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Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 30.8.2019
lähtien.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen ja Heikki Tannisen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Pentti Saleniuksen poissaollessa Ari Berg.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti koko hallituksen puolesta toisen työnantajan palvelukseen
siirtyvää hallintojohtaja Keijo Siiskosta luotettavasta ja hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella.
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Seurantaraportti 07/19

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Talousjohtaja Liisa Mänttäri

puh.
040 524 3167

Liitteet
1. Eksote heinäkuu 2019
2. Talouden tasapainottaminen 28.8.2019 hallitus

Oheismateriaali

Tammi-heinäkuun nettotoimintamenot ja tilikauden alijäämä -3,5 milj. euroa toteutuivat 0,8
milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempina.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa positiivista budjettieroa syntyi tammi-heinäkuussa +1,8 milj.
euroa. Eron syntyyn ovat vaikuttaneet mm. psykologien ja sosiaalityöntekijöiden
rekrytointivaikeudet ja tukityöllistettyjen suunniteltua pienempi määrä ja mm. tätä kautta
henkilöstökulujen (0,9 milj. euroa) käyttösuunnitelmaa pienempi toteuma. Budjettiylityksiä
sitä vastoin on ollut etenkin lasten ja nuorten sairaalapalveluiden ostoissa (-0,7 milj. euroa),
missä on ollut keväästä lähtien ennätysmäärä asiakkaita ostopalveluissa (HUS, KymSote), ja
vammaisavustuksissa (-0,5 milj. euroa). Tätä eroa on tasapainottanut työmarkkinatuen
kuntaosuuden jääminen +0,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienemmälle tasolle. Perhe- ja
sosiaalipalvelujen koko vuoden nettotoimintamenojen ennakoidaan toteutuvan 0,6 milj.
euroa käyttösuunnitelmaa parempina. Loppuvuodesta kertynyttä positiivista budjettieroa
pienentää vammaisavustusten ja sairaalapalvelujen ostojen ylitysten jatkuminen.
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tammi-heinäkuun nettotoimintamenot toteutuivat -0,3 milj.
euroa käyttösuunnitelmaa heikompana. Lääkekustannuksissa syntyi positiivista budjettieroa
+1,3 milj. euroa € mm. HUS:n sopimusten parempien alennusten ja kilpailun lisääntymisen
myötä. Negatiivista budjettieroa (-0,6 milj. euroa) on aiheutunut sotavammalain perusteella
maksettavien korvausten jäämisestä ennakoitua huomattavasti alhaisemmalle tasolle
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sotainvalidien vähentymisen myötä. Tätä eroa on tasapainottanut ensihoidon avustusten
kasvaminen (+0,5 milj. euroa) mm. takautuvan laskutuksen ja yhden hengen yksikön
tuottaman palvelun laskutuksen mahdollistuminen 1.12.2018 alkaen. Positiivista
budjettieroa on kertynyt +0,6 milj. euroa sairaalapalvelujen ostoista. Suurimmat haasteet
ovat olleet henkilöstökuluissa. Vaikka avoterveydenhuollon henkilöstökulut ovat
rekrytointivaikeuksien takia toteutuneet +0,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä,
ovat akuuttitulosyksikön erilliskorvausten ja sijaismäärärahojen ylitykset -1,5 milj. euroa,
hoivan erilliskorvausten ylitykset -1,0 milj. euroa ja keskussairaalan vuodeosastojen n. 17
ylipaikasta johtuva ylitys -0,6 milj. euroa nostaneet terveys- ja vanhustenpalveluiden
henkilöstökulujen kokonaisylityksen -3,0 milj. euroon. Koko vuoden nettotoimintamenojen
budjettieron ennakoidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Tähän
vaikuttaa oleellisesti laboratorio- ja kuvantamisliiketoiminnan siirrosta HUS:lle saatava
positiivinen vaikutus n. 3,7 milj. euroa. Loppuvuodesta negatiivista budjettieroa kerryttävät
mm. Kukkurilan toiminnan jatkuminen koko vuoden sekä muu henkilöstökulujen ylitys
etenkin akuuttitulosyksikössä. Lääkkeiden osalta positiivista budjettieroa ennakoidaan
syntyvän myös loppuvuodesta.
Kuntoutuksen vastuualueella tammi-heinäkuun nettotoimintamenot ovat ylittyneet -0,35
milj. euroa. Tämä aiheutuu käytännössä odottamattoman suurista sairaalapalvelujen ostoista
ja osittain vuokrien kohdistumisesta vastuualueiden välillä käyttösuunnitelmasta
poikkeavalla tavalla.
Strategisissa tukipalveluissa positiivista budjettieroa alkuvuodesta on syntynyt Saimaan
tukipalvelut Oy:n jakamasta osingosta +0,45 milj. euroa ja korkokulujen jäämisestä alle
budjetoidun tason +0,3 milj. euroa. Loppuvuodesta negatiivista budjettieroa ennakoidaan
syntyvä atk-palveluista siten, että koko Eksoten tasolla atk-palvelujen ylitys on -0,8 milj.
euroa.
Eksoten koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan n. -7,4 milj. euroa alijäämäinen ja +0,44
milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempi. Mahdollisia lisätoimenpiteitä talouden pitemmän ja
lyhyen aikavälin tasapainottamiseksi kartoitetaan aktiivisesti. Mahdollisia toimenpiteitä
talouden tasapainottamiseksi esitetään liitteenä.
Talousjohtaja esittelee raportin ja talouden tasapainottamisesityksiä kokouksessa.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
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Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi ja päättää, että:
- esityslistan liitteenä olevista talouden tasapainottamisesityksistä poistetaan sana
lomautukset; ja
- muut esitetyt tasapainottamispiteet: loppuvuoden 2019 kalustohankintojen ja koulutusten
minimointi, vain pakollisten työ-, virantoimitus- ja virkamatkojen toteuttaminen,
hallinnollista työtä tekevien vapaaehtoiset työvapaat sekä sanelunpurun kilpailuttaminen,
toteutetaan esityksen mukaisesti.
Hallitukselle pidetään 25.9. seminaari.
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Hallituksen selvitykset arviointikertomuksessa 2018 esitettyihin kysymyksiin
EKS/2423/00.03.00.07/2018
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
Hoivajohtaja Taina Jaako
Sairaalan johtaja Tarja Nylund
Ostopalvelupäällikkö Teija Malinen

puh.
040 194 4936
0400 655 197
044 791 5516
040 828 3186
040 127 4200

Liitteet
1. Kysymys 1 selvitys Strategian valmistelu 2019 - 2022
2. Kysymys 1 liite Yhteenveto asukkaiden äänestä_luonnos
3. Kysymys 1 liite Etelä-Karjalan maakuntahallinnon kokonaiskuvaus
4. Kysymys 2 selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
5. Kysymys 2 liite selvitykseen kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta
6. Kysymys 3 selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa
7. Kysymys 4 selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa
8. Kysymys 5 selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta

Oheismateriaali

Eksoten tarkastuslautakunta esitti 23.5.2019 päivätyssä vuoden 2018
arviointikertomuksessaan, että Eksoten valtuusto pyytäisi hallitukselta selvitykset seuraaviin
esitettyihin asioihin 12.8.2019 mennessä:
1. Selvitys Eksoten strategiakauden 2019–2022 valmistelusta; prosessikuvaus, aikataulu ja
onko vastuuhenkilöitä nimetty?
2. Selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta; miten kotihoidon tilanne konkreettisesti
korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin, prosessit ovat toimivat ja asiakkaat saavat riittävän
hyvää palvelua? Kuinka varmistetaan, että jatkossa saadaan riittävästi työntekijöitä
kotihoitoon? Toimenpidesuunnitelma, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?
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3. Selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa; miten johto huomioi
potilasturvallisuuden edistämisen jatkossa? Laadunhallinnan ja potilas/asiakasturvallisuussuunnitelman päivittämisen aikataulu ja onko potilasturvallisuudesta
vastaavia henkilöitä nimetty?
4. Selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa; miten jatkossa pidetään huoli
siitä, ettei sairaala pääse ruuhkautumaan? Toimenpidesuunnitelma ja onko vastuuhenkilöitä
nimetty?
5. Selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta; miten järjestetty?
Suunnitelma/toimintaohje ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?
Eksoten valtuusto päätti 12.6.2019, että selvitykset edellä mainittuihin arviointikertomuksen
kysymyksiin annetaan seuraavassa valtuuston kokouksessa syksyllä 2019. Selvitykset ovat
kysymyksittäin esityslistan liitteenä.

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin
kysymyksiin.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavalla kotihoidon selvitykseen lisättävällä lisäyksellä: Otsikon ”Henkilöstön
riittävyys, perehdyttäminen ja osaamisen lisääminen” alle uusi ensimmäinen lause ja pieni
muotoilu toisen lauseen alkuun:

Kotihoidon henkilöstön määrä oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa noin 37
henkilötyövuotta suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Henkilöstöresurssia
on siis jo vahvistettu, mutta nykytilanteessa vaikeutena on se, että kaikkia vakinaisia tehtäviä
ja pitkäaikaisia sijaisuuksia ei ole aina saatu nopealla aikataululla täytettyä.

Pöytäkirjan liitteenä on korjattu selvitys.
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Vuokrasopimuksen hyväksyminen: varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö, Valtakatu 34
EKS/2737/10.03.02.11.04/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma
Tilahallintapäällikkö Jari P Villanen
Kaisa Kivistö
Palvelupäällikkö, tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut Anne
Korhonen

puh.
0400 542 668
0447914734
040 535 1344

Liitteet
1. Vuokrasopimusluonnos Eksote 28.6.2019 189 m2

Oheismateriaali
Varhaisen vuorovaikutuksen yksikössä on aloittanut elokuussa 2018 kaksi uutta työntekijää.
Tällä hetkellä yksikössä työskentelee viisi työntekijää, joista neljä tekee kokoaikaista
vastaanottotyötä ja viides työntekijä on noin 40 % ajasta asiakastyössä. Vastaanottotilojen
määrää ei ole lisätty työntekijämäärän kasvaessa eikä lisähuoneita ole mahdollisuus järjestää
nykyisiin tiloihin Lasten ja nuorten talon talli 2:een.
Asiakasmäärä varhaisen vuorovaikutuksen yksikössä on kasvanut sen jälkeen kun yksikkö
siirtyi lastenpsykiatrian toimialueesta neuvolatoimintaan keväällä 2018. Tällä hetkellä
yksikköön ohjautuu noin 15 % Eksoten alueella syntyvien lasten perheistä. Valtakatu 34:n
tilassa olisi käytettävissä enemmän toimintaan tarvittavia huoneita kuin nykyisessä
työpisteessä. Aiempaa isompi huonemäärä mahdollistaisi kunkin työntekijän pitävän omaa
vastaanottoa ja poistaisi vastaanottotilojen etsimiseen menevän hukka-ajan. Tällä hetkellä
yhtä asiakasta tapaa vastaanottotilanteessa kahden hengen työpari, mikä johtuu osin juuri
riittämättömästä huonemäärästä. Vastaanottohuoneiden lisäyksen myötä yksikkö pystyisi
hoitamaan aiempaa suuremman määrän asiakkaita. Vastaanottokäynnit on mahdollista
järjestää entistä tiheämmin, sillä tiivis hoitokontakti terapeuttisessa työssä tavallisesti myös
parantaa hoitotuloksia.
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Yksikkö käyttää kliinisen työn tutkimusmetodeina erilaisia videoituja haastatteluja sekä
havainnointimenetelmiä. Videointiin käytettävä AV-laitteisto on osin vanhentunutta ja
uuteen tilaan voidaan asentaa nykyaikainen välineistö, jonka avulla tutkimusten tekemiseen
saadaan uusia mahdollisuuksia (mm. videovälitteinen yhteys huoneesta huoneeseen).
Valtakatu 34 -kiinteistössä sijaitsee jo tällä hetkellä Lappeenrannan keskustan
hyvinvointineuvola. Konsultaatiot ja muu yhteistyö terveydenhoitajien, neuvolalääkärien,
neuvolapsykologin ja varhaisen vuorovaikutuksen yksikön välillä onnistuisi sujuvammin
työpisteiden ollessa lähekkäin. Verkostoneuvottelujen organisointi helpottuu, koska nämä
voitaisiin järjestää varhaisen vuorovaikutuksen yksikköön suunnitellussa ns.
terapiahuoneessa, joka kooltaan sopii myös kokoustilaksi. Työntekijöiltä kuluu vähemmän
työaikaa kokoustiloihin siirtymisiin, kun sekä neuvolan että varhaisen vuorovaikutuksen
yksikön toiminnot sijaitsevat samassa rakennuksessa. Lisäksi asiakasperheet saavat
tarvitsemansa palvelun yhdestä toimipisteestä. Palvelujen sijoittuminen lähekkäin tukee
integroitumista ja tuo merkittävää synergiaetua.
Valtakatu 34:ssä sijaitseva tila soveltuu hyvin varhaisen vuorovaikutuksen yksikön tarpeisiin
ja se on keskustasijaintinsa ansiosta asiakkaiden kannalta erinomaisesti saavutettavissa
julkisilla kulkuyhteyksillä.
Lasten ja nuorten talon vapautuviin tiloihin sijoittuu lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen toimintaa. Tila sijaitsee sairaalakoulun yhteydessä ja antaa merkittävän
synergiaedun lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden yhteensovittamisessa ja
henkilöstön yhteiskäytössä. Lasten ja nuorten talolla toimivat pitkälle integroidut
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palvelut. Keskittämisen
myötä Lasten ja nuorten talon tilat ovat jääneet ahtaiksi ja vaikeuttavat palveluiden ja
henkilöstön sijoittelua. Lasten ja nuorten talo on suunnittelu- ja rakennusvaiheessa
mitoitettu maksimissaan 130 henkilölle. Tällä hetkellä tiloissa työskentelee yli 180 henkilöä.
Henkilöstöä on kuluneiden viiden vuoden aikana keskistetty lasten ja nuorten taloon useista
eri vuokratiloista, josta johtuen henkilöstömäärä on lasten ja nuorten talossa kasvanut.
Vapautuva tila mahdollistaa toimintojen uudelleenjärjestelyä ja parantaa asiakaspalveluita.
Vuokrattavien tilojen neliömäärä on 189 m2, pääoma vuokra 21,30 €/m2/kk + alv 0 %,
kiinteistön hoitokuluvuokra 3,5 €/m2/kk + alv 0 % = 24,80 €/m2/kk. Vuokrakustannus on
56 246,40 euroa vuodessa. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää:
- vuokrata Valtakatu 34 osoitteessa sijaitsevasta kiinteistöstä 189 m2 tilan varhaisen
vuorovaikutuksen yksikön käyttöön neliövuokralla 24,80 euroa kuukaudessa (alv 0 %)
vastaavilla ehdoilla kuin samasta osoitteesta jo Eksotelle vuokrattu tila; ja
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- valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan
vuokrasopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Vastaus aloitteeseen: henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen
EKS/1471/00.04.02.08/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma
Vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen

puh.
0400 542 668
040 839 7679

Liitteet
1. Aloite

Oheismateriaali

Hyvinvointi Saraste Oy ja Kotipalvelu Mari Rantakaulio ovat tehneet yhdessä 17 muun
palveluntuottajan kanssa Eksotelle esityksen henkilökohtaisen palvelusetelin arvon
tarkistamisesta huomioiden vuosien saatossa tapahtuneen kustannuskehityksen ja hintojen
nousun. Aloite on esityslistan liitteenä.
Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä, jolla on vamman tai sairauden
johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista,
on subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisen avun määrä
määritellään asiakaskohtaisesti ja yksilöllisesti, yhdessä asiakkaan kanssa. Käytännössä
vaihteluväli on muutamista tunneista kuukaudessa ympärivuorokautiseen apuun.
Henkilökohtaista apua voidaan järjestään eri tavoilla. Eksotessa on käytössä kaikki neljä
järjestämistapaa 1) taloudellisen tuen malli, jossa avustettava toimii työnantajana ja Eksote
maksaa avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset 2) ostopalvelu 3) oma toiminta
ja 4) palveluseteli. Asiakas voi valita järjestämistavoista hänelle sopivimman hänen
voimavaroistaan ja tilanteestaan riippuen.
Suurimmalla osalla Eksoten henkilökohtaisen avun saajista palvelu on järjestetty joko
taloudellisen tuen mallilla tai ostopalveluna. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan
niille asiakkaille, joilla on kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen
kuluttaja-asemassa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi
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pääasiassa vakituisen avustajan sijaistamiseen sekä henkilökohtaisen avun pieniin
tuntimääriin (enintään 60 h/kk).
Henkilökohtaisen avun saajia on Eksotessa tällä hetkellä n. 640. Määrä on kasvanut tasaisesti
ja väestön ikääntyessä tulee kasvamaan edelleen (kasvua vuodesta 2018 n.150 hlöä).
Henkilökohtaisen avun kustannukset olivat vuonna 2018 Eksotessa 7,2 milj. euroa.
Palvelusetelin osuus tästä oli noin miljoonan.
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on ollut sen käyttöönottovuodesta 2012 lähtien
25 €/tunti. Hintaan lisätään mahdolliset lisät henkilökohtaisia avustajia koskevan
työehtosopimuksen mukaan. Tällä hetkellä Eksoten alueella henkilökohtaisen avun
palvelusetelituottajia on 53. Osa palveluseteliyrittäjistä on esittänyt setelin arvon nostoa.
Eksoten alueella kilpailutetut henkilökohtaisen avun ostopalveluyritykset, joilta palvelua
pääsääntöisesti ostetaan, tuottavat saman palvelun keskimäärin 19,43 – 22,05 euron
tuntihintaan.
Palvelusetelin arvon nostaminen esimerkiksi 2 €/tunti tarkoittaisi vuositasolla kustannusten
nousua vuodelle 2020 n. 93 000 € ja asiakasmäärän sekä käytettyjen tuntimäärien kasvaessa
jatkossa vielä enemmän. Laskennassa ei ole huomioitu korotuksen vaikutusta maksettaviin
lisiin.
Eksoten taloustilanteen sekä muiden edellä mainittujen seikkojen perusteella
henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen ei ole tällä hetkellä
tarkoituksenmukaista.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa edellä kuvatun vastauksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon
nostamista koskevaan aloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§168

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen
EKS/2756/00.01.05.08/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä

puh.
0400 854 252
040 791 5500

Liitteet
1. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje luonnos

Oheismateriaali

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus on määrittää sisäisen tarkastuksen toimintaajatus, päämäärä ja tavoitteet, vastuut, organisatorinen asema, toimialue ja valtuudet sekä
tarkastustyön raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen laatiminen ja sen
päivittäminen on sisäisen tarkastajan vastuulla.
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen
eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää toimintaohje
vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia koko
organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.
Toimitusjohtaja
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.
Päätös
Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen muotoilua varten.
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§172

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/2077/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2019 klo 13.00 Tampere
EKS/2706/00.01.08.08/2019 Eksoten ja Rautjärven kunnan välinen palvelusopimus 2019
EKS/2695/00.04.00.08/2019 Kuntainfo 5/2019: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain
muuttamisesta voimaan 1.12.2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

Liitteet
1. Tarkastuskertomus Keskusta-Eteläisen kotihoito
2. Tarkastuskertomus Imatran kotihoito
3. Viranhaltijapäätökset 12.-23.8.2019

Oheismateriaali
1. KUTSU UNA Oy ylimääräinen yhtiökokous 19.09.2019
2. STM Kuntainfo 5/2019
3. Kh 12082019 § 141
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§173

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Laptuote-säätiön suorahankintasopimus
Eksoten hallitukselle annettiin selvitys Laptuote-säätiön kanssa 21.12.2017 allekirjoitetun
määräaikaisen suorahankintasopimuksen (Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä
tukevasta toiminnasta 2018-2019) päättymisestä 13.12.2019. Eksotella on voimassaoleva
puitejärjestelyn ostopalvelusopimus (Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistämistä
edistävät palvelut), joka kattaa vastaavat palvelut kuin suorahankintasopimus. Laptuotesäätiö on yksi puitejärjestelyn palveluntuottajista.
Päätös
Hallitus päätti pyytää suorahankintasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta lausunnot
asiaankuuluvilta tahoilta.

Eksoten hallitus onnittelee ja kiittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
Aija Rautiota, joka on saanut 25.9.2019 Valtakunnallisen terveysliikunnan edistämisohjelman
myöntämän Kunnossa kaiken ikää -palkinnon ennakkoluulottomasta työstään
terveysliikunnan kentällä.
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§174

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 162-165, 167-174

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 166

Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus, oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 166
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Telekopio: 05 352 7800
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutosvaatimukset perusteineen
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
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- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai
telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasia-

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
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näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoitePykälät
Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja
julkisia maksuja koskevissa asioissa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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