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§72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Pj:n esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Skype-yhteydellä kokoukseen osallistui Ari
Berg, Irja Liimatainen ja Taina Lonka.
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§73

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Pj:n esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§74

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnaston muuttaminen 1.5.2020 alkaen
EKS/4036/02.05.00.03/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Lakimies Mari Kähkönen

puh.
040 194 4936
040 651 0449

Liitteet
1. Asiakasmaksut 1.5.2020

Oheismateriaali

Hallintosäännön 5 §:n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta
perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu
asiakasmaksulakiin ja -asetukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992). Laki ja asetus
määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista kunta/kuntayhtymä voi poiketa vain
alaspäin.
Palveluista, joista ei ole erikseen määrätty (esim. sosiaalihuoltolain mukaiset tuki- ja
asumispalvelut), voidaan periä kuntayhtymän päättämä maksu, joka saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Hallitus on 18.12.2019 hyväksynyt päätöksellään § 274 sosiaali-ja terveydenhuollon
asiakasmaksut vuodelle 2020.
Koronaepidemian vuoksi valtioneuvosto antoi 12.3.2020 suosituksen välttää lähikontakteja,
ja Eksotessa on valtionneuvoston suositusta noudattaen vähennetty kaikkea toimintaa, jossa
henkilökunta ja potilaat sekä sosiaalihuollon asiakkaat joutuisivat lähikontaktiin. Terapia-,
koti- ja vastaanottokäyntejä on mahdollisuuksien mukaan muutettu videovälitteisiksi
etävastaanotoiksi ja puheluiksi. Tarkoituksena on suojella sekä henkilökuntaa että potilailta
ja asiakkaita lähikontaktissa tapahtuvilta koronatartunnoilta.
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Etäpalveluja koskevat maksut puuttuvat asiakasmaksulainsäädännöstä eikä etäpalveluille ole
kattavia säännöksiä muuallakaan voimassa olevassa lainsäädännössä. Kuitenkin jo vuonna
2015 sosiaali- ja terveysministeriö on antanut linjauksen, jonka mukaan etäpalvelut ovat
palveluiden sisällön osalta pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin.
Palvelut toteutetaan esimerkiksi videovälitteisen internetyhteyden tai (kuva)puhelimen
kautta. (Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista
28.10.2015, 3756/2015)
Valviran määritelmän mukaan etäpalveluilla tarkoitetaan sitä, että potilaan tutkiminen,
diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen ja hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset
perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja
dokumentteihin. Valviran internetsivuilla on tarkemmat ohjeet etäpalveluiden tuottamiseen.
Eksoten asiakasmaksuhinnastossa on jo huomioitu seuraavat etäpalvelut:
1.2.1.2 Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan hoitoaikaan asiakasmaksua
määritettäessä.
5.2.1 Avosairaanhoidon lääkäripalveluissa etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden
kautta) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin ja maksu on 20,60 € /käynti
5.2.4 Monialaisessa kotikuntoutuksessa etäkontaktointi videovälitteisesti, korvaa kotikäynnin
on 8,00 € /kontakti ja etäkontaktointi videovälitteisesti, kontakteja enemmän kuin yksi
viikossa 13,00 € /viikko
5.2.5 Avofysioterapiassa vastaanottokäynnin korvaava videokuvallinen yhteys on 8,00 €
/kerta
Liitteenä on hallituskäsittelyä varten laadittu luonnos asiakasmaksuista 1.5.2020 lukien,
johon on sivulle 2 lisätty neljäs käytössä oleva periaate. Hinnastoon on lisätty teksti
(punaisella):
4. Mikäli etäpalveluna tuotettavalle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määritelty maksua,
etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään hinnaston mukainen asiakasmaksu. Maksu
peritään kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista etäpalveluista,
jotka ovat sisällöltään verrattavissa perinteisiin asiakas- tai potilaskäynteihin. Etäpalvelua
voidaan antaa puhelimitse, videovälitteisesti tai muilla teknisillä tavoilla. Jos palvelu on
hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle
maksuton. Maksuttomia ovat terveydenhuollon puhelut, joissa ei tehdä jatkosuunnitelmaa
eikä potilasta koskevaa hoitopäätöstä.
Täydennettyä hinnastoa noudatetaan 1.5.2020 lähtien.
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Lisäksi hinnastossa havaitut kirjoitusvirheet on korjattu ja siihen on tehty seuraavat
teknisluontoiset korjaukset (punaisella):
5.2.5 Lisätty merkintä, että kerryttää maksukattoa
5.2.6 Lisätty merkintä, että kerryttää maksukattoa
5.6 Poistettu virheellinen hammashoitajan käyntihinta kokonaan
5.10 Lisätty merkintä, että Mindfullness-kurssi ei kerrytä maksukattoa
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä esitetyn lisäyksen ja tehdyt korjaukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§75
Hallintosäännön päivittäminen
EKS/903/00.01.05.08/2020
Hallitus

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

puh.
040 651 0449

Liitteet
1. Hallintosääntöluonnos 2.4.2020

Oheismateriaali

Koronaepidemian vuoksi valtioneuvosto antoi 12.3.2020 suosituksen välttää lähikontakteja.
Samassa yhteydessä julkiset kokoontumiset rajoitettiin kymmeneen henkilöön. Edellä oleva
kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan/kuntayhtymän toimielimiä.
Kuntaliiton mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat aiempaa enemmän pitää kokouksia myös
sähköisesti. Kuntalaki (410/2015) antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle
päätöksenteolle. Toimielinten kokouksia voidaan pitää myös sähköisin välinein. Tällöin
esimerkiksi tartuntalain mukaisessa karanteenissakin olevat voisivat osallistua kokouksiin.
Jotta sähköisten kokousten järjestäminen on mahdollista, kuntayhtymän hallintosäännössä
tulee olla maininta sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuudesta.
Eksoten valtuuston 12.6.2019 hyväksymän hallintosäännön 3 luku koskee
päätöksentekomenettelyä. Ehdotetaan hallintosäännön 3 luvun § 14 täydennettäväksi
seuraavasti (lisäykset kursiivilla):
14 §
Kokousaika- ja paikka
Toimielin kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa päättäminään aikoina ja valitsemissaan
paikoissa. Toimielin voi pitää kokouksen myös sähköisesti.
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Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa
suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja
salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapito- ja
vaitiolovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan
sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus
seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa
tilassa.
Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen
pitämisestä.
Voimaantulo
Esityslistan liitteenä on hallintosääntöluonnos, johon on lisätty yllä oleva täydennys. Uuden
hallintosäännön esitetään tulemaan voimaan heti valtuuston päätöksen jälkeen.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§76

COVID-19 tilannepäivitys

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula

puh.
040 194 4936

Liitteet

Oheismateriaali

Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula esittelee COVID-19 tilannepäivityksen
kokouksessa.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tilannepäivityksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§77

Henkilöstö- ja viestintäjohtajan valinta
EKS/696/01.01.01.05/2020
Hallitus

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

puh.
040 139 0386

Liitteet

Oheismateriaali

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 § kohdan 11
mukaan kuntayhtymän hallitus päättää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevan
johtavan viranhaltijan ja työntekijän sekä liikelaitoksen johtajan valitsemisesta vakituiseen
palvelussuhteeseen.
Eksoten henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.5.2020.
Eksoten viestintäjohtaja Saara Raudasoja irtisanoutui tehtävästä helmikuussa 2020.
Toimitusjohtajan esityksestä virat päätettiin yhdistää ja haettavaksi ilmoittettiin henkilöstöja viestintäjohtajan virka.
Henkilöstö- ja viestintäjohtajan virka oli haettavana 26.2.-15.3.2020. Määräaikaan
mennessä hakemuksensa jätti 16 hakijaa, joista yksi ei halua nimeään julkisuuteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bagge Kari, yhteiskuntatieteiden maisteri
Huhtamella Tapio, yleisesikuntaupseerin tutkinto
Kaunisto Leena, kauppatieteiden maisteri
Lehtinen Emilia, Bachelor of Business Administration
Lerssi Risto, oikeustieteen kandidaatti
Lybeck Tomas, filosofian maisteri
Moilanen Marko, oikeustieteiden maisteri
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Niemi Santtu, oikeustieteen kandidaatti/maisteri
Päivinen Katriina, terveystieteiden maisteri
Räsänen Oona, yhteiskuntatieteiden maisteri
Salomaa Lilli, liiketalouden tradenomi, AMK
Sivula Hannu, valtiotieteen maisteri
Tossavainen Mirja-Maija, oikeustieteen kandidaatti
Vahteri Päivi, diplomi-insinööri
Viertola Juha, oikeustieteen lisensiaatti

Kelpoisuutena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen maisteri tai
kandidaatti). Hakuilmoituksen mukaan lisäksi arvostetaan monipuolista kokemusta
henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä johtamistaitoa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää
hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.
Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Ensimmäiseen haastatteluun valittiin neljä hakijaa, jotka olivat Risto Lerssi, Santtu Niemi,
Juha Viertola ja Mirja-Maija Tossavainen. Haastatteluihin osallistuivat henkilöstöjohtaja
Merja Hokkanen sekä toimitusjohtaja Timo Saksela. Ensimmäisen haastattelun jälkeen
kutsuttiin toiseen haastatteluun Risto Lerssi ja Santtu Niemi. Haastatteluihin osallistuivat
hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen, hallituksen varapuheenjohtaja Antti Vilkko sekä
Hokkanen että Saksela. Haastattelujen jälkeen molemmat kandidaatit päätettiin lähettää
henkilöarviointiin.
Henkilöarvioinnit suoritetaan ja arvioidaan hallituksen esityslistan julkaisun jälkeen. Näin
ollen päätösesitys valinnasta tehdään hallituksen kokouksessa. Tavoitteena on täyttää paikka
mahdollisimman pian.
Päätöksen yhteydessä hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään myös virkavaalin
vahvistamispäätöksen.
Toimitusjohtaja
Päätösesitys esitellään kokouksessa.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:
Toimitusjohtaja esittää henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Santtu
Niemeä. Valintaryhmä (Anneli Kiljunen, Antti Vilkko, Merja Hokkanen ja Timo Saksela) sekä
haastatteli että kävi soveltuvuusarvioinnin tulokset kahden parhaimman kandidaatin osalta
yhdessä läpi. Erinomaisten kandidaattien joukosta valinnasta päädyttiin esittämään Niemen
valintaa, sillä hänellä on erinomaiset edellytykset toimia henkilöstö- ja viestintäjohtajana
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Eksotessa seuraavien ominaisuuksiensa puolesta. Niemellä on kokemusta henkilöstöjohtajan
tehtävistä Metsähallituksesta, lisäksi hän on toiminut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n
lakimiehenä. Hänellä oli vastuullaan lukuisat eri työehtosopimusneuvottelut. Niemi on
toiminut myös Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtajana. Soveltuvuusarvioinnin tulokset
tukivat myös Eksoten tarvetta uudistaa ja painottaa entistä enemmän hyvää henkilöstön
johtamista.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§78

Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019
EKS/1263/00.01.08.34/2020
Hallitus

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

puh.
044 791 4833

Liitteet
1. Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2019

Oheismateriaali

Laaja alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten
toimijoiden tahtotilaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Laaja
hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustolle kerran valtuustokaudessa ja se kytketään
kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Laajaan hyvinvointikertomukseen valitut
painopisteet on sovittu yhteisesti Etelä-Karjalan maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä.
Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä valmisteleman laajan hyvinvointikertomuksen on
valtuusto hyväksynyt joulukuussa 2017. Pääteemat vuosille 2017–2021 ovat: terveelliset
elämäntavat, mielen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, asukasosallisuus ja
yhteisöllisyys, viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus ja työ, taloudellinen
hyvinvointi, yrittäjyys.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, valtuustolle valmistellaan vuosittain
hyvinvointiraportti toteutetuista laajan hyvinvointikertomuksen mukaisista toimenpiteistä.
Vuosittainen raportti on kiteytys toteutuneista toiminnoista sekä katsaus maakuntamme
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta.
Eteläkarjalaisten hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan SotkaNet - tietokannasta kerättyjen
hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden avulla. Vuoden 2019 vuosiraporttiin on päivitetty ne
tiedot, josta on saatavilla tunnuslukuja vuodelta 2018–2019. Jos tuorein tieto on raportoitu
vuoden 2018 vuosiraportissa, niin se on tässä raportissa jätetty pois. Indikaattorivalinnat
perustuvat aikaisempiin indikaattorivalintoihin. Vertailupohjana ovat koko maa ja kaikki
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Etelä-Karjalan kunnat: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi,
Savitaipale ja Taipalsaari. Raportoinnissa on myös hyödynnetty Terveyden ja
hyvinvointilaitoksen asiantuntijaryhmän tuottamaa Päätösten tueksi 6/2019 raporttia.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää merkitä liitteenä olevan hyvinvointiraportin vuodelta 2019 tiedoksi ja
saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattori Aija Rautio oli läsnä
kokouksessa klo 14.45-15.05 asian käsittelyn ajan.
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§79

Poliisin tutkimattajättämispäätös, Kuntaliiton lausunto
EKS/3681/03.03.05/2019
Hallitus

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

puh.
040 651 0449

Liitteet
1. Tutkinnan päätös
2. Eksoten lausunto 24.3.2020

Oheismateriaali

Eksoten tarkastuslautakunta päätti 13.11.2019 tehdä tutkintapyynnön poliisille Eksoten
halliuksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen toiminnasta.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos antoi 22.1.2020 asiassa tutkinnanjohtajan päätöksen
esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Tarkastuslautakunta päätti 5.2.2020 päätöksessään
julkaista pöytäkirjan liitteenä Eksoten verkkosivuille tutkintapyynnön ja sen liitteet sekä
poliisin tutkimattajättämispäätöksen. Asiakirjat julkaistiin tarkastuslautakunnan pöytäkirjan
liitteinä.
Asiakirjojen julkaisusta esitettiin eri näkemyksiä tässä yhteydessä sekä asiassa ilmeni
epäselvyyttä suhteessa kuntayhtymän tiedottamisvelvollisuuteen. Tämän johdosta Eksote
päätti pyytää tarkastuslautakunnan asiakirjojen julkaisemisesta verkkosivuilla Kuntaliiton
lausunnon. Lausunto saapui 25.3.2020.
Kuntaliitto lausuu seuraavaa tiedottamisvelvollisuuteen liittyen: “Asian selvittelystä ja
tutkinnasta on syntynyt runsas asiakirja-aineisto, joka sisältää myös paljon henkilötietoja.
Osa tiedoista on julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan
mukaisia erityisiä henkilötietoja ja selvää on, ettei tällaisia tietoja yleiseen tietoverkkoon saa
viedä missään olosuhteissa.”
Sivu 16/26

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

7/2020
Julkinen

Lisäksi Kuntaliitto toteaa: “Tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että
- tarkastuslautakunnalla ei ole ollut lainkaan toimivaltaa tutkintapyynnön tekemiseen,
- poliisi on perustanut tutkintansa pyyntöön taholta, joka ei olisi ollut oikeutettu
tutkintapyyntöä lainkaan tekemään,
- tutkintapyynnön tuloksena on tehty tutkimatta jättämispäätös, sekä, että
- kysymys on asiasta, johon kuntayhtymän jäsenkunnalla eikä kuntien jäsenillä ole edes
muutoksenhakuoikeutta,
Kuntaliitto katsoo, että on erittäin vahvat perusteet sille, että pöytäkirjaa/ päätöstä, jossa
tutkimattajättämispäätös on kirjattu tiedoksi, ei lainkaan julkaista yleisessä tietoverkossa.
Joka tapauksessa mitään päätöksen liiteasiakirjoja ei ole syytä julkaista yleisessä
tietoverkossa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan kysymyksessä ei ole yleisen tiedonsaannin
kannalta välttämättömistä tiedoista.”
Kuntaliiton lausunnon mukaan tutkintapyynnön tekeminen ei alun perin ole kuulunut
tarkastuslautakunnan toimivaltaan. Poliisi ei ole kiinnittänyt huomiota toimivallan ylitykseen,
vaan asia on tutkittu. Tutkimattajättämispäätös on sellainen lopullinen päätös, joka tulee
viedä tiedoksi toimivaltaiseen toimielimeen. Oikea toimielin on tässä tapauksessa Eksoten
hallitus.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan poliisin tutkimattajättämispäätöksen ja liitteenä
olevan kuntaliitolta saadun lausunnon sekä päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi poliisin tutkimattajättämispäätöksen ja Kuntaliiton lausunnon.
Asia saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§80

Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
EKS/1262/00.01.08.40/2020
Hallitus

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

puh.
040 651 0449

Liitteet
1. Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta

Oheismateriaali

Eksoten kirjaamoon on 3.4.2020 saapunut kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa
koskevasta asiasta (liitteenä).
Eksoten hallintosääntö § 50:
Hallitukselle osoitettava kysymys
“Vähintään seitsemän (7) valtuutettua voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen
kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.
Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi
pidetään kysymyksen tekemisestä. Kysymykseen annettu vastaus merkitään tiedoksi.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei
kysymyksen johdosta saa tehdä.”
Kirjallisen kysymyksen on sähköpostitse allekirjoituksellaan vahvistanut 7 valtuutettua.
Kysymykset:
1.

Onko tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ylittäneet toimintavaltuutensa,
ryhtyessään toimimaan vireille panijana Eksoten hallituksen puheenjohtaja
Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön ja sen johdosta
käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä?
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Onko tarkastuslautakunnalla ollut toimivalta tutkintapyynnön tekemiseksi?
Kuuluuko tarkastuslautakunnan toimivaltaan tutkintapyynnön liitteenä
olleiden tapausten/esimerkkien oikeudellinen arviointi?
Onko tarkastuslautakunnalla oikeus oikeudellisen arvioinnin tekemiseen
julkaisemiensa asiakirjojen perusteella, myös menneiden, yli 6-v takaisten
aineiston pohjalta?

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää vastauksen antamisesta. Seuraava valtuuston kokous pidetään 28.4.2020.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:
Hallitus valmistelee seuraavaan Eksoten hallituksen kokoukseen vastauksen kirjalliseen
kysymykseen, joka annetaan 28.4 kokoontuvalle valtuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§81

Valtuuston 28.4.2020 asialistan hyväksyminen

Hallitus

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

puh.
040 651 0449

Liitteet

Oheismateriaali

Eksoten hallitus hyväksyi 11.3.2020 valtuuston asialistan 31.3.2020 kokoukseen.
Koronaepidemian takia 31.3.2020 kokous päätettiin siirtää myöhemmäksi. Uusi ajankohta
valtuuston kokoukselle on ti 28.4.2020 klo 17.00. Kokous pidetään 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. Hallintosäännön päivittäminen
7. Hyvinvointiraportti vuodelta 2019
8. Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle
9. Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta
10. Tiedoksi merkittävät asiat
11. Muut mahdolliset asiat (sisältäen yt-neuvottelujen lopputuloksen esittelyn)
Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019–2023 käsitellään tilinpäätösvaltuuston
yhteydessä. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019-2023 on lähetetty Eksoten
jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Määräpäivä lausunnoille
on 30.4.2020.
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Toimitusjohtaja
Päätös

Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 28.4.2020 asialistan.
Hyväksyttiin.
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§85

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/1244/00.04.00.08/2020 STM Kuntainfo 3/2020 Toimeentulotuki ja korona
EKS/1242/00.00.01.37/2020 Kutsu: Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2020
EKS/1240/00.00.01.37/2020 Kutsu: 2M-IT:n yhtiökokous 7.5.2020
EKS/1223/00.00.01.37/2020 Kutsu: Efetta Oy:n yhtiökokous 22.4.2020
Hallitus

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

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 23.3.-3.4.2020

Oheismateriaali
1. Kuntainfo toimeentulotuki ja korona
2. Meidän IT ja talous Oy yhtiökokouskutsu 28.4.2020
3. Ennakkokutsu 2M-IT Oy n yhtiökokoukseen 7.5.2020
4. Efetta Oy yhtiökokouskutsu 22.4.2020
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Päätös
Ei ollut.
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§87

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 72-73, 75, 76, 78-87

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 74, 77

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 74, 77
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 25/26

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

7/2020
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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