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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25.08.2020
Hallitus
Hallintosäännön 107 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on
käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kutsu yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden kuntayhtymän toimielinten
kokouksiin on annettava vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta jäsenille ja
varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla. Näistä määräyksistä voidaan kuitenkin poiketa, jos asian
erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Hallintosäännön 109 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän
verkkosivuilla.
Kokouskutsu ja esityslista 25.8.2020 pidettävään hallituksen kokoukseen on
lähetetty sekä julkaistu kuntayhtymän verkkosivuille 19.8.2020.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kuntayhtymähallitus on pääätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaro, p. 044 417 3333.
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73
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25.08.2020
Hallitus
Hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa
voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Natusen ja Ari
Silvennoisen.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaro, p. 044 417 3333.
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Kuntayhtymäjohtajan katsaus
25.08.2020
Hallitus

Kuntayhtymähallitus kokouksessaan 18.1.2011 § 1 hyväksyi hallitukselle
kuukausittain annettavan sairaanhoitopirin johtajan katsauksen sisältörungon ja
katsauksen valmistelun toteutuksen niin, että se käsitellään kokouksessa
mahdollisimman tuoreiden tietojen valossa ilman sen toimittamista hallituksen
jäsenille kokouskutsun yhteydessä.
Kuntayhtymäjohtajan katsausta täydentävät tarvittaessa muut hallituksen
kokouksessa läsnä olevat viranhaltijat.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kuntayhtymäjohtajan
katsauksessa esitellyt asiat.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, ja
esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.
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Kuntalaskutushinnaston 2020 muutos
160/02.02.00/2020

23.06.2020 § 62
Hallitus
Kuntayhtymähallitus vahvisti vuoden 2020 hinnaston 17.12.2019. Jäsenkuntien
maksuosuudet perustuvat yhdenmukaisin perustein toteutettuun,
aiheuttamiperusteen mukaiseen kustannuslaskentaan erikoissairaanhoidossa
sekä yhdenmukaisin kunta-/ ja kustannuspaikkakohtaisin perustein
aiheuttamisperusteen mukaisesti toteutettuun kustannuslaskentaan
perusterveydenhuollossa sekä sosiaalipalveluissa, mikä ei tarkoita
yhtenäishintajärjestelmää.
Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus. Suoritehinnat
määritellään kuntalaskutusta varten talousarvion mukaisesti.
Kuntayhtymähallitus voi tarkistaa hintoja talousarviovuoden aikana.
Korona-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi suoritemäärät
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa ovat vähentyneet
maaliskuusta 2020 alkaen siten, että kuntalaskutus oli 30.4.2020 edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verraten 3,8 milj€ (6,4%) matalampi.
Hinnastoa esitetään muutettavaksi siten, että erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon käynti- ja hoitopäivähintoihin tehdään 5% korotus
1.7.2020 alkaen.
Sosiaalipalveluissa säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät/kk ovat olleet arvioitua
pienemmät, josta syytä kotihoidon kuntahintaa tulee tarkistaa. Säännöllisen
kotihoidon hinta/kk on ollut hinnastossa 1070€/kk Savonlinnassa ja Enonkoskella
1125 €/kk. Enonkoskella hintamuutostarve on myös palveluasumisessa
(asukasmäärä arvioitua pienempi) Koskenhelmessä, jonka kuntahinta on ollut 126
€/asumispäivä.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää muuttaa vuoden 2020 hinnastoa siten, että
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käynti- ja hoitopäivähintoihin
tehdään 5 % korotus 1.7.2020 alkaen. Sosiaalipalveluissa säännöllisen kotihoidon
kuntahinnaksi päätetään toteutuneiden suoritekertymien mukaan Savonlinnassa
1 145 €/kk ja Enonkoskella 1 355 €/kk, 1.7.2020 alkaen. Palveluasumisessa
Koskenhelmen kuntahinnaksi päätetään 142 €/asumispäivä 1.7.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Tiedoksi
jäsenkunnat
Päivi Suokas
Monetra
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Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100,
ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.

25.08.2020
Hallitus
23.6.2020 (§ 62) päätettiin muuttaa vuoden 2020 hinnastoa siten, siten, että 5 %
korotus astui voimaan tehdyn päätöksen mukaan 1.7.2020.
Heinäkuun tilanteessa tehdyn korotuksen vaikutusta on arvioitu ja se ei näytä
olevan riittävä, koska suoritteiden määrä ei ole kasvanut odotetun mukaisesti.
Hintoja esitetään nyt korotettavaksi jo tehtyyn korotukseen nähden vielä 5 %
liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää muuttaa vuoden 2020 hinnastoa 1.9.2020 alkaen
siten, että hintoja korotetaan 5 % 1.7.2020 tehdyn korotuksen lisäksi.

Päätös
Tiedoksi
jäsenkunnat
Päivi Suokas
Monetra

Lisätietoja antaa asian valmistelija hallintojohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100
ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 4100.

Liitteet
Liite[1]

HINNASTO_2020_muutokset hallitus 25.8.2020

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallitus

ESITYSLISTA
25.08.2020

Hallitus

9/2020

8

25.08.2020

76
Savonlinnan kaupungin esittämät säästötavoitteet vuodelle 2020
160/02.02.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Savonlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 käsitellyt kaupungin
talouden tasapainottamista (§ 218). Kaupungin taloudellinen tilanne on
merkittävästi heikentynyt johtuen koronaepidemiasta ja sen aiheuttamasta
vaikutuksesta kaupungin verotuloihin. Kaupungin arvio vuoden 2020 verotuloksi
on heikentynyt talousarvioon nähden -11 miljoonaa euroa. Kaupunki on
asettanut sosiaali- ja terveyspalvelumenojen leikkaustavoitteeksi 3 miljoonaa
euroa kuluvalle vuodelle 2020. Kaupunginhallitus antoi Sosterille toimeksiannon
valmistella leikkausraamin mukaiset toimenpiteet. Asiasta käydään Sosterin ja
kaupungin välinen neuvottelu 24.8.2020.
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen myös Sosterin toiminnassa. Vuoden 2020
ulkoisten kulujen talousarvion toteuma 30.6.2020 oli silti kohtuullinen, 49,3%.
Alkuvuoden osalta Sosterin myyntituotot ovat kuitenkin alittaneet arvioidun,
koska elektiivinen ja kiireetön toiminta väheni korona-epidemian vuoksi
erityisesti huhti- ja toukokuussa, jolloin henkilöstöä koulutettiin sisäisesti ja
siirrettiin epidemiaan liittyviin tehtäviin. Sosteri on tästä syystä korottanut hintoja
1.7.2020 alkaen 5 % . Lisäksi kassan riittävyyteen on jouduttu kiinnittämään
erityistä huomiota. Kesäkuussa toiminta normalisoitui osittain ja suoritemäärät
kasvoivat huhti- ja toukokuun jälkeen.
Koronasta on aiheutunut Sosterille epidemian aiheuttamia lisäkustannuksia mm.
lisääntyneiden näytteenottojen ja diagnostiikan, toiminnan järjestelyjen,
henkilöstökulujen ja suojavarusteiden osalta. Koronaepidemian tilanteen
kehittyminen syksyllä vaikuttaa talouden toteumaennusteeseen. Koronatestaukset ovat lisääntyneet merkittävästi Sosterin alueella valtion linjausten
myötä elokuun aikana. Loma-ajan jälkeinen paluu koulu- ja työelämään ja
avoimeen yhteiskuntaan näyttäytyy jo suuremman väestötiheyden alueilla
tautitapausten lisääntymisenä. Tämä tarkoittaa Sosterissa varautumisen tason
ylläpitämistä edelleen. Kolmen miljoonan euron suuruinen kuntalaskutuksen
sopeuttaminen ei tässä tilanteessa ole mahdollista vuoden 2020 aikana.
Vahva kulukuri ja talouden tasapainottamisessa jo aiemmin käynnistyneet ja
edelleen käynnissä olevat toimenpiteet näkyvät Sosterin taloudessa kuitenkin
kuluvana vuonna mm. siten, että vammaispalveluiden ulkoiset kulut olivat
kesäkuun lopun tilanteessa noin 1 miljoonaa euroa edellisvuotta alemmat.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää vastata Savonlinnan kaupungille, että kuntayhtymän
tavoitteena on pysyä yhtymävaltuuston hyväksymässä vuoden 2020
talousarviossa.
Tavoite on haasteellinen ottaen huomioon, että koronaepidemialla saattaa olla
merkittävä vaikutus kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen.
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Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, p. 044 147 4100 ja
esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.
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Kuntayhtymän talousarvion 2021 ja -suunnitelman 2021-2023 laadinta
160/02.02.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Sosterin vuoden 2021 talousarviota laadittaessa huomioidaan vuosien 2018 ja
2019 talouden toteuma. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Sosterin toimintamenot ja
-tuotot alittivat talousarvion. Kuntalaskutuksessa kunnille hyvitettiin yhteensä 4,7
miljoonaa euroa ja kuntalaskutus kasvoi edellisvuodesta maltillisesti, 0,4 %.
Sosterin kustannuskehitys on vuosina 2018 - 2020 ollut erittäin maltillinen.
Sosterissa tasapainotettiin vuonna 2019 taloutta jo vuonna 2018 alkaneilla
sopeuttamistoimenpiteillä täydentäen niitä osastorakenteen muutoksella
erikoissairaanhoidossa sekä uudistamalla sosiaalipalveluiden palvelukriteereitä.
Yleisesti talouskasvu näytti tilinpäätösvuoden 2019 lopussa myönteiseltä ja
kotimainen kysyntä näytti ylläpitävän kasvua. Yksityisten investointien ja
kulutuksen kasvun kuitenkin ennustettiin hidastuvan. Koronaepidemian
käynnistyessä talousarviovuoden 2020 alussa muuttuivat talousennusteet
nopeasti ja radikaalisti. Julkisen talouden haasteet kasvoivat epidemiaan
varautumisen myötä. Sairaanhoitopiirin myyntitulot ovat elektiivisen toiminnan
supistuessa toteutuneet arvioitua alempina ja toisaalta epidemia on vaatinut
toiminnan järjestelyjä, henkilöstön koulutusta ja siirtoja toisiin tehtäviin,
merkinnyt näytteidenoton ja diagnostiikan lisääntymistä sekä suojavarusteiden
hankintaa.
Vuoden 2020 ulkoisten kulujen toteuma oli haasteellisesta alkuvuodesta
huolimatta 30.6.2020 tilanteessa 49,3 %. Myynti- ja maksutuotot ovat alittaneet
talousarvion korona-tilanteesta johtuen ja hintoja on jouduttu korottamaan
kesken talousarviovuoden tästä syystä. Toteumaennuste koko vuodelle on
riippuvainen siitä, miten koronaepidemia etenee syksyn aikana.
Erikoisairaanhoidossa 30.6.2020 toteuma oli ulkoisten kulujen osalta 49,0 %,
perusterveydenhuollossa 52,3 %, sosiaalipalveluissa 48,6 % ja tukipalveluissa 48,1
%. Kuntalaskutuksen toteuma oli 47 %.
Jäsenkuntien kanssa käydään talousarviovalmistelun kuluessa kuntaneuvottelut,
joissa täsmentyvät kuntien näkymät ja tavoitteet talousarviovuodelle ja
taloussuunnitelmakaudelle.
Investoinneissa keskitytään vuonna 2021 perusterveydenhuollon
uudisrakentamis-hankkeeseen, jonka toteutus käynnistyi 4/2020.
Henkilöstökulut kasvavat vuoteen 2020 verraten 1,1 miljoonaa € vuoden 2020 ja
2021 tiedossa olevat (KVTES) korotukset huomioiden. Tämä tekijä heijastunee
myös palvelujen ostojen kustannusten kasvuun, johon on syytä varautua.
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Savonlinnan kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että sen sotemenoja/kuntalaskutusta leikataan koska kaupungin verotulot tulevat ennusteen
mukaan toteutumaan arvioitua merkittävästi pienempinä jo vuonna 2020.
Sosterin vuoden 2021 talousarvion raami pohjautuu vuoden 2020
talousarviotasoon, henkilöstökustannusten tiedossa oleva kasvu sekä kasvun
kustannuksia nostava vaikutus huomioiden. Ulkoisten kulujen raamiksi
ehdotetaan yhteensä 190 761 680 €. Raamissa on kasvua vuoden 2020
talousarvioon 0.8 % ja tilinpäätökseen 2019 nähden 0,9 %.
Koronan vaikutukset voivat huonontaa kuntayhtymän taloudellista kehitystä,
mikä on riskinä otettava huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen ja aikataulun vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laatimiseksi.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, puh 044 417 4100,
ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.

Liitteet
Liite[2]
Liite[3]
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Lausunto esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja
maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
239/00.04.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät
15.6.2020 päivätyllä lausuntopyynnöllä Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä
sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta lausunnot hallituksen
esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämistä koskevaa uudistusta. Myös muut kuin jakelussa mainitut voivat
antaa lausunnon.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Vaihtoehtoisesti
vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetus lausunnot otetaan huomioon
hallituksen esityksen viimeistelemisessdä. Annetut lausunnot ovat julkisia.
Linkki akiluonnokseen ja lausuntopyynnön kaikki materiaalit lähetetään
hallituksen jäsenille sähköpostilla.
Sosterin lausuntoluonnos lähetetään vain päätöksentekijöiden käyttöön.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi
lausunnon esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta ja valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan tekemään lausuntoluonnokseen mahdolliset, tarvittavat muutokset
ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro,
p. 044 417 3333.
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Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös 22.6.2020 § 221 koskien valmiusjohtoryhmän
kokoonpanoa/Sosterin jäsenen nimeämistä valmiusjohtoryhmään
8/09.06.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Savonlinnan kaupunginhallitus on lähettänyt pöytäkirjanotteen 22.6.2020 § 221
(saapunut 24.6.2020) koskien valmiusjohtoryhmän kokoonpanoa.
Kaupunginhallitus pyytää Itä-Savon sairaanhoitopiiriä nimeämään terveydenhuollon asiantuntijan valmiusjohtoryhmään siten, että asiantuntija tai hänen
varajäsenensä on aina kokouksessa asiantuntijana läsnä. Näin ollen valmiusjohtoryhmä voi heti asioiden käsittelyvaiheessa saada myös terveydenhuollon
asiantuntijan kannan asioihin.
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) järjestää ja tuottaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Savonlinnan kaupungille. Sosteri tuottaa myös Enonkoskelle
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä myy sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaispalveluita Sulkavalle että Rantasalmelle. Näihin tarjottaviin palveluihin kuuluu
myös kuntien valmiuden hoitoon liittyvä tuki sosiaali- ja terveydenhuollon
sektorilla kaikille kuntayhtymän jäsenkunnille.
Sosterin perusterveydenhuollon vastuulääkärit kuuluvat Sosterin valmiusorganisaatioon ja vastaavat myös tartuntataudeista perustasolla.
He osallistuvat tarvittaessa Sosterin kaikkien jäsenkuntien, KYS-erityisvastuualueen, sairaanhoitopiirien, THL:n ja STM:n yhteistoimintaan. Tehtäväkenttä on
laaja ja esimerkiksi pandemiatilanteessa työ jakautuu tilanteen mukaan.
Sosteri antaa Savonlinnan kaupungille ja kaupungin valmiusjohtoryhmälle aina
sosiaali- ja terveydenhuollon konsultaatioita tarvittaessa 24/7, kuten myös muilla
alueensa jäsenkunnille. Viranhaltijatyössä kuitenkin priorisoidaan sairaanhoitopiirin organisaation oma valmiustoiminta joka samalla tukee kaikkien jäsenkuntien toimintaa esimerkiksi pandemiatilanteessa. Monissa tilanteissa kunnissa
esille tulleisiin kysymyksiin tarvitaan myös monialaisen työryhmän ratkaisu.
Savonlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksiin Sosterin nimetyt
viranhaltijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää nimetä Savonlinnan valmiusjohtoryhmään ylilääkäri
Esa Ruuskasen ja hänen varajäsenekseen perusterveydenhuollon johtavan
ylilääkärin Veikko Karvasen.

Päätös

Tiedoksi
Savonlinnan kaupunkin
Esa Ruuskanen
Veikko Karvanen
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Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaro, p. 044 417 3333
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Hanselin leasingpalvelut - puitejärjestelyyn liittyminen
534/02.08.00.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on 29.09.2015 § 129 päättänyt
Leasing -rahoituksen hankinnasta. Palveluntarjoajana leasing-palveluille on ollut
Nordea Techfleet ja nykyinen sopimus on päättymässä 30.9.2020.
Leasing-rahoitusta on käytetty ICT- ja lääkinnällisen laitteiden ja ohjelmistojen
hankinnassa silloin kun ko. hankintojen käytön mukainen poistoaika on lyhyt tai
omistaminen muutoin on tarpeetonta.
Julkisen sektorin hankintayksikkö Hanselilla on tällä hetkellä voimassaoleva
puitesopimus ICT- ja lääkinnällisten laitteiden leasingrahoitukseen ja
elinkaarenhallintaan. Sosteri on ilmaissut syksyllä 2019 kiinnostuksensa kyseiseen
puitesopimukseen ennen kilpailutuksen käynnistymistä, jolloin on mahdollista
liittyä mukaan sopimukseen milloin tahansa sopimuskauden aikana ilman omaa
kilpailutusta. Kilpailutuksen on voittanut 3 Step IT Oy ja sopimusaika on v. 2020 2022 sekä mahdollinen sopimusoptio vuosille 2023 - 2024.
Hansel Oy:n kilpailutukseen tulevalla puitejärjestelyllä voi hankkia leasing
palveluita joihin kuuluvat:
- Leasingrahoitus (mm. ICT-laitteille, lisensseille ja lääkintälaitteille)
- Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu
- Vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut
sekä muut erikseen tilattavat palvelut
Leasing -sopimuksen arvon sopimuskaudelle 2020 - 2022 sekä mahdollisille
optiovuosille 2023 - 2024 arvioidaan olevan n.4,5 - 5 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä liittyy Hanselin leasingpalvelut puitejärjestelyyn, jossa toimittajana on 3 Step IT Oy. Sopimusaika on v. 20202022 sekä mahdolliset optiovuodet 2023-2024.

Päätös
Tiedoksi
3 Step IT Oy

Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100
ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.
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Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta vuosille 2021-2023
223/00.04.02/2020

25.08.2020
Hallitus
Vaalijalan kuntayhtymä on lähettänyt 11.6.2020 Itä-Suomen sote- ja
sairaanhoitokuntayhtymille lausuntopyynnön, jossa pyydetään jäsenkuntien ja
tärkeiden yhteistyökumppaneiden lausuntoa Vaalijalan kehyssuunnitelmasta
vuosille 2021-2023. Lausunnon määräaika on 31.8.2020.
Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja on valmistellut liitteenä olevan lausunnon.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Vaalijalan
kuntayhtymälle kehyssuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

Päätös
Tiedoksi
Vaalijalan kuntayhtymä / sähköpostilla vaalijala@vaalijala.fi
___________________________________________________
Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosalue johtaja Jorma
Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, puh.
044 417 3333.

Liitteet
Liite[4]
Liite[5]

Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2021 - 2023 / Vaalijalan kuntayhtymä
Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmaan vuosille 2021-2023
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Perusturvasuunnittelijan viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi
553/01.01.00.00/2020

25.08.2020
Hallitus
Sosiaalipalvelujen tulosalueella on henkilöstömuutosten ja sosiaalityön
palvelutuotannon turvaamiseksi tehtävä virkajärjestelyjä. Tulosalueella
tulosalueen johtajan alaisuudessa toimii kolme vastuuviranhaltijaa. Johtavalle
sosiaalityöntekijälle kuuluvat aikuissosaalityö, lastensuojelu ja sosiaalipäivystys.
Vammaispalvelupäällikö vastaa vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten
erityishuoltolain mukaisista tehtävistä ja ikäihmisten palvelujen johtaja
kotihoidosta ja asumispalveluista.
Vastuuviranhaltijoilla on henkilöstö- ja talousjohtamisen lisäksi vahva rooli
asiakkaisiin kohdistuvassa viranomaistyössä kattaen Savonlinnan kaupungin ja
Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Rantasalmella on haasteita
sosiaalityöntekijän saatavuudessa ja Sulkavan sosiaalipalvelujen
viranomaistehtävät tulivat vasta 1.6.2020 Sosterille ja tehtävien haltuunotto on
vasta alkuvaiheessa. Suurimmat työpaineet kohdistuvat johtavan
sosiaalityöntekijän tehtäviin. Lisäksi vammaispalvelupäällikkö jää työstä pois
1.9.2020 lukien.
Sosiaalipalvelujen tulosalueella on päädytty seuraavaan ratkaisuun: Tulosalue
esittää, että kaupungilta Sosterille siirtynyt perusturvasuunnittelijan virka, mikä
on ollut vapaana Pekka Heiskasen siirryttyä vammaispalvelupäällikön virkaan
1.2.2018, muutetaan johtavan sosiaalityöntekijän viraksi 1.9.2020 lukien
vastuualueena aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. Johtava sosiaalityöntekijä
Marika Huupposelle jäävät lastensuojelu ja sosiaalipäivystys. Virka tuo lisäkuluja
vuoden 2020 aikana noin 15 600 euroa, jotka kuitenkin voidaan kattaa
vammaispalvelun sosiaalityön henkilöstömenoista kuluvan vuoden aikana
saatavilla säästöillä.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää, että sosiaalipalvelujen tulosalueella oleva
perusturvasuunnittelijan virka (vakanssinumero 40010) muutetaan johtavan
sosiaalityöntekijän viraksi 1.9.2020 alkaen.

Päätös
Tiedoksi
henkilöstötoimisto/Tiina Kärkkäinen
palkat/Monetra
Marika Huupponen

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma
Hongisto, puh. 044 417 5050, ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p.
044 417 3333.
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Viranhaltijapäätöksiä 15.6.-17.8.2020
25.08.2020
Hallitus
Kuntayhtymähallitukselle on lähetetty mahdollista ottamista varten
viranhaltijapäätösraportti ajalta 15.6.-17.8.2020.
Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niitä
oteta kuntayhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, ja
esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.
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Kuntayhtymähallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
25.08.2020
Hallitus

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Opetus-ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
14.5.2020, sovelletaan 1.6.2020 alkaen: Ohje
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.
Thl:n muistio 8.6.2020 koskien Tartunnanjäljityksen organisointi ja
resursointi -ohjeita toimivaltaisille viranomaisille.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valtuuston
pöytäkirjanote 11.6.2020 § 40 koskien Kuopion yliopistollisen
sairaalan eritysvastuualueen erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus vuosille 2020-2021.
Avin päätös 17.6.2020 koskien Vetrea Terveys Oy, Villa-Saimaan
valvontaa. Itä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut vuoden 2019
aikana eri tahoilta huolen ilmaisuja yksityisten sosiaalihuollon
palvelujen vanhuksille tuottavien hoitokotien toiminnan
asianmukaisuudesta ja asiakasturvallisuudesta.
Aluenhallintovirasto pyysi myös, että Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Sosteri tekisi tarkastuskäynnin Savonlinnassa sijaitsevaan Vetrea
Oy:n ylläpitämään Villa-Saimaa-toimintayksikköön.
Avin päätös 23.6.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/toimipaikkojen
lisäys: Hakija/Palvelujen tuottaja: Hammasterveyspalvelut Tyni Oy.
Palveluja tuottava toimipaikka: Hammasterveyspalvelut Tyni Oy
c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, 2. krs.,
70110 Kuopio
Avin ilmoitus 16.6.2020 koskien Yksityisten sosiaalipalvelujen
vastuuhenkilön vaihtumista. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja:
Anna ja Aatu Oy, PL 27, 60101 Seinäjoki
Hoitokoti Anna ja Aatu, Putikontie 11, 58550 Putikko
Toimintayksikön vastuuhenkilö 1.6.2020 lukien: Lybeck Leila,
Sairaanhoitaja AMK. Tehtävä yksikössä Palveluesimies
Avin päätös 16.6.2020 koskien Tartuntatautilain 58 §:n mukainen
päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
Valviran päätös 18.6.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen
Hakija/palvelujen tuottaja: FinnHEMS Oy, Lentäjäntie 3, 01530
Vantaa Y-tunnus: 2347340-9. Hakija on pyytänyt yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan
muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uudeksi asemapaikaksi
seuraavasti:
Uusi asemapaikka: FinnHEMS Oy, Kuopion tukikohta, Kellonkärki
16, 70460Kuopio
Valviran päätös 18.6.2020 koskien Yksityisen palvelujen antamista
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koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/Palvelujen tuottaja: FinnHEMS Oy, Lentäjäntie 3, 01530
Vantaa Y-tunnus: 2347340-9.
Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi
terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti:
1. Palveluja tuottava asemapaikka:
FinnHEMS Oy, Oulun tukikohta , Lentokentäntie 670, 90460
Oulunsalo
2. Palveluja tuottava asemapaikka:
FinnHEMS Oy, Pirkkalan tukikohta, Varikontie 60, 33960
Pirkkala
3. Palveluja tuottava toimipaikka:
FinnHEMS Oy, Rovaniemen tukikohta, Lentoasemankuja 19,
96930 Napapiiri Rovaniemi
4. Palveluja tuottava toimipaikka:
FinnHEMS Oy, Turun tukikohta, Kerosiinitie 61, 20360 Turku
5. Palveluja tuottava toimipaikka:
FinnHEMS Oy, Vantaan tukikohta ,Vesikuja , 01530 Vantaa
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa
asemapaikoissa: Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Toni
Veikko Samuel Pakkanen
Valviran päätös 30.6.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/palvelujen tuottaja: Coronaria Contextia Oy, Saaristonkatu
22, 90100 Oulu, Y-tunnus: 1824918-9
Palveluja tuottava toimipaikka:
Coronaria Contextia Oy, Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut
Mikkeli, Porrassalmenkatu 2 A, 50100 Mikkeli
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 30.6.2020, Yksityisten
toimijoiden tarvitsemien ylimääristen henkilösuojainten
korvauskäytännöt COVID-19 -epidemian yhteydessä.
Valviran ilmoitus 1.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelujen tuottaja: SYNLAB Suomi
Oy, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki, Y-tunnus: 2674625-7
Valviran ilmoitus 1.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelun tuottaja: Aatamikeikka Oy
c/o Hiltunen, Taavinharju 28 F, 02180 Espoo, Y-tunnus: 0688571-9
Avin päätös 1.7.2020 koskien Tartuntatautilain 58 §:n mukainen
päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
Avin tarkastuskäynnin 9.6.2020 kertomus koskien
vanhustenhuollon ympärivuorokautisia palveluita.
Valviran päätös 1.7.2020 koskien Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen.
Hakija/palvelujen tuottaja: Punos Terveysverkostot Oy, Länsiranta
22 B 3, 95430 Tornio, Y-tunnus: 3131889-8
Palveluja tuottava toimipaikka: Punos Terveysverkostot Oy,
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Leeliatalo c/o Kitta Ripatti Oy, Salpausselänkatu 60 C, 45100
Kouvola
Valviran päätös 3.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/palvelujen tuottaja: Terveyspalvelu Reseptori Oy, Lars
Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, Y-tunnus: 2887702-3
Palveluja tuottava toimipaikka: Terveyspalvelu Reseptori Oy,
Reseptori,
Entinen osoite: Westendintie 75 A, 02160 Espoo
Uusi osoite: Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Valviran päätös 13.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/palvelujen tuottaja: 9Lives Ensihoito Oy, c/o 9Lives Oy,
Vartiokylätie 1, 00950 Helsinki, Y-tunnus 1864320-7
Asemapaikka: 9Lives Ensihoito Oy - Järvenpään asemapaikka,
Ahertajakuja 6, 04440 Järvenpää
2M-IT Pöytäkirja 7.5.2020; 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous.
Kokous pidettiin sähköisesti skype-yhteydellä.
ISLABin pöytäkirjanote 24.6.2020, yhtymäkokous 16.6.2020,
TEAMS-kokous/ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, Crappu 3.krs.
Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 13.7.2020, Sosiaali- ja
terveysministeriön ohje kunnille ja kuntayhtymille, Sosiaali-ja
terveysministeriön määräykset, ohjeet ja suositukset
koronavirusepidemian johdosta.
Valviran ilmoitus 14.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen.
Palveluja tuottava toimipaikka: Coronaria Contextia Oy, Coronaria
Mikkeli Otavankatu c/o Fysioterapiapalvelu Mikkelin Kunto-Pulssi
Ky, Otavankatu 8, 50100 Mikkeli
Toiminnan lopettamispäivä: 31.8.2020
Valviran päätös 16.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/palvelujen tuottaja: Med Group Oy, Jaakonkatu 3, 01620
Vantaa, Y-tunnus: 2080120-0
Toimipaikan entinen nimi ja osoite:
Med Group Oy, Kotisairaanhoito ja lääkäreiden kotikäynnit
pääkaupunkiseudulla, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
Toimipaikan uusi nimi ja osoite:
Med Group Oy, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa
Avin päätös 17.7.2020 koskien Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen.
Hakija/palvelujen tuottaja:
1. Nomai Oy, Rönöntie 3 C, 70100 Kuopio
Palveluja tuottava toimipaikka: Nomai Oy c/o Suomen
Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio , Asemakatu 22-24,
70100 Kuopio
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2. Nomai Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iisalmi ,
Pohjolankatu 6, 74100 Iisalmi
3. Nomai Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Varkaus
, Linjurinkatu 2, 78200 Varkaus
4. Nomai Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo
Savonlinna, Kirkkokatu 7 B, 57100 Savonlinna
Valviran päätös 24.7.2020 koskien Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Hakija/palvelujen tuottaja:
First Aid Consulting Oy, Pyhtäänkorvenkuja 4 B 42, 01530 Vantaa
Y-tunnus: 2311052-8
Palveluja tuottava toimipaikka: First Aid Consulting Oy, Bea
Terveyspalvelut, Taidemaalarinkatu 12 B 14, 00430 Helsinki
Avin ilmoitus 27.7.2020 koskien Yksityisten sosiaalipalvelujen
vastuuhenkilön vaihtuminen.
Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja:
Iltakoti Oy, Olavinkatu 20, 57130 Savonlinna
Vastuuhenkilön vaihtuminen seuraavissa toimintayksiköissä:
Hoivakoti Jooseppi, Nojanmaanlahdentie 63, 57210 Savonlinna
Toimintayksikön vastuuhenkilö 15.6.2020 lukien: Parkkonen UllaPia, sairaanhoitaja AMK. Tehtävä yksikössä: Vastaava hoitaja
Palvelutalo Rosina, Olavinkatu 20, 57130 Savonlinna
Toimintayksikön vastuuhenkilö 15.6.2020 lukien: Kopra Johanna
Maria, sairaanhoitaja AMK. Tehtävä yksikössä: Vastaava hoitaja
Valviran päätös 30.7.20202 ja ilmoitus 30.7.2020 koskien Lupa
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.
Hakija/palvelujen tuottaja: Etäterveysasema Kätevä, Vähäuusikatu
11 B 4, 28100 Pori.
Tuotettavat palvelut: Etäpalvelut
- lääkärin antamat etäyhteyden välityksellä
- sairaanhoitajan antamat palvelut etäyhteyden välityksellä
Kaikki Suomen kunnat, lukuun ottamatta Ahvenanmaan
maakunnan kuntia.
Aluehallintoviraston ohjauskirje 17.7.2020 koskien ohjauskirjettä
kunnille ja sote-kuntayhtymille matkustusrajoitusten lieventyessä.
STM:n päätös 30.6.2020 VN/10555/2020 koskien
valtionavustuksen myöntämistä sote-rakenneuudistusta tukevaan
alueelliseen valmisteluun. STM myöntää Itä-Savon
sairaanhoitopiirulle yhteensä 640 000 euroa valtionavustusta
hankkeen toteuttamiseen.
STM:n päätös 30.6.2020 VN/10707/2020 koskien
valtionavustuksen myöntämistä tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman mukaiseen kehittämishankkeeseen. STM
myöntää Itä-Savon sairaanhoitopiirulle yhteensä 754 367 euroa
valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen.

Kuntayhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut ilmoitusasiat.
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Päätös
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro,
p. 044 417 3333.

