijaan muuttumassa
liikkuvaksi palveluksi Kontiolahden terveysaseman valmistumisen myötä.
Enon perhe- ja sosiaalipalveluihin ei ole tulossa muutoksia, mm.
sosiaalitoimiston palvelut jatkuvat Enossa.
Lisätiedot:
ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
Eija Rieppo
p. 013 330 4510
eija.rieppo@siunsote.fi
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Lisätiedot:
perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja
Leena Korhonen
p. 050 566 1633
leena.korhonen@siunsote.fi
Lisätiedot:
terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen
p. 013 330 3162
sirpa.kaipiainen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus
esittää
valtuustolle,
että
se
antaa
Enon
terveyskeskusairaalan
toimintojen
supistamisen
osalta
tehtyyn
vetoomukseen yllä olevan vastauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 57
Ehdotus

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 183.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

28

Vetoomus Enon terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan
supistamista vastaan / 1248 allekirjoittajaa
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Lakisääteisten sidonnaisuusilmoituksien sidonnaisuusrekisterin ja tietosuojaselosteen
päivittäminen
1244/00.00.01.03/2017
Tarkastuslautakunta 30.10.2018 § 96
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.
Siun sote- kuntayhtymässä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee
kuntayhtymän yhtymähallituksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajia sekä kuntayhtymän yhtymähallituksen ja lautakuntien
esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on
myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi (Kuntalaki 121 §). Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksistaan
rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Olennaista on, että sidonnaisuusrekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja että luottamustoimen ja muun tehtävän päättyessä tiedot poistetaan
rekisteristä ja tietoverkosta.
Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava
sidonnaisuusilmoitukset
yhtymävaltuustolle
tiedoksi
vuosittain.
Tarkastuslautakunta on saattanut valtuustolle tiedoksi kuntayhtymän
lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten sidonnaisuusrekisterin 31.10.2017
tilanteen mukaiset tiedot. Yhtymävaltuusto käsitteli asian kokouksessaan
1.12.2017. Ilmoitusvelvollisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
osalta on tämän jälkeen tapahtunut joitain muutoksia ja jotkut
ilmoitusvelvolliset ovat oma-aloitteisesti päivittäneet tietojaan. Lisäksi
ohjelman toimittaja Arcasys Oy on lähettänyt muistutusviestin
sidonnaisuusilmoituksista 1.10.2018 ja ko. yritys on vahvistanut
toimittaneensa viestit.
Kuntayhtymällä on oikeus tietosuoja-asetuksen nojalla käsitellä sidonnaisuusrekisterissään ainoastaan sidonnaisuussääntelyn mukaisia tarpeellisia
tietoja; epäolennaista tietoa ei tule ottaa rekisteriin, vaikka ne olisi
ilmoitettu.
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Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, EU 679/2016).
Tämän vuoksi lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaseloste ja
sidonnaisuusrekisteri on päivitetty vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Esityslistan oheismateriaalina jaetaan lakisääteinen sidonnaisuusilmoitusten
sidonnaisuusrekisteri
ja
lakisääteinen
sidonnaisuusilmoitusten
tietosuojaseloste. Tiedot ovat myös nähtävissä kuntayhtymän julkisessa
verkossa: http://www.siunsote.fi/sidonnaisuudet.
Lisätiedot:
tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522
Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:
Tarkastuslautakunta päättää, että se
1. käsittelee päivitetyt Kuntalain 84 §:n mukaiset lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset ja lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaselosteen sekä merkitsee ne tiedokseen.
2. saattaa päivitetyt Kuntalain 84 §:n mukaiset lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset ja lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaselosteen
yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotukset hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 58

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 30.10.2018 § 96.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

29
30

Sidonnaisuusrekisteri, lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset
Tietosuojaseloste, Kuntalain 84 § mukainen
sidonnaisuusrekisteri
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Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoituksien sidonnaisuusrekisterin ja tietosuojaselosteen
päivittäminen
1244/00.00.01.03/2017
Tarkastuslautakunta 30.10.2018 § 97
Siun
sotekuntayhtymässä
on
annettu
vapaaehtoisia
sidonnaisuusilmoituksia yhteensä 36 kappaletta. Vapaaehtoisista
sidonnaisuusilmoituksista
on
laadittu
erillinen
vapaaehtoisten
sidonnaisuusilmoitusten sidonnaisuusrekisteri ja tietosuojaseloste, joka on
päivitetty vastaamaan voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(General Data Protection Regulation, GDPR, EU 679/2016).
Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava
sidonnaisuusilmoitukset
yhtymävaltuustolle
tiedoksi
vuosittain.
Tarkastuslautakunta on saattanut yhtymävaltuustolle tiedoksi kuntayhtymän
vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten sidonnaisuusrekisterin 23.1.2018
tilanteen mukaiset tiedot. Yhtymävaltuusto käsitteli asian kokouksessaan
14.6.2018. Vapaaehtoisissa sidonnaisuusilmoituksissa viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden osalta on tämän jälkeen tapahtunut joitain muutoksia
ja jotkut vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen ilmoittajat ovat
oma-aloitteisesti päivittäneet tietojaan. Lisäksi tieto mahdollisuudesta
päivittää vapaaehtoista sidonnaisuusilmoitusta on lähetetty Arcasys Oy:ltä
1.10.2018.
Kuntayhtymällä on oikeus tietosuoja-asetuksen nojalla käsitellä sidonnaisuusrekisterissään ainoastaan sidonnaisuussääntelyn mukaisia tarpeellisia
tietoja; epäolennaista tietoa ei tule ottaa rekisteriin, vaikka ne olisi
ilmoitettu.
Esityslistan
oheismateriaalina
jaetaan
vapaaehtoisten
sidonnaisuusilmoitusten
sidonnaisuusrekisteri
ja
vapaaehtoisten
sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaseloste. Tiedot ovat myös nähtävissä
kuntayhtymän julkisessa verkossa: http://www.siunsote.fi/sidonnaisuudet.
Lisätiedot:
tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522
Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:
Tarkastuslautakunta päättää, että se
1. käsittelee päivitetyt vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset ja tietosuojaselosteen ja päättää merkitä ne tiedokseen.
2. saattaa päivitetyt vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset ja vapaaehtoisten
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sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaselosteen yhtymävaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Ehdotukset hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsen Seija Saarelainen
poistui kokoushuoneesta hänen päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen
käsittelyn ajaksi. Seija Saarelaisen sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn
ajaksi valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Maija Kaverinen.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 59

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 30.10.2018 § 97.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

31
32

Sidonnaisuusrekisteri, vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset
Tietosuojaseloste, vapaaehtoisten ilmoitusten
sidonnaisuusrekisteri
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Talousarviomuutokset 2018
1788/02.02.00.00/2017
Yhtymähallitus 12.12.2018 § 194
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän talousarvio
2018 on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa joulukuussa 2017.
Kuntayhtymää koskevan perussopimuksen 21 §:n mukaan kuntien
yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa
kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista.
Omistajaohjauskokouksessa lokakuussa 2017 jäsenkunnat hyväksyivät
jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi
0,25 % kuluvan vuoden ennusteesta.
Toisen osavuosikatsauksen perusteella kuntayhtymän talouden arvioitiin
muodostuvan 10 milj. euroa alijäämäiseksi. Yhtymävaltuusto teki lokakuun
kokouksessaan tilinpäätösennusteeseen perustuvat talousarviomuutokset,
jossa oli huomioitu muissa toimintatuotoissa omaisuuden realisoinnista
johtuva noin kuuden miljoonan euron kasvu.
Omaisuuden realisointia on kuntayhtymässä viety eteenpäin kuluvan syksyn
aikana. Merkittävin omaisuuden realisointiin liittyvä tekijä on
kuntayhtymän asuntokantaan liittyvä selvittely. Keskeisenä realisoinnin
toteutumisen ehtona on ollut ARA:n (Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus) myöntämä asuntokohteiden aravarajoituksista
vapauttaminen. Lopullinen päätös ARA:lta tuli viikolla 48, mikä tarkoittaa,
että omaisuuden realisointia tavoitellulla hintatasolla ei ennätetä tekemään
vuoden 2018 aikana. Tämä aiheuttaa edellä todetun tulovajauksen aiemmin
muutettuun talousarvioon verrattuna, ja suurentaa samalla määrällä
tilikauden alijäämäarviota.
Muutokset talousarvioon tulee tehdä tilikauden aikana. Koska valtuuston
kokous on näin lähellä vuoden vaihdetta, asiaa ei saada valmisteltua
normaalissa järjestyksessä ilman uutta yhtymävaltuuston kokousta.
Talousarvion muutokset esitetäänkin otettavaksi käsittelyyn
yhtymävaltuuston 12.12.2018 kokoukseen hallintosäännön mukaisesta
kutsumisajasta poiketen.
Viiteaineistona ovat esitettävän muutoksen jälkeiset kuntayhtymän
tuloslaskelmat (ky sis. pela, ja emo ilman pelaa), rahoituslaskelma, sekä
yhteisten palvelujen tuloslaskelma.
Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

12.12.2018
12.12.2018

§ 194
§ 60

4/2018

ismo.rouvinen@siunsote.fi
Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se ottaa asian
käsiteltäväkseen 12.12.2018 kokouksessaan ja tekee vuoden 2018
talousarvioon liitteiden mukaiset muutokset.

Päätös

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
1. Yhtymävaltuusto päättää ottaa Talousarviomuutokset 2018
käsiteltäväkseen kiireellisenä 12.12.2018 kokouksessaan.
2. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se tekee vuoden 2018
talousarvioon liitteiden mukaiset muutokset.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 60

Ehdotus

Yhtymähallitus 12.12.2018 § 194

Päätös

1. Yhtymävaltuusto päätti ottaa asian käsittelyyn yksimielisesti.
2. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.

Liitteet
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Muut asiat
Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 61

Ehdotus
Päätös

Todettiin valtuustoaloitteet:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Omaishoitajien hyvinvointikysely Siun
sotessa.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Seksuaaliterveyskampanjan
järjestäminen lapsille ja nuorille.
Sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Ylikansallisen
kaupallisen perintätoimiston käytöstä luopuminen.
Vihreiden, keskustan sekä sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton
valtuustoryhmä: Maksuttoman ehkäisyn kokeilun käynnistäminen Siun
sotessa.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ja yksittäisten valtuutettujen
valtuustoaloite: Vammaisten MYK-kyytien tilausviiveisiin parannusta.
Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteet vastaanotetuiksi ja lähettää ne
yhtymähallitukselle valmisteltavaksi.
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Kokouksen päättäminen
Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 62

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti yhtymävaltuuston kokouksen klo 16.33.
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VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta
Asiat: 45 - 48, 50 - 53, 58 - 60
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan muutosta
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miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alku-peräisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs, 80210
Joensuu 13.12.2018 kello 9.00 – 15.00.

Tiedoksianto asianosaiselle
____ Lähetetty tiedoksi sähköpostilla
____ Lähetetty tiedoksi kirjeellä

Asianosainen ________________________________

Lähetyspvm/tiedoksiantaja
_____ / ____ 20_____

________________________________

____ Luovutettu asianosaiselle

Asianosainen ________________________________

Paikka, pvm

Vastaanottajan allekirjoitus

_____ / ____ 20_____

________________________________

