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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Pj:n esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Poikkeustilanteen takia osa jäsenistä ja edustajista osallistui kokoukseen skype-yhteyden
välityksellä. Skype-yhteydellä osallistuivat:
Berg Ari
Heikka Juho
Liimatainen Irja
Lonka Taina
Nummela Tuija.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Pj:n esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§61

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
EKS/196/00.01.08.19/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Talousjohtaja Liisa Mänttäri
Hallintojohtaja Vesa Reponen
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen
Kuntoutusjohtaja Tuomas Yliruka

puh.
040 524 3167
0400 151 107
040 194 4936
040 839 7679
0400 655 197
040 139 0386
040 139 0420

Liitteet
1. Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Oheismateriaali

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun
mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys
tilinpäätökseksi vuodelta 2019 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on
nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.
Vuoden 2019 toimintaa kuvaavat parhaiten suuret ja merkittävät muutokset.
Huomattavimmat muutokset ovat olleet johdossa tapahtuneet henkilöstövaihdokset,
organisaation uudistamisen aloittaminen sekä yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen
lokakuussa toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi valtuusto päätti 12.6.2019 kokouksessaan, että
strategia palautetaan edelleen valmisteltavaksi. Valtakunnallisesti merkittävin tapahtuma,
joka vaikutti Eksoten toimintaan, on ollut maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen
keväällä 2019.
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Eksoten toimintaympäristö pysyy todennäköisesti kohtuullisen vakaana lähimmät vuodet,
vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden valtakunnallinen uudistaminen
varmasti jatkuu. Väestön ikääntymisen vaikutus on viimeisimpien ennusteiden mukaan
merkittävämpi kuin aikaisemmin arvioitiin. Kuntayhtymässä ei ole aikaa, eikä mahdollisuutta
odottaa valtakunnan tason muutoksia vaan toimenpiteisiin ryhdyttiin syksyllä aloittamalla
koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintaneuvottelu, jolla pyrittiin saamaan 9 milj. €
vuosittaiset säästöt. Talouden vakauttaminen kuntien kantokyvyn mukaiseksi ja palvelujen
turvaamiseksi jatkuu edelleen seuraavalla tilikaudella. Osana yhteistoimintaneuvotteluita
organisaatiota päätettiin uudistaa siten, että kohdistetaan työtä, tekemistä ja alan
ammattilaisia entistä enemmän asiakastyöhön ja kevennetään rakenteita ja poistetaan
päällekkäisiä esimiestasoja. Toimenpideohjelman lanseerausta, jonka keskeiset teemat ovat
digitalisaatio, toimintakyky sekä työhyvinvointi, alettiin valmistella tilikauden lopussa.
Tavoitteena on vastuualueiden sisäisen yhteistyön merkittävä parantaminen. Tämä johtaa
hyvin tehtynä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin paranemiseen että asiakkaiden parempaan
palvelukokemukseen. Syksyllä 2019 strategiaa on valmisteltu siten, että strategian pohja on
säilynyt, mutta henkilöstölle jalkautettavilla periaatteilla pyritään toimintaa
yksinkertaistamaan ja samalla merkittävästi tehostamaan siten, että turhia ja päällekkäisiä
työvaiheita poistuu, asiakkaat saavat parempaa ja nopeammin palvelua ja tätä kautta
taloushaasteet pienenevät.
Terveys- ja vanhuspalveluiden palveluissa on edelleen tapahtunut kysynnän kasvua.
Päivystyskäyntien määrä on jatkuvasti kasvanut, joka on johtanut päivystyksen
ruuhkautumiseen. Perusterveydenhuollon ja päivystyksen välistä yhteistyötä on alettu
systemaattisesti lisätä, jolla pyritään siirtämään hoitoa entistä enemmän
perusterveydenhuoltoon. Kotihoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet, koska hoidon tarve
ikääntyvälle väestölle kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2019 lopussa aloitettiin tarkastelu siitä, että
onko Eksotella tarpeen lisätä erityisesti lyhytaikaisen hoidon tarjontaa. Kotihoidon
etäkäyntejä on edelleen lisätty ja käynneistä jo 8 % hoidetaan etänä.
Keskittämisasetuksesta ja sen vaikutuksesta laajan päivystyksen sairaalaan on käyty jatkuvaa
keskustelua sisäisesti, sairaanhoitopiirien kesken sekä julkisuudessa. Keskittämisasetuksen
muutosta ja lievennyksiä on haettu antamalla lausuntoja ja pyrkimällä vaikuttamaan asian
valmisteluun.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa painopiste ollut vahvasti ennaltaehkäisevän työn edistämisessä
ja kehittämisessä. Lasten ja nuorten ongelmien varhaiseen puuttumiseen ja
ennaltaehkäisyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja voimavaroja.
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Kuntoutus toimii mallina ja erinomaisena esimerkkinä pitkälle viedyn Lean-kulttuurin
edistämisessä koko Eksoten alueella. Myös systemaattista valmentavaa johtamista on
käytetty kuntoutuksessa aktiivisesti pyrkimyksenä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 tartuntatautiepidemia. Epidemia on levinnyt sen jälkeen kiihtyvällä vauhdilla myös
Eurooppaan ja Suomeen. Epidemian leviämistä on seurattu päivittäin ja Suomen hallitus on
julistanut Suomeen poikkeusolot. Epidemialla tulee olemaan merkittävä vaikutus Eksoten
toimintaan vuonna 2020.
Vuoden 2019 tilikauden alijäämä, 1,2 milj. euroa, oli 6,7 milj. euroa talousarviota parempi.
Toimintakulujen kokonaismäärä, 524,1 milj. euroa, oli 1,8 milj. € käyttösuunnitelmaa
pienempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 525,5 milj. euroa, oli 0,3 milj. €
käyttösuunnitelmaa pienempi. Nettotoimintamenot, 460,5 milj. euroa, toteutuivat 6,7 milj.
euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Laboratorio- ja kuvantamisliiketoiminnan siirrosta
HUS:lle, työterveysliiketoiminnan myynnistä Terveystalo Oy:lle, Saimaan tukipalvelut Oy:n
osingoista ja Saimaan talous ja tieto Oy:n osakkeiden myynnistä saatujen satunnaisten
positiivisten erien osuus 7,1 milj. euroa.
Taseessa on vuoden 2019 lopussa alijäämää yhteensä 15,9 milj. euroa. Kun huomioidaan
hyödynnettävissä oleva poistoero 4,3 milj. euroa, on katettavaa alijäämää yhteensä 11,6 milj.
euroa.
Vuonna 2019 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa liiketoimintasiirtojen ansiosta
parantuneen kassatilanteen takia. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,3 milj. euroa.
Kokonaisinvestoinnit, 9,0 milj. euroa, toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.
Erosta suurin osa aiheutui keskussairaalan saneerauksen suunnittelun ja rakentamisen
viivästymisestä. Lisäksi rahoitusosuutena investointimenoihin kirjattiin K-sairaalan
rakennusaikaisten vakuuksien palautusta 1,0 milj. euroa. Koneita ja kalustoa hankittiin
leasingrahoituksella 1,2 milj. euron arvosta.
Todettiin kokouksessa seuraavat lisäykset liitteenä olevaan tilinpäätös ja toimintakertomus
2019 asiakirjaan:
Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
3.3.1. Tase
TASEEN TUNNUSLUVUT
Lainat ja vastuut 31.12., 1000 €
2019: 151 218
2018: 181 895
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Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
3.4.3. Konsernitase
TASEEN TUNNUSLUVUT
Lainat ja vastuut 31.12., milj. €
2019: 160,27
2018: 193,41
Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
4.2. Tunnuslukujen laskentakaavat
Taseen tunnusluvut
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Pöytäkirjan liitteenä on yllä olevilla tiedoilla korjattu asiakirja.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää;
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2019
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 34 921,17 euroa
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 euroa
- esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta 27 472,18 euroa
- esittää 1 196 555,29 euron suuruisen alijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§62

Talousarvion käyttösuunnitelma
EKS/1109/02.02.00.05/2020
Hallitus

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

puh.
040 524 3167

Liitteet
1. Käyttösuunnitelma 2020

Oheismateriaali

Valtuusto on 18.12.2019 (§ 39) hyväksynyt Eksoten talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 - 2023.
Valtuusto on hyväksynyt sitovana Eksote -tason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet
sekä määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2020 talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos on
-0,3 milj. euroa. Kun tilikauden tulokseen lisätään varausten muutos (+285 431 euroa), jää
Eksoten vuoden 2020 talousarvion mukaiseksi tilikauden yli/alijäämäksi 0 euroa.
Vastuu- ja tulosaluekohtaisessa käyttösuunnitelmassa Eksoten tilikauden tulos sekä
tilikauden yli-/alijäämä ovat yhteensä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisia. Vuoden
2019 tilinpäätöksen toimintatuotot ja toimintamenot poikkeavat talousarvion 2020 pohjana
olleesta vuoden 2019 tulosennusteesta. Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset eivät olleet
tiedossa vielä talousarvion valmisteluvaiheessa. Myös laboratorio- ja
kuvantamisliiketoiminnan siirrosta HUS:lle aiheutuvat tiliryhmäkohtaiset tiedot ovat
talousarviovalmistelun jälkeen täsmentyneet. Hallitus on hyväksynyt myös uudet tulosalueet
ja raportointi esitetään koko vuoden näiden uusien organisaatioiden pohjalta. Nämä
muutokset on ollut tarkoituksenmukaista huomioida vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa.
Merkittävimpiä muutoksia talousarvion ja käyttösuunnitelman välillä ovat
yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen, 4,7 milj. euroa, kohdistaminen myös
henkilöstökuluihin ja muihin eriin pelkkien ostopalvelujen sijaan. Talousarvioon sisältyi YTSivu 9/24
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menettelyllä saatavia arvioituja säästöjä 7,2 milj. €. Tavoitteesta jäätiin tältä osin 2,5 milj. €.
Käyttösuunnitelmaan löydettiin myös uusia säästöjä, mutta mm. palveluasumisen
ostopalvelujen lisäys (40 paikkaa vaiheittain), Rautjärven palveluasumisen lisäpaikat, hoivan
palvelusetelivarauksen nosto toteuman tasolle, hammashuollon lisäpanostus ja
erilliskorvausten nosto toteuman tasolle toivat uusia lisäkustannuksia. Käyttösuunnitelmaan
sisältyy edelleen kohdentamatonta säästötavoitetta 3,2 milj. €. Tämä on kohdennettu
vastuualueiden yhteiskustannuspaikoille. Strategiaan sisältyvää toimenpideohjelmaa
päivitetään kevään 2020 aikana ja toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi etsitään
aktiivisesti.
Tammi-helmikuun tulos on toteutunut 0,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaehdotusta
parempana, mutta kahden kuukauden perusteella ei voida vielä tehdä koko vuotta koskevia
johtopäätöksiä, kun esim. koronaviruksen vaikutuksista ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Käyttösuunnitelmat 2020 ovat esityslistan liitteinä.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä liitteinä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat
vuodelle 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§63

Seurantaraportti 02/2020

Hallitus

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

puh.
040 524 3167

Liitteet
1. Eksote helmikuu 2020

Oheismateriaali

Controller Anu Lindqvist esittelee seurantaraportin 02/2020 kokouksessa.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 02/2020.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§64

COVID-19 tilannepäivitys

Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula esitteli kokouksessa COVID-19
tilannepäivityksen.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§65

STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
EKS/486/00.04.00.05/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Hoivajohtaja Taina Jaako
Lakimies Mari Kähkönen

puh.
0400 655 197
040 828 3186
040 651 1786

Liitteet
1. Lausunto asiakasmaksulain muuttaminen 2020

Oheismateriaali

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
muuttamisesta. Lausuntoaika on 13.2.-1.4.2020.
Esityksessä ehdotetaan, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi
perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää
perittäisi maksuja alaikäisiltä asiakkailta. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta
perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin ja tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja
lääkkeiden maksuttomuutta laajennettaisiin tietyiltä osin. Maksukattoa laajennettaisiin suun
terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä
kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi
asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea, kerryttäisivät
jatkossa maksukattoa. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyisivät jatkossakin asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä
pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävien asumispalvelujen asiakasmaksut
määräytyisivät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun
ottamatta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja
pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia
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määräytymisperusteita. Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta
viimeksi mainituissa palveluissa. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen
ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Muutoksenhakua koskevaa
sääntelyä selkiytettäisiin ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettaisiin.
Eksote toteaa lausunnossaan, että ehdotetut muutokset ovat asiakkaiden edun mukaisia ja
pääosin kannatettavia.
Eksote haluaa kuitenkin korostaa, että kuntien taloudellinen tilanne on tiukka jo nykyisellään,
ja maksuttomien terveyspalvelujen ja maksukaton alan laajentaminen tulee pahentamaan
kuntien taloudellista ahdinkoa entisestään. Esimerkiksi hoitajankäyntien maksuttomuus
vähentäisi Eksoten asiakasmaksutuloja jopa 563 000 euroa vuodessa. Jos suun
terveydenhuollon maksut ehdotetun mukaisesti jatkossa kerryttävät maksukattoa,
taloudelliset vaikutukset ovat Eksotelle merkittävät: asiakasmaksutulojen menetys suun
terveydenhuollossa voi olla arviolta noin 239 000 € - 359 000 euroa vuodessa. Jos lakimuutos
toteutuu, vanhustenpalvelujen asiakasmaksutulojen arvioidaan vähenevän Eksotessa n. 1,75
milj. euroa. Eksote vaatiikin lausunnossaan, että valtion on korvattava
asiakasmaksutulojen menetykset kunnille täysimääräisesti.
Asiakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi Eksote toivoo selvää sääntelyä ja tarkkoja
soveltamiskriteerejä asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä varten, jos
ehdotukset toteutuvat esitetyllä tavalla. Eksoten lausunnossa tuodaan esiin myös näkemys
siitä, että osa ehdotetuista asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevista
kuntiin kohdistuvista vaatimuksista on käytännössä mahdoton toteuttaa.
Asiakaslaskutuksella ei ole tietoa toimeentulotukea saavista henkilöistä ja perheistä, ja
ehdotuksesta ei ilmene, mille taholle kuuluisi asiakkaiden taloudellisen tilanteen
selvittäminen.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja
terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu lainsäädäntöä koskien.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksessa esitetyin täsmennyksin. Pöytäkirjan liitteenä on täydennetty
lausuntoluonnos.

Sivu 14/24

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

6/2020
Julkinen

§66

Yhteistyön syventäminen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa
EKS/1105/00.04.02.04/2020
Hallitus

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

puh.
0401274283

Liitteet

Oheismateriaali

Eksote ja LAB-ammattikorkeakoulu haluavat vahvistaa maakunnallista kehittämisen ja
osaamisen yhteistyötä. Toimijat jakavat yhteisen kiinnostuksen tulevaisuuteen ja alueen
kehittämiseen asukkaiden, työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Keväällä 2020 on
tarkoitus käynnistää selvitystyö yhteistyön tiivistämisen reunaehdoista ja mahdollisuuksista.
Eksote osallistuu selvitystyön tekemiseen, ja selvitys toteutetaan omalla asiantuntijatyöllä.
Toimitusjohtaja
Hallitus antaa valtuuden valmistella yhteistyön syventämistä LAB-ammattikorkeakoulun
kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§67

Eksoten edustajan nimeäminen Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n hallituksiin
EKS/2413/00.01.00.08.00/2018
Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Eksoten hallitus on päättänyt 12.9.2018, § 141 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja PohjoisKarjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksymisen
yhteydessä, että Eksoten edustajaksi valitaan Inhouse Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Keijo
Siiskonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttäri sekä
Outhouse Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttäri ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen hallintojohtaja Keijo Siiskonen.
Päätöstä tehtäessä yhtiöitä ei vielä oltu nimetty, joten niihin viitattiin päätöksessä nimillä
Inhouse Oy ja Outhouse Oy. Inhouse Oy on tämän jälkeen nimetty Meidän IT ja talous Oy:ksi
ja Outhouse Oy Efetta Oy:ksi.
Keijo Siiskonen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2019.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita Eksoten edustajaksi:
- Meidän IT ja talous Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Vesa Reposen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttärin; sekä
- Efetta Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttärin ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen hallintojohtaja Vesa Reposen.
Päätös
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§68

Meita Oy:n osakkeiden hankinta
EKS/1104/00.01.00.08.03/2020
Hallitus

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

puh.
0400 151 107

Liitteet
1. Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
2. Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä 5.11.2019
3. Osakekauppakirja Lpr - Eksote luonnos

Oheismateriaali

Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 27.11.2019. Kokouksessa
käsiteltiin lopputilitys yhtiön purkamista varten. Tässä yhteydessä pöytäkirjaan kirjattiin:
“Selvitysmiehet esittävät yhtiökokoukselle lopputilitystä, jossa Meidän IT ja talous Oy:n
jaettavien osakkeiden osalta omaisuuden jaossa huomioidaan kyseisen yhtiön
tavoiteosakemäärät. Mikäli omistajat eivät yksimielisesti hyväksy esitystä, omaisuuden jako
toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti. Koska kaikkien osakkaiden edustajat eivät olleet
paikalla tai osakkaat eivät olleet toimittaneet suostumustaan lopputilitykseen ennakkoon,
päätettiin lopputilitys totetuttaa vaihtoehdon 2 mukaisesti.”
Selvitysmiesten esitykset yhtiön lopputilityksestä (1 ja 2 vaihtoehdot) ovat liitteenä.
Lappeenrannan kaupunki on esittänyt, että Imatran kaupunki ja Eksote ostaa osan
Lappeenrannan kaupungin omistamista Meitan osakkeista, että pääsisimme ylimääräisessä
yhtiökokouksessa marraskuussa 2019 suunnitellun vaihtoehdon 1 mukaiseen jakoon, mikä
vastaa asiakkaiden palveluiden käytön mukaista suhdetta.
Esityslistan liitteenä on osakekauppakirjaluonnos, jonka mukaan Eksoten ostaa
Lappeenrannan kaupungilta 1044 kappaletta Meidän IT ja talous Oy – osakkeita (numerot
11856 – 12899). Kauppahinta osakkeista on 37 584 euroa
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Eksoten hallintosäännön § 5 kohdan 13 mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ja
osakkeiden ostamisesta.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää:
- ostaa Lappeenrannan kaupungilta Meidän IT ja talous Oy:n osakkeet nro 11856 – 12899
kauppahintaan 37 584 euroa,
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakekauppakirjan sekä tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§69

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/1006/00.04.00.08/2020 STM kuntatiedote 2/2020: Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen
koronavirustilanteeseen
Hallitus

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

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 9.-20.3.2020

Oheismateriaali
1. Kuntainfo 2/2020
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§70

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Päätös
Hallintosäännön päivitys sähköisten kokousten pitämisen osalta valmistellaan hallituksen
seuraavaan kokoukseen.

Strategiset linjaukset lähetetään Eksoten jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja tarvittaessa
lausuntoa varten.
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§71

Muutoksenhakuohjeet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 59-66, 69-71

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 67, 68
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 67,68
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 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.

Sivu 23/24

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

6/2020
Julkinen

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa
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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