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Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 14.2.2020
lähtien.
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§19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Pj:n esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§20

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Pj:n esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.
Päätös
Hyväksyttiin.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen yt-tilannekatsausta käsitellään
lisäesityslistan asiat.
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§21

Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä

Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Hallitus on 28.6.2017 kokouksessaan päättänyt, että hallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii
Eksoten hallintojohtaja.
Toimitusjohtaja
Hallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii Eksoten lakimies.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§22

Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Hallintosäännön 21 §:n mukaan hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
hallitus.
Hallitus on päättänyt 28.6.2017 läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa. Tällä
päätöksellä päivitetään hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeutta.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää, että hallintojohtajalla, lakimiehellä, terveys- ja vanhustenpalvelujen
johtajalla, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalla, kehitysjohtajalla, kuntoutusjohtajalla,
talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Lisäksi johdon assistentti toimii hallituksen kokouksissa teknisenä sihteerinä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§23

Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö
EKS/452/00.00.01.02/2020
Hallitus

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

puh.

Liitteet
1. Eropyyntö eksoten hallituksen puheenjohtajan tehtävästä

Oheismateriaali

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen on 10.2.2020 jättänyt kirjallisen
eronpyynnön Eksotelle. Vesterinen on ilmoittanut pyytävänsä eroa Eksoten hallituksen
puheenjohtajan tehtävästä.
Kuntalain 70 §:n luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Eronpyyntö on liitteenä.
Toimitusjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron hallituksen puheenjohtajan
tehtävästä Marja-Liisa Vesteriselle.
Päätös
Hyväksyttiin sillä korjauksella, että ilmoitus-sana korvataan pyyntö-sanalla.
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§24

Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Hallitus

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

puh.
040 651 1786

Liitteet

Oheismateriaali

Eksoten 1.1.2020 voimaan tulleen perussopimuksen 3 luvun 10 §:n mukaan yhtymävaltuusto
valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota
kutsutaan yhtymähallitukseksi.
Eksoten valtuusto on 28.6.2017 valinnut Eksoten hallituksen ja hallituksen puheenjohtajat
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:ltä 2.6.2017 saadun poliittisten puolueiden yhteisen,
maakunnallisia luottamustehtäviä koskevan neuvottelutuloksen mukaan.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen on jättänyt eroilmoituksensa
hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 10.2.2020.
Eksoten hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli menehtyi 1.2.2020.
Toimitusjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja 1.
varapuheenjohtajan.
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Hyväksyttiin.
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§25

Valtuuston 27.2.2020 asialistan hyväksyminen

Hallitus

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

puh.
040 651 1786

Liitteet

Oheismateriaali

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän seuraava valtuuston kokous
pidetään torstaina 27.2.2020 klo 18.00 toimistotalo Ruorin auditorio 1:ssä.
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Valtuuston kokousten pöytäkirjapitäjä
6. Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö
7. Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta
8. Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta
9. Tiedoksi merkittävät asiat
10. Muut mahdolliset asiat
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 27.2.2020 asialistan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§26

Yhteistoimintaneuvottelut, tilannekatsaus
EKS/3141/01.04.00.14/2019
Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen esittelee kokouksessa yt-tilannekatsauksen.
Toimitusjohtaja Timo Saksela kertoi yt-tilannekatsauksen kokouksessa. Yt-neuvottelut
jatkuvat ensi viikolla 19.2.2020. Lisäksi kuultiin viimeisin tieto alustavasta tuloksesta 2019.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen ja alustavan tuloksen 2019 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§27

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
EKS/4212/00.04.00.05/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Ylilääkäri, kirurgia Antti Hietaranta

puh.
040 194 4936

Liitteet
1. Lausuntopyyntö VM/14883/2019
2. VN_14883_2019-STM-1 Perustelumuistio VNA erikoissairaanhoidon työnjaon asetuksen muuttamis
433305_302708_0
3. VNA_muutos 30.12.2019

Oheismateriaali

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien
keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos koskisi
asetuksen 6 ja 7 §:ää.
Ehdotetut muutokset koskisivat asetuksen 7 §:ssä säädettyjä lonkan ja polven
tekonivelleikkausten, selkäkirurgian, rintasyöpä leikkausten ja paksusuolisyövän leikkausten
lukumääriä. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksessa säädetyt lukumäärät
olisi mahdollista alittaa asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä.
Asetuksen 6 §:ssä säädetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun
vastaavan tasoiseen sairaalaan koottavista vaativista leikkauksista ja toimenpiteistä.
Asetuksen 6 §:ää muutettaisiin siten, että jatkossa pykälässä tarkoitetut vaativat leikkaukset
tai toimenpiteet keskitettäisiin yliopistollisiin sairaaloihin.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.2.2020 mennessä.
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Eksoten lausunto
Valtioneuvoston vuonna 2017 antaman valtakunnallisen keskittämisasetuksen tavoitteena
on mm. ollut siirtää vaativaa kirurgiaa keskussairaaloista yliopistosairaaloihin tavoitteena
korkeampi toimenpidevolyymi ja potilaan etu. Lisäksi tavoitteena on ollut tällä tavoin siirtää
erikoissairaanhoitoon käytettävää rahaa yliopistosairaaloihin. Keskittämisasetus on kuitenkin
osoittautunut lisäkustannuksia tuovaksi, sille ei ole osoitettu laatuparannuksia ja se uhkaa
päivystävien keskussairaaloiden toimintaa. Nyt tehdyssä uudessa luonnoksessa on
parannuksia aiempaan, mutta paksusuolisyövän ja munuaissyövän, sekä jossain määrin
rintasyöpäleikkausmäärät sellaisenaan uhkaavat vakavasti Etelä-Karjalan keskussairaalan
päivystystoimintaa.
Etelä-Karjalan muutoinkin kestävyysvajeessa olevien kuntien kulut kasvavat, kun kunnat
maksavat sekä asetuksen perusteella lisääntyvistä ostopalveluista että omasta
erikoissairaanhoidon toiminnasta. Omaa toimintaa ei voi eikä kannata supistaa, koska se
tulee ostoja halvemmaksi ja toisaalta päiväsaikainen toiminta joudutaan mitoittamaan
pitkälti päivystysresurssien vaatimusten mukaan. Asetusluonnoksen toteuminen johtaisi
palveluiden karsimiseen palvelutuotannossa myös erikoissairaanhoidon ulkopuolelta ja tämä
vaikeuttaisi lakisääteisten vaatimusten täyttämistä. Palvelutuotannon karsiminen
hankaloittaa kuntalaisten hoitoonpääsyä. Tällä tavalla keskittämisasetus myötävaikuttaa
eriarvoistumiseen esim. pääkaupunkiseudun ja Etelä-Karjalan kuntien asukkaiden välillä.
Keskittämisasetus ja päivystys
Keskittämisasetus ei keskustele päivystysasetuksen kanssa. Päivystysasetuksessa
edellytetään päivystävältä keskussairaalalta merkittäviä valmiuksia ja resursseja
erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta (mm. gastroenterologisen kirurgian kiireellisen
hoidon ja päivystyksen edellytykset ja osaaminen). Keskittämisasetuksen määräämä n. 70
paksusuolisyövän minimileikkausmäärä sairaaloille, joissa leikkauksia voidaan tehdä, uhkaa
mm. Etelä-Karjalan keskussairaalan kirurgian päivystystä. Jos leikkausmäärää ei saada
täyteen ja leikkaukset keskitetään sairaalasta pois, lähtevät gastrokirurgit leikkausten myötä.
Gastrokirurgien lähteminen johtaisi kirurgian päivystyksen alasajoon. Laajan päivystyksen
edellyttämää päivystyskirurgista osaamista ei myöskään voida ylläpitää ilman riittävän laajaa
virka-aikaista toimintaa. Voidaankin sanoa, että pehmytkirurginen päivystys elää ja kuolee
paksusuolisyöpäkirurgian myötä.
Vaikka virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta voitaisiin järjestää gastrokirurgian sekä
ortopedian erikoisalojen toimesta, tarvitaan päivystävässä keskussairaalassa välttämättä
verisuonikirurginen, urologinen sekä plastiikkakirurginen virka-aikainen osaaminen ja
erikoisalojen toiminta. Tämä sen takia, että merkittävä osa päivystyspotilaista kärsii
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verisuonikirurgisista, urologisista tai plastiikkakirurgisista ongelmista, joihin tarvitaan
erikoislääkärin arvio viimeistään virka-aikana. Munuaissyöpäkirurgian keskittäminen
päivystävistä keskussairaaloista pois johtaa myös urologien hakeutumiseen pois näistä
sairaaloista. Tällä tavalla ajaudutaan myös pehmytkirurgisen päivystyksen alasajoon. Myös
rintasyöpäkirurgian säilyminen päivystävissä sairaaloissa on tärkeää plastiikkakirurgisen
osaamisen takia. Plastiikkakirurgiaa tarvitaan erityisesti hankalien avomurtumien ja muiden
vastaavien traumatologisten tilanteiden hoidossa.
Korkeatasoista syöpäkirurgiaa on tehty Suomen keskussairaaloissa laajalti pitkään. Potilaat
on keskitetty tarvittaessa lääketieteellisin perustein, ei asetuksen perusteella.
Leikkausmäärillä/kirurgi on luonnollisesti merkitystä potilaan hoidon laadun kannalta.
Voidaan todeta, että pienessä yksikössä leikkaukset jakaantuvat harvemmille kirurgeille kuin
isoissa yksiköissä. Tällä tavalla leikkausten lukumäärä/kirurgi voi olla suurikin, vaikka yksikkö
olisi pieni. Etelä-Karjalan keskussairaalassa tehdään laadukasta paksusuolisyöpä- sekä
munuaissyöpäkirurgiaa. Hoitotulokset ovat seurattavissa kansallisten BCB paksusuolisyöpäja munuaissyöpärekisterin kautta. HUS-Erva järjestämissuunnitelmassa ko. leikkaukset on
sovittu tehtävän myös Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja saatavuus on usein parempi kuin
HUS:ssa.
On tärkeää, että keskittämisasetusta muutetaan jatkossa siten että n. 70 paksusuolisyövänja munuaissyöpäleikkausten sekä rintasyöpäleikkausten n. 150 minimimäärästä luovutaan
päivystävien keskussairaaloiden osalta. Erva-tasoinen sopiminen on olennaista.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön
lausuntopyyntöön.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täsmennyksin.
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§28

Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta
EKS/4137/00.01.11.30/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Ylilääkäri, päivystyspoliklinikka Afra Prokki
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen

puh.
040 194 4936
040 839 7679

Liitteet
1. Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta

Oheismateriaali

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 18.12.2019 valtuuston kokouksessa aloitteen lasten
ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Aloite koskee lasten ja nuorten terveydenhuollon ja
mielenterveyden palvelujen tason säilyttämistä sekä lasten huomioimista
yleispäivystyksessä.
Aloitteessa perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että lasten ja nuorten terveys- ja
mielenterveyspalvelut, sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät palvelut jätetään
Eksoten säästötoimien ulkopuolelle. Lasten ja nuorten terveyden, mielenterveyden hoidon
palveluista ei saa karsia, palveluita ei saa vähentää, eikä niitä saa supistaa, vaan ne on
säilytettävä vähintään entisellä tasollaan. Yleispäivystyksen osalta perussuomalaisten
valtuustoryhmä esittää, että lapset tulisi sijoittaa yle-päivystyksessä ei-kiireellisten listalla
mahdollisuuksien mukaan listan kärkeen tai ottaa jonon ohi tutkimuksiin ja lääkärin
vastaanotolle.
Lasten ja nuorten terveys- ja mielenterveyspalvelut
Valtuustoaloitteessa on todettu, että lapsilla ja nuorilla on ollut pitkät jonot terveyden-ja
mielenterveydenhuollon palveluihin jo pitkän aikaa. Aloiteen mukaan erityisen pitkät
jonotusajat ovat lasten ja nuorten taloilla lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian palveluihin
psykologeille sekä kaikille terapeuteille.
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Matalan kynnyksen lasten ja nuorten terveydenhuollon mielenterveystyötä tekee lasten ja
nuorten taloissa Lappeenrannassa ja Imatralla lasten ja nuorten alkuarvioinnin työryhmä.
Työryhmä on moniammatillinen ja työryhmässä työskentelee lääkäri, sairaanhoitajia ja
sosiaalityöntekijä, yhteensä 10 työntekijää. Palvelu on tarkoitettu uusille asiakkaille, joilla ei
ole voimassaolevaa hoitokontaktia Lasten ja nuorten talossa. Lapsi, nuori tai perhe saa
keskusteluapua erilaisissa huolissa, elämän kriiseissä sekä kasvun ja kehityksen haasteissa.
Asiakkaaksi pääse ottamalla yhteyttä Lasten ja nuorten talon asiakaspalvelupuhelimeen tai
tulemalla paikan päälle ilman ajanvarausta ma-pe klo 8-16. Yhteistyötahot (päivähoito,
koulu, muut palvelut) voivat täyttää yhdessä perheen kanssa yhteistyölomakkeen. Päivystävä
työntekijä arvioi akuutit yhteydenotot ja ilman ajanvarausta tulevat potilaat. Päivystävän
työntekijän tilannearvioon pääsee saman päivän aikana. Työryhmän käytettävissä on
tarvittaessa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ylilääkärin konsultaatio.
Tarvittava jatkohoito-ohjaus voidaan tehdä joustavasti lastenpsykiatriaan tai
nuorisopsykiatriaan.
Alkuarvioinnin työryhmän työn tavoitteeksi on asetettu, että ensikäyntiaika toteutuu 80 %:lle
asiakkaista 7 vuorokauden aikana. Vuonna 2019 kiireetön ensikäyntiaika toteutui 60 %:lle
asiakkaista tavoiteajassa. Haasteita ensikäyntiajan toteutumiselle toi loppuvuodesta
tarvittavien lääkäriaikojen puute lomat ja muut poissaolojärjestelyt huomioiden.
Potilasprosessia on täsmennetty, että jatkossa kaikki ensikäyntiajat eivät ole lääkäriaikoja,
vaan ensikäyntiaikoja ohjataan myös hoitajalle tilanteen mukaan. Lasten ja nuorten
alkuarvioinnin työryhmässä oli asiakkaita vuonna 2019 yhteensä 1435 (2018: 1309).
Lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan tutkimuksiin ja hoitoon pääsee lähetteellä.
Lähetteitä lastenpsykiatriaan vuonna 2019 tuli yhteensä 206, joista Lappeenrannan
toimipisteeseen 158 ja Imatralle 48 (lähetteitä 2018 yhteensä 282). Nuorisopsykiatriaan
lähetteitä tuli yhteensä 342, joista Lappeenrantaa 221 ja Imatralle 122 (lähetteitä vuonna
2018 yhteensä 435). Sekä lastenpsykiatrian että nuorisopsykiatrian lähetteiden määrät ovat
laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatrissa jonoja ei ole ollut ja hoitotakuu on toteutunut.
Hoitotakuun mukaisesti kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon
kuluessa lähetteen saapumisesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon
alkaminen on järjestettävä kiireellisyys huomioon ottaen 3 kk kuluessa arvioinnista.
Eksote tuottaa suurimman osan terapia- ja hoitopalveluista itse. Työntekijät on koulutettu
laaja-alaisesti näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöön sekä tarvittaviin
terapiapalveluihin. Imatran lasten ja nuorten talon lastenpsykiatrian tiimi saa vahvistusta
helmikuussa, kun työlomalla ollut perheterapeutti palaa takaisin töihin.
Lastenpsykiatriassa psykologin tutkimus on harvoin ns. kiireellinen. Tutkimus ei ole ainoa
työmuoto. Lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittaessa arviointikäyntejä sekä
muita tarvittavia tapaamisia. On huomioitava, että ostopalvelunakaan lasten psykoterapioita
ei ole yksinkertaista hankkia. Kelan lapsiterapeutteja on käytännössä vain muutama ja
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paikkoja on rajoitettu määrä. Lisäksi on lapsi- ja perhekohtaisesti arvioitava, milloin on
tarkoituksenmukaista ostaa ulkopuolista terapiaa. On tilanteita, joissa terapiaa ei voida pitää
aiheellisena tai ajankohtaisena. Muu hoito voi olla tärkeämpää, ja lapsen muut olosuhteet ja
elämäntilanne pitää huomioida tarkkaan. Joissakin tilanteissa hoidon aloitus voi myös
viivästyä, koska sovitellaan perheelle soveltuvaa aikaa ja ajankohtaa.
Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa on ollut resurssivajetta lääkärityöstä vuonna
2019. Lääkärityön osalta tilanne on osittain parantunut. Lisälääkärityövoima on hankittu
ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Nuorisopsykiatrissa alkoi etälääkärityöskentely
13.1.2020 alkaen. Etälääkärityötä on saatavissa kolmena päivänä viikossa (ma-ke). Lisäksi
nuorisopsykiatriaan on saatu lääkärin vastaanottotyötä joka toinen viikko neljä päivää
viikosta 7 alkaen. Lisäksi aikuispsykiatriasta on saatu lisälääkäriresurssia nuorisopsykiatriselle
osastolle. Lastenpsykiatriassa lääkärityön tukena on osaava, ammattitaitoinen näyttöön
perustuviin menetelmiin koulutettu hoitohenkilöstö ja toiminnan kehittämisestä
kiinnostunut työryhmä. Imatralla aloittaa osa-aikainen lastenpsykiatri 31.3.2020, ja
lastenpsykiatrian tilanne paranee tältä osin.
Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että lievästi oireileva lapsi tai nuori saa apua riittävän
varhain perustason mielenterveyspalveluissa. Eksoten on palveluissaan pyrkinyt tämän
turvaamiseen. Esimerkiksi lasten ja nuorten alkuarviointi toimii matalan kynnyksen palveluna
ja sinne voi hakeutua ilman lähetettä. Osa lapsista ja nuorista tarvitsee sekä sosiaalihuollon
että terveydenhuollon palveluita ja heidän osaltaan tarvitaan yhteistä arviointia ja hoito-ja
palvelusuunnitelmaa. Tärkeää on turvata lasten ja nuorten hoitoon pääsy riittävän
varhaisessa vaiheessa ja taata lievästi oireilevien lasten ja nuorten hoito peruspalveluissa.
Lasten ja nuorten ehkäisevissä palveluissa Eksote pystyy vastaamaan lakisääteisiin
palveluaikoihin sekä tarjoamaan yksilöllisiä käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaan.
Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö alkaa neuvolassa jo odotusaikana. Neuvolatoiminta
tavoittaa miltei kaikki Etelä-Karjalan lapsiperheet säännöllisesti. Neuvolassa arvioidaan ja
tuetaan lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Varhaisen
vuorovaikutuksen yksikkö neuvolassa tarjoaa erityistä tukea vuorovaikutuksellisiin pulmiin
pikkulapsiperheille. Neuvolassa on käytettävissä myös psykologin palvelut. Neuvolapalveluita
tarjotaan 5 päivänä viikossa Lappeenrannan keskustan, Sammonlahden, Joutsenon sekä
Lauritsalan neuvolassa.
Lapsiperheille tarjotaan sosiaalihuoltolainmukaisia palveluita, kuten lapsiperheiden
kotipalvelua, perhetyötä, tukisuhdetoimintaa, sosiaaliohjausta ja neuvontaa. Palveluihin ei
ole jonoja, sopivan tukisuhteen löytymistä voi joskus joutua odottamaan. Lapsiperheiden
kotipalvelua voidaan kiireisessä tapauksessa järjestää jo seuraavaksi arkipäiväksi.
Opiskeluhuollon palvelut muodostavat monialaisen palvelukokonaisuuden, jossa toimivat
koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit ja psykologit. Palveluihin pääsee
hyvin, ja ammattilaisen kanssa tapaaminen järjestyy seuraavaksi arkipäiväksi. Palvelut ovat
saatavilla oppilaitosten yhteydessä. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen hankkeessa
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tuotamme yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa kouluille tukea lasten
mielenterveyteen ns. psyykkaritoimintana.
Näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntäminen jatkossakin on erittäin tärkeää lasten ja
nuorten mielenterveyden tukemisessa (esim. Voimaperheet, Ihmeelliset vuodet, TLPmenetelmät).
Säästötoimia ei ole kohdistettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
Peruspalvelujen henkilöstön koulutusta mielenterveysoireiden hoitoon lisätään. (mm. HUS
yhteistyönä). Perhepalvelujen henkilöstöä koulutetaan näyttöön perustuvien menetelmien
käyttöön. Tarkoituksena on ehkäistä mielenterveysongelmia ja lastensuojelun tarvetta
jatkossa.
Lapsipotilaat yleispäivystykessä
Tällä hetkellä lapsilla on päivystyksessä oma ajanvarauskirjansa. Lasten sairaanhoitaja katsoo
kaikki potilaat ja tarvittaessa pyytää lääkärin huoneeseen. Ns. lapsivastuulääkäri on nimetty
ja ohjeistettu katsomaan kaikki lapset saman tien. Koska lapsia ei yleislääkäripäivystyksessä
kuitenkaan käy niin paljoa, että he työllistäisivät yhden lääkärin koko työvuoron ajaksi,
lääkäri katsoo myös muita potilaita silloin, kun lapsia ei ole odottamassa. Jos lasten
ajanvarauskirja täyttyy, lapsia joudutaan laittamaan muillekin ajanvarauskirjoille.
Tilanne on ajoittain haasteellinen siksi, että Terveystalo ei ole aina pystynyt toimittamaan
Eksotelle lääkäreitä riittävästi. Jollei lääkäriä ole, lapsipotilaatkin joutuvat odottamaan.
Potilaat hoidetaan tällöin vamman tai sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.
Alkuvuodesta 2020 päivystyksessä on aloittanut avoterveydenhuollon toinen lääkäri. On
odotettavissa, että tämä vähentää odotusaikaa.
Yleislääkäripäivystäjiä muistutetaan aina, että lapset on katsottava pääsääntöisesti ennen
aikuisia. Eksoten tavoitteena on, että pienet lapset eivät joudu odottamaan pitkiä aikoja
päivystyspoliklinikalla.
Lastenlääkäreiden kanssa on sovittu, että kaikki alle 6 kk ikäiset päivystyksellisen hoidon
tarpeessa olevat lapset ohjataan pediatrille eli lastentautien erikoislääkärille. Kaikenikäiset
lapset, jotka tulevat päivystykseen lääkärin lähetteen kanssa, ohjataan myös suoraan
lastenlääkärille.
Valtuustoaloitteessa ollut ehdotus päivystyksen osalta toteutuu jo.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa valtuustolle yllä olevan vastauksen perussuomalaisten
valtuustoryhmän aloitteeseen.
Päätös
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§29

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus

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

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 27.1.-7.2.2020

Oheismateriaali

Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee päätösluettelon tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§30

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Jarmo Pulli siunataan lauantaina 15.2.2020 klo 11.00 Lappeen kirkossa. Hallitus esittää syvän
surunvalittelunsa Jarmo Pullin perheelle.
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§31

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 19-31

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

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§ /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
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
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
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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 oikaisuvaatimus 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

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa
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esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä 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 .
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen
alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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