KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1

1/2009

28.01.2009

AIKA

28.01.2009 Klo 10:00 - 14:15

PAIKKA

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvottleuhuone, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT
§

Otsikko

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

7

3

Esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa

8

4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin valitseminen

9

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

10

6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä
pitäminen toimikaudella 2009-2012

12

7

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

13

8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2009 kokousaikataulu

14

9

Yksilöhuoltojaoston valitseminen

15

10

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen
potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta

16

11

Ergonomian apuvälineiden hankinta

20

12

Psykoterapiapalveluiden hankinta

23

13

Fysio-, jalka- ja lymfaterapiapalveluiden sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluiden hankinta vuosille 2009-2012

27

14

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien perustaminen

31

15

Eettisen toimikunnan kokoonpano valtuustokaudella
2009-2012

34

16

Edustajien nimeäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään

36

17

Edustajan nimeäminen maakunnalliseen päihdetyöryhmään

38

18

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen ja perittävät asiakasmaksut

40

19

Periaatteet lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapselta perittäväistä korvauksista

44

20

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen

46

21
Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu

52

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

2

1/2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon
ja erityishuollon korjattu palveluhinnasto vuodelle 2009
22

Otanmäki-Seura ry/Vuolijoen terveysaseman palvelujen
palauttaminen

54

23

Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö

56

24

Vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidon hankinta
1.1.2009-31.12.2011

58

25

Sosiaali- ja tervyedenhuollon palveluntuottajan ilmoitus
hintojen tarkistamisesta

60

26

Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen
Kainuussa

61

27

Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2009 korvauslaskelmien täydentäminen

63

28

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lappajärven Tähti ja Koivu

65

29

Oulun lääninhalllituksen sosiaali- ja terveysoasto/Lähellä
Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy

67

30

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomen Terveystalo Oy

68

31

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/ODL
Terveys Oy

72

32

Ilmoitusasiat

74

33

Viranhaltijapäätökset

77

34

Mediverkko Oy:n oikaisuvaatimus/Kuhmon terveysaseman vastaaottotoiminta/hankinta-asia

79

35

Katsaus

82

Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ
KOKOUSAIKA

PÖYTÄKIRJA

1/2009

3

28.01.2009 klo 10:00 - 14:15

OSALLISTUJAT
Nimi
Päätöksentekijät Heikkinen Pekka
Karjalainen Aki
Kemppainen Aila
Moilanen Pentti
Nikulainen Kari
Puurunen Yrjö
Ronkainen Tauno
Tervo Raili
Tolonen Kaisa
Törmänen Anni-Inkeri
Väisänen Sanni

Klo
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15
10:00 - 14:15

Poissa

Jokelainen Alpo

mh:n puheenjohtaja

Muut osallistujat

Pääkkönen Tuomo

10:00 - 14:15 sosiaali- ja terveysjohtaja
10:00 - 14:15 sihteeri
10:00 - 14:15 mh:n edustaja
10:25 - 11:12 hallintoylilääkäri

Repo Marjatta
Haataja Minna
Ahonen Esa
Härkönen Laila

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Läsnä §:n 10 käsittelyn ajan
10:25 - 11:45 logistiikkapäällikkö Läsnä kokouksessa §:n 10-13
käsittelyn ajan

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Heikkinen
Puheenjohtaja

Marjatta Repo
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
1 - 35
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kajaanissa 28.1.2009
Aki Karjalainen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirjan tarkastajat:

Aila Kemppainen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

1/2009

4

4.2.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1,
2. kerros Kajaani

Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyslautakunta

28.01.2009

§1

1/2009

5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
STLTK § 1
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Maakuntavaltuusto on 12.1.2009 valinnut sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2009 - 20012 seuraavat henkilöt:
Liite nro: 1
Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n mukaan
hallitus voi määrätä toimikautensa alussa muihin toimielimiin tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta edustajansa, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus kokouksessa.
Maakuntahallitus valitsi 19.1.2009 pidetyssä kokouksessa
edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2009 2012 Minna Haatajan ja varahenkilöksi Anneli Kinnusen.
Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja
-paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 22.1.2009.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntavaltuusPöytäkirjan tarkastajat:
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ton päätöksen sekä toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite nro 1, 28.1.2009: Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
STLTK § 2
Voimassa olevan Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön
15 §:n 3. kohdan mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) toimielimen
kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos
pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sen pöytäkirjat toimikautena 2009 - 2012 tarkastetaan siten, että kutakin kokousta varten
valitaan lautakunnan varsinaisista jäsenistä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita edellä mainitun mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aki Karjalaisen ja Aila Kemppaisen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa
STLTK § 3
Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 5 §:n mukaan lautakunnan ja jaoston kokouksissa toimii esittelijänä sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelystä ja valmistelusta vastaa
sosiaali- ja terveysjohtaja.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin valitseminen
STLTK § 4
Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 3. kohdan mukaan
lautakunnan ja jaoston sihteerinä toimii asianomaisen toimielimen
nimeämä henkilö.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee sihteerikseen toimikaudelle
2009-2012 hallintosihteeri Marjatta Revon ja hänen estyneenä tai
esteellisenä ollessaan kehittämispäällikkö Marita Pikkaraisen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
STLTK § 5
Maakuntavaltuuston 18.2.2008 § 24 hyväksymässä sosiaali- ja terveystoimialan johtosäännössä todetaan lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta.
Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita, seurata ja
arvioida toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta.
Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta,
laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perustella lautakunnan tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina
palveluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana.
Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat
kuukausi- ja osavuosikatsaukset ja päättää toimenpiteistä, joihin ne
antavat aihetta.
Lautakunnan tulee valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta
koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.
Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä palvelujen
käyttäjien, alueen kuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitoksen sekä
muiden yhteistyötahojen kanssa.
Lautakunnan päätettäväksi muutoin määrättyjen asioiden lisäksi lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:
1. toimialan palveluiden järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja
yleiset ohjeet,
2. asiat, jotka ovat tarpeen toimialan toiminnan turvaamiseksi sekä
tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi valtuuston hyväksymien
tavoitteiden mukaisesti;
3. toimialansa talous- ja toimintasuunnitelmat sekä tulosalueiden ja
-yksiköiden suunnitelmat ja tuloskertomukset,
4. toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset,
5. toimialaa koskevat maksut ja taksat,
6. toimialansa hankkeet ja hankinnat,
7. vastuualue- ja tulosyksikköjako toimialallaan. Terveysaseman perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää maakuntavaltuusto.
8. toimialaansa kuuluvien avustusten myöntäminen;
9. vahingonkorvaus silloin, kun maakunta on korvausvelvollinen lautakunnan toimialaan kuuluvassa asiassa,
10. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen toimialan viranhaltiPöytäkirjan tarkastajat:
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jalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata maakunnalle aiheuttamansa vahinko,
11. maakunnan edustajien nimeäminen sellaisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen,säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin,
joiden toiminta kohdistuu lautakunnan alaiseen toimintaan;
12. muutoksen hakeminen tuomioistuinten ja muiden viranomaisten
päätöksiin sekä muu puhevallan käyttö toimialallaan;
13. toimikuntien asettaminen toimialallaan sekä niiden määräajasta,
tavoitteista ja tehtävistä päättäminen
14. muut sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnan toimivaltaan kuuluviksi katsottavat asiat.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi johtosäännön mukaiset lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvallan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2009-2012
STLTK § 6
Kuntalain 50 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön
15 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen
päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää
aiemmin on ilmoitettu.
Kun kuntalaisten valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtävänä oloajasta, saavat päätökset tältä osin lainvoiman sitä nopeammin, mitä
pikemmin pöytäkirjat saadaan nähtäville. Esityslistat ja pöytäkirjat
viedään Kainuun maakunta -kuntayhtymän kotisivuille osoitteeseen
www.kainuu.fi/.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan kunkin kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimikaudella 2009 - 2012 kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslian ilmoitustaululla, osoitteessa
Kauppakatu 1, 2. kerros, Kajaani.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
STLTK § 7
Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kainuun maakunnan hallintosäännön 18 §:n 2. kohdan mukaan
asian ottamisesta lauta- tai johtokunnan käsiteltäväksi päättää lautatai johtokunta, näiden puheenjohtaja tai toimialajohtaja.
Hallintosäännön 18 §:n 3. kohdan mukaan siirto on kirjallisesti saatettava lauta- ja johtokunnan sekä viranhaltijan tietoon kolmen (3)
päivän kuluessa siitä, kun se tehtiin.
Hallintosäännön 19 §:n 2. kohdan mukaan lauta- ja johtokunnan
alaisen viranomaisen on kolmen (3) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava lauta- ja johtokunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista lauta- ja johtokunta on etukäteen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, lasketaan määräaika sen allekirjoittamisesta.
Hallintosäännön 19 §:n 3. kohdan mukaan ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole
ilmoitettu.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan toimikaudella 2009 - 2012 pidetään lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset yleisesti nähtävillä päätöksentekijän toimipisteessä
päätöksen tekoa seuraavana maanantaina ja tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä. Nähtävilläpito ei koske kuntalain
51 §:ssä otto-oikeuden piiristä pois lueteltuja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksilöön kohdistuvia asioita.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2009 kokousaikataulu
STLTK § 8
Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan
toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään
myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4)
päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että varsinaiset kokoukset kevätkaudella 2009 pidetään seuraavasti:
keskiviikkona 18.2.2009 klo 10.00
keskiviikkona 11.3.2009 klo 10.00
keskiviikkona 1.4.2009 klo 10.00
keskiviikkona 22.4.2009 klo 10.00
keskiviikkona 13.5.2009 klo 10.00
keskiviikkona 3.6.2009 klo 10.00
keskiviikkona 24.6.2009 klo 10.00
Kokoukset pidetään sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osaston
neuvotteluhuoneessa Kajaanissa, osoite. Urho Kekkosen katu 2-4
2.kerros, ellei erikseen muuta sovita.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että helmikuun kokous pidetään
keskiviikkona 11.2.2009 klo 10.00 ja hyväksyi muilta osin esittelijän
esityksen.
__________
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Yksilöhuoltojaoston valitseminen
STLTK § 9
Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 2. kohdan mukaan
lautakunnassa on yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi (5) lautakunnan
valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jaoston
varsinaisten jäsenten tulee olla lautakunnan varsinaisia jäseniä;
jaoston varajäsenet voivat olla joko lautakunnan varsinaisia tai varajäseniä. Lautakunta määrää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi yksilöhuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja viisi (5)
henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää valitsemistaan jäsenistä
jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta valitsi yksilöhuoltojaostoon toimikaudekseen seuraavat henkilöt:
Jäsen:
Aki Karjalainen
Yrjö Puurunen
Raili Tervo
Kaisa Tolonen
Anni-Inkeri Törmänen

Varajäsen:
Kari Nikulainen
Sanni Väisänen
Tauno Ronkainen
Päivi Kuutti
Aila Kemppainen

Yksilöhuoltojaosto nimesi puheenjohtajaksi Raili Tervon ja varapuheenjohtajaksi Aki Karjalaisen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta
STLTK § 10
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2008 § 223 käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinnan vuoden 2008 aikana ja myönsi valtuudet tarjouspyyntöjen jättämisen edellyttämille jatkotoimenpiteille.
Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset maakunnallisesta potilas- ja asiakastietojärjestelmästä. Liitteenä oleva tarjouspyyntö (81/2008) on julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivulla
23.9.2008.
Liite nro: 2
Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut työryhmä, jossa on ollut
mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukokonaisuuksien
ja tietohallinnon edustajia. Työryhmään ovat kuuluneet hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastaava lääkäri Tuula
Sassi, tulosyksikön päällikkö Marja Heikkinen, järjestelmävastaava
Kristiina Taskinen, järjestelmävastaava Margit Honkila, järjestelmävastaava Sirkku Malinen, tietohallintojohtaja Riitta Remsu ja atk-erikoissuunnittelija Ritva Heikkinen.
Koska juuri mitkään yksittäisistä ominaisuuksista ja soveltuvista ominaisuusyhdistelmistä eivät ole selkeästi mitattavissa ja vertailtavissa
toisiinsa nähden, on suoritettu kaikki vaatimusten ja muiden valintakriteerien täyttymisen todentaminen ja kokonaistaloudellisuusvertailu
arviointina. Arvioinnin tekee tilaaja ottaen huomioon tarjoukset, referenssit ja keskustelut sekä ratkaisujen todentamisen avulla saatu informaatio ja käyttökokemukset.
Valinnassa noudatetaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja siinä
käytetään seuraavia arviointikriteerejä:
1) Vaatimusmäärittelyn mukaisen toiminnallisuuden täyttyminen 35 %
- toiminnallisten ominaisuuksien täyttymisen pisteet lasketaan tarjouksen mukana toimitettavien selvitysten perusteella
- esimerkkipalvelukokonaisuuksien esittelyn arvioinnin perusteella
(vaatimusmäärittely 5.1)
- maksimipisteet 35 pistettä
2) Hinta 35 %
- laskennassa käytetään tarjoajan Hintakoontitaulukossa ilmoittamia
kokonaiskustannuksia neljän (4) vuoden ajalta, jotka sisältävät
- käyttöönottoprojektin hinta (projektinhallinta, asennukset, koulutukPöytäkirjan tarkastajat:
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set)
- käyttöoikeuslisenssien hinnat
- tuki- ja ylläpitohinnat
- liittymien hinnat (käyttöönottohetkellä välttämättömät integraatiot)
- konversioiden/migraatioiden hinnat (käyttöönottohetkellä välttämättömät konversiot)
- muut mahdolliset tiedossa tai arvioitavissa olevat kustannukset
- lisäksi tuotehyvitys aiemmista potilastietojärjestelmälisensseistä ja
liittymistä
- maksimipisteet 35 pistettä
3) Toimittajan kyvykkyys ja aikaisempien potilastietojärjestelmäinvestointien hyödynnettävyys 30 %
- kohdassa arvioidaan toimittajan kyvykkyyttä sekä tarjoaman ratkaisun toteutustapoja,käyttöönottoa, liittymiä, teknisiä ominaisuuksia
sekä aiemmin tehtyjentietojärjestelmäinvestointien käytettävyyttä.
- maksimipisteet 30 pistettä
Maksimipistemäärä on 100 pistettä
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tietojärjestelmätoimittajalta, jotka olivat TietoEnator Oy (nykyisin Tieto Oy), Logica
Oy ja MediConsult Oy.
Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä työryhmän tekemä
arviointi.
Erillisliite nro: 1
Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen,
puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Teen päätösehdotukseni kokouksessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Yhteenveto tarjousmenettelystä
Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa 23.9.2008.
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tietojärjestelmätoimittajalta, jotka olivat TietoEnator Oy (nykyisin Tieto Oy), Logica
Oy ja MediConsult Oy. Tarjousten avaamisesta on tehty avauspöytäkirja.
Toimittajakohtaisia lisäselvityksiä pyydettiin vaatimusmäärittelyn
osalta siten, että toimittajittain järjestettiin esittelypäivät (Logica Oy
4.12.2008, TietoEnator Oy 8.12.2008 ja MediConsult Oy
12.12.2008). Esittelypäiviin osallistui noin 70 tietojärjestelmien käytPöytäkirjan tarkastajat:
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täjää kuntayhtymän eri yksiköistä. Lisäksi järjestettiin toimittajittain
neuvottelupäivät tarjousten sisällöstä (TietoEnator Oy 8.1.2009, MediConsult Oy 13.1.2009 ja Logica Oy 14.1.2009).
Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut työryhmä, jossa on ollut
mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukokonaisuuksien
ja tietohallinnon edustajia. Työryhmään ovat kuuluneet hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastaava lääkäri Tuula Sassi, tulosyksikön päällikkö Marja Heikkinen, järjestelmävastaava Kristiina Taskinen, järjestelmävastaava Margit Honkila, järjestelmävastaava Sirkku Malinen, tietohallintojohtaja Riitta Remsu ja
atk-erikoissuunnittelija Ritva Heikkinen.
Koska juuri mitkään yksittäisistä ominaisuuksista ja soveltuvista ominaisuusyhdistelmistä eivät ole selkeästi mitattavissa ja vertailtavissa
toisiinsa nähden, on suoritettu kaikki vaatimusten ja muiden valintakriteerien täyttymisen todentaminen ja kokonaistaloudellisuusvertailu
arviointina. Arvioinnin tekee tilaaja ottaen huomioon tarjoukset,
referenssit ja keskustelut sekä ratkaisujen todentamisen avulla saatu informaatio ja käyttökokemukset.
Tarjousvertailun tulokset:
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti TietoEnator Oy,
jonka arviointipisteet olivat 91,2. Toiseksi eniten arviointipisteitä sai
Logica Oy 88,0 ja kolmanneksi eniten arviointipisteitä sai Mediconsult Oy 75,9.
TietoEnator Oy:n tarjouksen kokonaisarvo on neljän (4) vuoden kustannuksilla 2.660.438 € ALV 0 %. Vertailtu hankinnan kokonaisarvo
on laskettu tietojärjestelmän hankintakustannusten sekä sen käyttöönottoprojektin, liittymien, koulutuskustannusten, vanhojen tietojen
käsittelystä aiheutuvien kustannusten (konversiot ja migraatiot) sekä
muiden tiedossa olevien kustannusten perusteella. Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 1 Potilastietojärjestelmän tarjousten vertailussa käytetyt arviointiperusteet ja pisteytys.
Koska hankittavalla tietojärjestelmäkokonaisuudella korvataan kolme vanhaa järjestelmää ja niitä yhdistänyt aluetietojärjestelmä, joiden ylläpito- ja käyttökustannukset vähentyvät, on uudesta järjestelmästä aiheutuva nettokustannus huomattavasti sen hankintakustannusta pienempi.
Työryhmä on tehnyt tarjouskäsittelystä esityksen Kainuun maakunta
–kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan tietohallintostrategiaryhmälle, joka on käsittelyt hankintaesityksen 20.1.2009.
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen
saapuivat kokoukseen tämäna asian käsittelyn alkaessa klo
10.25.Asiantuntijana kuultiin Esa Ahosta, joka poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.12.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kainuun maakunta –kuntayhtymä hankkii yhteisen maakunnallisen potilastietojärjestelmän
TietoEnator Oy:ltä.
Perusteluna TietoEnator Oy:n tarjouksen hyväksymiselle on Kainuun maakunnan toimintaympäristön kannalta kokonaisedullisin potilastietojärjestelmä. Tässä vaihtoehdossa vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnalliset ominaisuudet toteutuvat parhaiten ja aikaisemmat tietojärjestelmäinvestoinnit koulutuksineen voidaan hyödyntää
tehokkaimmin. Yhtenäisen tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveystoimialalla työn joustavuutta ja tuottavuutta on mahdollista parantaa tulevaisuudessa merkittävästi. Uudella järjestelmällä turvataan myös ajanmukaiset sähköiset yhteydet valmisteilla oleviin kansallisiin palveluihin vuoteen 2011 mennessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ergonomian apuvälineiden hankinta
STLTK § 11
Kainuun maakunta -kuntayhtymän materiaalipalvelut on pyytänyt
tarjousta ergonimisista tukivälineistä henkilöstön käyttöön
1.1.2009-31.12.2011 liitteenä olevan tarjouspyynnön ehdoin. Hankinnasta on ilmoitettu hankintailmoitukset. fi -suvuilla 27.10.2008
2008-0239334.
Liite nro: 3
Tarjouksia tuli määräaikaan 1.12.2008 klo 12.00 mennessä kahdeksan (8) kappaletta, joista yksi (1) ei täytä tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja.
Hyväksytyt tarjouksensa jättivät:
- Beltton Oy
- Konttorikolmio Oy
Officemaker
Oriola Oy
Rehamed Oy
Grindstore Group Oy
Officeday Finland Oy
Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankintatyöryhmän
arviointi.
Erillisliite nro: 2
Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen,
puh. 08 6156 2076 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen,
puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Teen päätösehdotukseni kokouksessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Ergonomiset apuvälineet sisältävät mm.
Näyttöpäätetyöskentelyyn liittyvät; rannetuet, kyynär-, kyynärvarsi- ja käsituet, hiirituet, hiiriohjaimet, trackball-hiiret, kynähiiret, pystyhiiret, kannettavan tyynyt, kannettavan telineet, langattomat numeronäppäimistöt, litteän näytön varret, keskusyksikkötelineet, konseptitelineet, tietosuoja- ja sivuttaiskatsomissuojat.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kalusteet; satulatuolit, jalkatuet, selkätuet, tasapainoistuimet, sähköpöydät/säätöjalat, langattomat kuulokkeet ja sankaluurit, työpöytävalaisimet.
Potilassiirtojen apuvälineet (henkilökunnan käyttöön); talutusvyöt, nostovyöt, siirtovyöt, siirtoalustat, liukulevyt, kääntölevyt, siirtopatjat.
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kahdeksan (8); Beltton
Oy, Martela Oyj, Konttorikolmio Oy, Officemaker, Oriola Oy, Rehamed Oy, Grindstore Group Oy ja Officeday Finland Oy.
Martela Oyj:n tarjousta ei huomioida tarjousvertailussa, koska toimitettu tarjous ei täytä tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja.
Valintaperusteet:
Tarjouksen kohteena olevien ergonomisten apuvälineiden on oltava
soveltuvia ilmoitettuun käyttöön.
Valinta tehdään kokonaistaloudellisin perustein siten, että laadulliset
näkökulmat käyttötarkoituksiinsa täyttävät valitaan hinnan perusteella.
Tarjousvertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset
tekivät:
a) Näyttöpäätetyöskentelyyn liittyvät apuvälineet: Officemaker, Konttorikolmio Oy ja Officeday Finland Oy
b) Kalusteet; Konttorikolmio Oy
c) Potilassiirtojen apuvälineet; Rehamed Oy
Hankintapäätös sitoo myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän liikelaitosta Kainuun ammattiopistoa.
Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäälllikkö Laila Härköstä.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankkia asiaa valmistelleen
työryhmän esityksen mukaisesti ergonomian apuvälineet kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä toimittajilta seuraavasti:
a) Näyttöpäätetyöskentelyyn liittyvät apuvälineet: Officemaker, Konttorikolmio Oy ja Officeday Finland Oy
b) Kalusteet; Konttorikolmio Oy
c) Potilassiirtojen apuvälineet; Rehamed Oy
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Psykoterapiapalveluiden hankinta
STLTK § 12
Kainuun maakunta -kuntayhtymän materiaalipalvelut on pyytänyt
ajalle 1.2.2009-31.12.2012 ja optiot vuosille 2013 ja 2014 tarjousta
liitteenä olevan tarjouspyynnön ehdoin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikuisten-, lasten- ja nuorisopsykoterapioista ja terapia-arvioinneista. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus www.hankintailmoitukset.fi tietokannassa1.12.2008.
Liite nro: 4
Tarjouksia tuli määräaikaan 19.12.2008 klo 12.00 mennessä 16
kappaletta. Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. Avauksesta
on tehty allekirjoitettu avauspöytäkirja.
Tarjousten vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten hinnan vertailu
Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankintatyöryhmän
tekemä arviointi.
Erillisliite nro: 3
Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen,
puh. 08 6156 2076 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen,
puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Teen päätösehdotukseni kokouksessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää tarjousta aikuisten-, lastenja nuorisopsykoterapioista ja terapia-arvioinneista puitejärjestelyin
vuosiksi 2009-2012 sekä optio 1+1 vuotta seuraavissa eri terapiamuodoissa sekä niiden terapia-arvioinneissa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Intensiivinen yksilöterapia (2 kertaa viikossa)
Harvajaksoinen yksilöterapia ( 1 kertaa viikossa)
Musiikkiterapia
Psykoterapeuttinen ratsastusterapia
Sosiaalipedagoginen ratsastusterapia
Psykiatrisille potilaille soveltuva toimintaterapia
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7. Perheterapia
8. Neuropsykiatrinen kuntoutus
2. SOPIMUKSET JA SOPIMUSKAUSI
Saatujen tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee aikuisten-,
lasten- ja nuorisopsykoterapioihin ja terapia-arviointeihin palveluntuottajat puitejärjestelyllä 1.2.2009-31.12.2012 ajalle ja optiot varataan vuosille 2013 ja 2014. Optioiden käytöstä sovitaan palveluntuottajien kanssa viimeistään lokakuulla 2012.
Hankintayksikkö tekee palveluntuottajien kanssa puitesopimukset,
joissa määritellään tarkemmin hankittavan terapian ja terapia-arvioinnin laatu. Puitesopimuksella hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan mitään sovittua määrää, vaan hankittavan terapian määrä
muodostuu potilaiden tarpeen mukaan.
7. VALINTAPERUSTEET

Valinta tehdään kokonaisedullisuuden pohjalta, johon vaikuttavat
seuraavat arviointikriteerit:
· Tarjoushinta, maksimi 40 pistettä
· Vertailussa halvin tuntihinta saa 40 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan.
·

Laatutekijät, maksimi 60 pistettä

Palveluja tuottajan koulutus ja työkokemus, max 30 pistettä:
Kuvauksen perusteella 0-10 pistettä
Palveluprosessin kuvaus ja kokonaishallinta, max 30 pistettä
kuvauksen perusteella 0 -10 pistettä
Maksimipistemäärä on 100 pistettä.
Määräaikaan 19.12.2008 kello 12.00 mennessä tarjouksen jättivät
T:mi Jussi Kemppainen, Kajaani,
Ahti Tervo, Kajaani
T:mi Anna Komulainen, Kajaani,
Hannu Rytkönen, Kajaani
Tarja Rytkönen, Kajaani
LS Fysioterapia, Kajaani
Annika Karjalainen, Kajaani
Ylä-Kainuun terapiapalvelut, Suomussalmi
Risto Lappeteläinen, Kajaani
Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö, Kuhmo
Pekka Kela, Kajaani
Jussi Pietikäinen, Ristijärvi
Oulun Diakonissalaitos, Oulu
Ari Hyvönen, Kajaani
Koulutusavain Oy, Kajaani
Terapiakeidas Ky, Kajaani
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Hankintapäätöstä ovat olleet valmistelemassa Helena Karsikas, ylilääkäri Kainuun keskussairaalan nuoriso-osasto, Anne Ritoharju,
ylilääkäri, lasten psykatrinen osasto ja Laila Härkönen, hankitatoimisto.
Hankintapäätösesitys:
Koulutusavain Oy:n tarjous hylätään yksilöterapian kohdalta, koska
palvelun tuottajaksi nimetyistä henkilöistä toinen on työsuhteessa
Kainuun maakunta -kuntayhtymään.
Kainuun maakunta -kuntayhtymän Psykoterapiapalveluiden hankintaesitys:
Puitesopimusjärjestelyihin mukaan esitetään otettavaksi seuraavat
palveluntuottajat:
Palveluntuottaja
LS Fysioterapia

Tarjotut terapiapalvelut
Intensiivinen yksilöterapia
Harvajaksoinen yksilöterapia
Perheterapia

Hinta/45min
45,00€
45,00€
72,00€

Intensiivinen yksilöterapia
Harvajaksoinen yksilöterapia
Terapia-arvioinnit

60,00€
60,00€
60,00€

Tmi Jussi Kemppainen

Hannu Rytkönen

Intensiivinen yksilöterapia
63,00€
Psykoterapeuttinen ratsastusterapia 90,00€
Sosiaalipedagoginen ratsastusterapia
90,00€

Tarja Rytkönen

Intensiivinen yksilöterapia
Harvajaksoinen yksilöterapia
Terapia-arvioinnit

65,00€
65,00€
65,00€

Intensiivinen yksilöterapia
Harvajaksoinen yksilöterapia
Terapia-arvioinnit

65,00€
65,00€
65,00€

Perheterapia

90,00€

Toimintaterapia
Terapia-arvioinnit

45,00€
45,00€

Ylä-Kainuun terapiapalvelut
Toimintaterapia
Terapia-arvioinnit

48,00€
96,00€

Risto Lappeteläinen

Tmi Anna Komulainen
Annika Karjalainen

Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö
Psykiatrisille potilaille soveltuva
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Toimintaterapia
Musiikkiterapia

39,20€
52,00€

Oulun Diakonissalaitos
Neuropsykiatrinen kuntoutus
-

85,00€
117,00€

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäällikkö Laila Härköstä.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy psykoterapiapalveluiden
hankintaa valmistelleen työryhmän esityksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Fysio-, jalka- ja lymfaterapiapalveluiden sekä sotainvalidien ja
-veteraanien kuntoutuspalveluiden hankinta vuosille 2009-2012
STLTK § 13
Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankintatoimisto on pyytänyt tarjousta vaikeasti sairaiden potilaiden fysio-, jalka-, lymfa-, puhe- ja
toimintaterapia- sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalvelut 2009-2012 ja optiot vuosille 2013 ja 2014. Hankinnasta on ilmoitettu Kainuun-sanomien ilmoituksena 4.12.2008.
Hankintapäätöksen perusteella tehdään sopimus, joka sitoo osallistuvia hankintarenkaan yhteisöjä, sekä valittuja toimittajia.
Liitteenä olevassa tarjouspyynnössä hankinnan sopimuskausi on
1.2.2009 - 31.12.2012. Sopimusta voidaan jatkaa ilman erillistä kilpailuttamista 1+1 vuotta. Option käyttöönotosta tehdään uusi hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä. Päätökseen option
käyttöönotosta vaikuttaa ratkaisevasti toimittajien toiminta sopimuskauden aikana.
Liite nro: 5
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja
asetusta julkisista hankinnoista (614/2007).
Hankintatyöryhmään kuului Laila Härkönen ja Tuula Koskinen.
Tarjouksia määräaikaan 19.12.2008 kello 12.00 mennessä jätettiin
16 kappaletta, ja ne kaikki vastasivat tarjouspyyntöä.
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin kolmessa vaiheessa
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten hinnan vertailu
Avauksesta on tehty allekirjoitettu avauspöytäkirja 20.12.2008.
Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankintatyöryhmän
tekemä arviointi.
Erillisliite nro:4
Asia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen,
puh. 08 6156 2076 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen,
puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
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Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Teen päätösehdotukseni kokouksessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hankintatyöryhmän hankintaesitys
Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt tarjousta Kainuun
maakunta -kuntayhtymän puolesta. Hankintapäätöksen perusteella
tehdään sopimus, joka sitoo osallistuvia hankintarenkaan yhteisöjä,
sekä valittuja toimittajia.
Tarjouspyynnössä hankinnan sopimuskausi on 1.2.2009 31.12.2012. Sopimusta voidaan jatkaa ilman erillistä kilpailuttamista
1+1 vuotta. Option käyttöönotosta tehdään uusi hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä. Päätökseen option käyttöönotosta
vaikuttaa ratkaisevasti toimittajien toiminta sopimuskauden aikana.
Hankinnasta on ilmoitettu Kainuun Sanomien ilmoituksena
4.12.2009.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja
asetusta julkisista hankinnoista (614/2007).
Hankintatyöryhmään kuuluivat Laila Härkönen ja Tuula Koskinen.
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten hinnan vertailu
Tarjouksia määräaikaan 19.12.2008 kello 12.00 mennessä jätettiin
kuusi kappaletta, jotka vastasivat tarjouspyyntöä. Avauksesta on
tehty allekirjoitettu avauspöytäkirja 20.12.2008.
Hankinnan valinta suoritettiin kaikki pakolliset tarjoajan ja tarjouksen
ehdot täyttävien tarjousten mukaan hinnan perusteella.
Tarjoajien kelpoisuuden perusteella hylätään yksi tarjous. Fysioterapeutti Maritta Karjalainen on työsuhteessa kuntayhtymään, joten hänen tarjouksensa esitetään hylättäväksi.
Pisteytyksen perusteet on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olleessa taulukossa (liite 2)
Osatarjoukset hyväksyttiin.
Esitetään, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän sopimuksen piirin otettavilta toimittajilta hankitaan terapiapalveluja kaudella
1.2.2009–31.12.2012 seuraavasti:
Sotaveteraanien kuntoutus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teppanan Fysikaalinen hoitol./Otanmäen lääkintä
Kainuun Fysioterapia/Akseli ja Elina
LS Fysio
Tarja Parviainen, Kajaani

29

Hinta/45 min
32,75
38,00
39,00
35,00

Paltamo:
Paltamon Fysioterapia

35,00

Sotkamo:
Vuokatin Fysioterapia

40,00

Kuhmo:
Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö

46,20

Hyrynsalmi:
Fysioterapia Mira Oikarinen

34,00

Puolanka:
Fysioterapia Jouni Pyykkönen
Fysikaalinenhoitol. L ja M Heikkinen

29,25
41,00

Suomussalmi:
Fysikaalinen hoitolaitos Kunnoks

36,00

Muut fysiatriset palvelut:
Palveluntuottajat:
Kajaani:
Teppanan Fysikaalinenjoitol./Otanmäen lääkintävoimistelu (Lasten
kuntoutusta)
Kainuun Fysioterapia/Akseli ja Elina
LS Fysioterapia
Tarja Parviainen
Jalkaterapia Kristiina Seppänen
Fys. ja lymfa Sirpa Tervo (Lasten kuntoutusta)
Rokuan Kuntoutus Oy
T:mi Bridleway Katariina Heikkinen
Paltamo, Ristijärvi, Vuolijoen alue:
Jalkaterapia Elina Korhonen
Paltamon Fysioterapia
Sotkamo:
Vuokatin Fysioterapia
Jalkaterapia Elina Korhonen
Tmi Fysio-ja ratsastusterapia Sanna Mattila
Kuhmo:
Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö
Kuhmon JK-Fysioterapia
Fysiokuhmo Päivi Pesonen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suomussalmi:
Fysikaalinen hoitolaitos Kunnoks
Ylä-Kainuun Terapiapalvelut
Hyrynsalmi:
Fysioterapia Mira Oikarinen
Puolanka:
Fysikaalinen hoitolaitos L ja M Heikkinen
Palvelujen pisteytykset tarjoajittain liitteessä 1, lähetetään hankintapäätöksen mukana.
Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäällikkö Laila Härköstä, hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
11:45.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy fysio-, jalka-, lymfa-, puheja toimintaterapia- sekä sotainvalidien ja –veteraanien koulutuspalveluiden hankintaa valmistelleen työryhmän esityksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo
11:45-12:00.
________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite nro 5,28.1.2009: Fysio-, jalka- ja lymfaterapiapalveluista sekäsotainvalidien ja veteraanienkuntoutuspalveluista 2009-2012
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Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien perustaminen
STLTK § 14
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain tarkoituksensa on
auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut
ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean
kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain tarkoituksena on
myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä.
Laissa säädetään eri hallinnonalojen yhteistyötä ja asiakkaan asemaa koskevista periaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista menettelytavoista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen on oltava keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Näiden viranomaisten tulee toimia yhteistyössä myös muiden kuntoutusta järjestävien yhteisöjen kanssa.
Asiakasyhteistyö toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisten viranomaisten tavanomaista toimintaa. Lisäksi yhteistyötä toteutetaan
paikallisen, alueellisen ja valtakunnan tason yhteistyöelimissä.
Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhteisöille
ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta.
Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä.
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi
sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomaisen,
Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä
edustaja. Jos edustaja eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, hänen edustamansa yhteisö nimeää uuden edustajan.
Asioiden käsittelyä varten yhteistyöryhmä voi jakaantua jaostoihin.
Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita.
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää tässä
laissa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten
Pöytäkirjan tarkastajat:
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yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta sekä
käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita.
Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista.
Kuntoutuksenasiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen
kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän tehtävänä
on kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi kuntoutujan
palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen.
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä on tarvittaessa apuna muissa
kuntoutusta koskevissa säännöksissä tarkoitetun kuntoutussuunnitelman laatimisessa.
Asiakasyhteistyötoiminnan uudelleen organisoimiseksi on Kainuuseen tarpeen perustaa seuraavat kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät:
Kajaanin seutu:
Lääkäri:
Psykologi:
Sosiaalityöntekijä:
Kouluttaja:
Kela:
Työvoimahallinto:

Aaro Tolonen, Paltamo
Anne Karinkanta
Eija Pohjola, Kajaanin Typ
Markku Similä, KAO, aikuiskoulutuspalvelut/hyvinvointiala
Onerva Miiros
Työvoimaohjaaja Leila Sarhaluoma (varsinainen jäsen)
Työvoimaneuvoja Anne Piirainen(varajäsen)
Ammatinvalintapsykologi Pirjo Kaikkonen
(varsinainen jäsen)
Ammatinvalintapsykologi Heikki Vilmi

Sotkamo-Kuhmon seutu:
Lääkäri:
Tuula Sassi
Psykologi:
Aatos Karppinen
Sosiaalityöntekijä:
Yrjö Sorvari, Sotkamo
Sosiaalityöntekijä
Raija Pääkkönen, Kuhmo (varajäsen)
Rehtori:
Tuula Tervo, Kuhmon toisen asteen koulutuksen esimies
Kela:
Ritva Mikkola, Kuhmo
Kari Kaleton, Sotkamo
Työvoimahallinto:
Johtava työvoimaneuvoja Anna-Liisa Heikkinen, Kuhmo (varsinainen jäsen)
Ammatinvalintapsykologi Jaakko Mikkola,
Kuhmo (varajäsen)
Erikoistyövoimaneuvoja Eeva Niskanen,
Sotkamo (varsinainen jäsen)
Ammatinvalintapsykologi Aila Leino, SotkaPöytäkirjan tarkastajat:
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mo (varajäsen)
Ylä-Kainuu (lukuunottamatta Puolanka):
Lääkäri:
Raino Puolakanaho
Psykologi:
Tuovi Kemppainen, psyk. sairaanhoitaja
Sosiaalityöntekijä:
Ilkka Saukko, Suomussalmi
sosiaalityöntekijä Marja-Leena Penttinen,
Suomussalmi (varajäsen)
Kouluttaja:
Kela:
Työvoimahallinto:

Markku Similä, KAO, aikuiskoulutuspalvelut/hyvinvointiala
Liisa Haikola
Työvoimaohjaaja Sirkka-Liisa Juntunen,
Suomussalmi (varsinainen jäsen)
Erikoistyövoimaneuvoja Arja Oikarinen,
Suomussalmi (varajäsen)

Puolanka: (jatkaa nykyisellä kokoonpanolla)
Lääkäri:
ei vakituista
Mielenterveystyö
Erika Syrjänen, psyk. sairaanhoitaja
Sosiaalitoimisto
Maarit Heikkinen
Kela:
Sinikka Heikkinen
Puolangan kunta:
nimeää edustajansa
Työvoimahallinto:
Johtava työvoimaneuvoja Arja Seppänen,
Puolanka, (varsinainen jäsen)
Työvoimaneuvoja Heli Moilanen, Puolanka,
(varajäsen)
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää perustaa edellä esitetyt kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
________
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Eettisen toimikunnan kokoonpano valtuustokaudella 2009-2012
STLTK § 15
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta tuli voimaan
1.11.1999.
Laissa säädetään ihmiseen ja ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvan lääketieteellisen tutkimukseen edellytyksistä ja eettisistä toimikunnista. Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakkoon tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. Lausunnoista perittävistä
maksuista säädetään asianosaisen ministeriön päätöksellä.
Lain mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava vähintään yksi eettinen
toimikunta. Toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään
kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja tarvittava
määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava lääketieteen lisäksi
muita ammattialoja. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä ja vähintään 40 % miehiä ja 40 % naisia. Toimikunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982) virkamiehen esteellisyydestä säädetään. Eettisen toimikunnan jäsenet toimivat virkavastuulla.
Eettisen toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja sen muuttamisesta, toimikunnan yhteystiedoista sekä toimikunnan lakkauttamisesta on sairaanhoitopiirin tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
1) valita edustajansa tutkimuseettiseen toimikuntaan toimikaudelle
2009-2012
2) nimetä toimikaudelle 2009-2012 tutkimuseettisen toimikunnan
jäseniksi seuraavat henkilöt:
Päätöksentekijät:
Juvonen Raija, puheenjohtaja, (LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien
apulaisylilääkäri)
Huovinen-Tervo Marjo, jäsen, sihteeri, (THM, ylihoitaja)
Leinonen Rauni, jäsen, (TtM, KL, yliopettaja)
Ahonen Esa, jäsen, (LT, hallintoylilääkäri, sairaanhoidon palvelujen
johtaja)
Vilmi-Johansson Liisa, jäsen, (terveydenhuollon hallinnon tutkinto,
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Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilasasiamies)
Partanen Teuvo, varapuheenjohtaja, (teologi, sairaalapastori)
Koskelo Raija, jäsen, maallikkojäsen, Kajaanin Psoriasisyhdistys
ry:n sihteeri
Romppainen Merja, jäsen, (LL, terveyskeskuslääkäri)
Erola Tuomo, jäsen, (LT, neurokirurgian erikoislääkäri)
Muut osallistujat:
Ruuska Pekka, varajäsen, (kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, laboratorion ylilääkäri)
Leinonen Riitta, varajäsen, (TtM, ylihoitaja)
Kemppainen Aila, varajäsen, (teologi, sairaalapastori)
Korhonen Virpi, varajäsen, (TtM, osastonhoitaja)
3) valita edustajakseen tutkimuseettiseen toimikuntaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi lautakunnan edustajaksi Kari
Nikulaisen ja varalle Anni-Inkeri Törmäsen.
__________
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Edustajien nimeäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmään
STLTK § 16
Kainuun maakuntahallitus muutti 12.03.2007 Savuton maakunta
-työryhmän nimen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmäksi. Sosiaali - ja terveyslautakunta pyysi 10.10.2007 kuntia ja
maakunnan muita toimialoja nimeämään edustajansa Terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen työryhmään.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän toiminta käynnistyi 12.2.2008. Työryhmän alateemoiksi päätettiin ottaa Terve Kunta
-verkoston teemat, terve ikääntyminen, terveysliikunta ja terve yhdyskuntasuunnittelu. Kainuun kuntien, Oulun läänihallituksen, järjestöjen ja yrittäjien kanssa on laajennettu työryhmää teemojen sekä
alueellisen edustuksen näkökulmasta. Työryhmässä on sovittu, että
laajennettu Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä vie koko Kainuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa eteenpäin
huomioiden Kainuun haasteet vuoden 2008 aikana. Tämä laajennettu työryhmä luo pohjaa vuonna 2009 kuntiin perustettaville, poikkihallinnollisille työryhmille ja vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita Kainuussa.
Kainuun maakunnallinen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä esittää, että maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta
1. nimeää edustajansa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja
sen toimeenpanosta huolehtimiseen;
2. esittää, että maakunnan koulutuslautakunta ja maakuntahallitus
nimeävät edustajansa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja
sen toimeenpanosta huolehtimiseen; sekä
3. pyytää, että Kainuun kunnat nimeävät edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen sekä esittää, että Kainuun kunnat nimeäisivät paikallisen poikkihallinnollisen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön
ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen.
Lisätietoja asiasta antavat terveyden edistämisen suunnittelija Annikki Aitoaho p. 044 7107 484 sähköposti annikki.aitoaho@kainuu.fi
ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen p. 044 7773033
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Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy maakunnallisen Terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän esityksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi
lautakunnan edustajaksi Sanni Väisäsen ja varalle Yrjö Puurusen.
_________
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Edustajan nimeäminen maakunnalliseen päihdetyöryhmään
20/11/111/2009
STLTK § 17
Kainuun maakunnallinen päihdetyöryhmä on toiminut vuosina
2006-2008 maakunta-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätöksellä on 31.8.2005 (§182.) Työryhmän kokoonpano on valtuustokauden mittainen ja nyt on aika nimetä kauden 2009-2012
työryhmäedustajat.
Päihdetyöryhmän työskentely vuosina 2006-2008
Maakunnallisen päihdetyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja selkiinnyttää kainuulaista päihdekenttää sekä huomioida valtakunnalliset linjaukset kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
Työryhmän tehtävinä on mm. tiedottaa päihdeasioista ja vaikuttaa
kansalaisten, eri toimijoiden ja päättäjien välillä, linjata päihdekentän
toimintatapoja, osallistua maakunnallisen mielenterveys- ja päihdestrategiatyön valmisteluun, edesauttaa maakunnallisia päihdehankkeita sekä hyödyntää eri oppilaitosten ja yliopistojen tekemää
tutkimus- ja kehittämistyötä.
Työryhmän keskeisiä aikaansaannoksia edellisellä toimintakaudella
ovat olleet erilaisten aloitteiden ja esitysten tekeminen. Työryhmä on
tehnyt esityksiä mm. sosiaali- ja terveyslautakunnalle paikallisten
päihdetyöryhmien perustamiseksi. Päihdetyöryhmä on pitänyt maakunnallisen päihdestrategiatyön tarpeellisuutta esillä ja tehnyt aloitteen sosiaali- ja terveydenhoidon johtoryhmälle työn käynnistämiseksi, on järjestänyt yhteisiä päihdefoorumeja Kainuun Päihdetyön
koordinointi -hankkeen kanssa sekä vaikuttanut median välityksellä
yleisiin päihdeasenteisiin.
Työryhmässä on ollut edustajat maakuntahallituksesta, sosiaali- ja
terveys- sekä koulutuslautakunnista, aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidosta, perhe- sekä vanhuspalveluista, poliisista, seurakunnasta, tulli- ja rajavartiostosta, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL), A-Kiltojen Liitto ry:stä, Kainuun kylien Nuotta ry:stä sekä kuntien päihdetyöryhmistä.
Maakunnallisen päihdetyöryhmän työskentely
Päihdetyöryhmä kokoontuu 4-5xvuosi, mutta myös kokoontumisten
välillä voi olla työskentelyä esim. pienryhmissä ja sähköisesti. Eri tahojen edustajien tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita työryhmän
jäsenyyteen, jotta maakunnallinen työskentely on mahdollisimman
vaikuttavaa. Tärkeää on, että työryhmään nimettävä edustaja voi
käyttää työaikaa päihdetyöryhmän toimintaan.
Päihdetyöryhmän jäsen saa monipuolista tietoa päihdeasioista sekä
työvälineitä omaan työhönsä ja toimintaansa ja hyötyy monitoimijaiPöytäkirjan tarkastajat:
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sesta verkostoitumisesta. Jäsenyys avaa vaikuttamismahdollisuuden maakunnallisella tasolla.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen Kainuun maakunnalliseen päihdetyöryhmään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi Kainuun maakunnalliseen
päihdetyöryhmään edustajakseen Kaisa Tolosen ja varalle Yrjö Puurusen.
__________
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Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen ja
perittävät asiakasmaksut
STLTK § 18
Kainuun kunnissa kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty perusopetuslain mukaisena toimintana,
muutamissa tapauksissa päivähoitolain mukaisena toimintana. Kehitysvammalain mukaisena ko. toiminta ei ole ollut. Kunnat ovat määritelleet toiminnasta perittävän asiakasmaksun kuntakohtaisesti ja
perineet kaikilta lapsilta saman maksun myös kehitysvammaisten
lasten osalta.
Suomussalmen kunta ja Kajaanin kaupunki ovat kyseenalaistaneet
kuntien järjestämis- ja maksuvelvollisuuden kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon osalta, ja myös kehitysvammaisten lasten perheet ovat kysyneet toiminnan maksuttomuutta vedoten kehitysvammalakiin.
Asiaan liittyen on käyty 9.12.2008 neuvottelu, jossa oli mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalveluiden, Kajaanin kaupungin ja Suomussalmen kunnan viranhaltijoita. Neuvottelussa ei
päästy yksimieliseen näkemykseen asiasta ja päätettiin, että asia
viedään maakuntavaltuuston käsittelyyn ja sitä ennen pyydetään
kuntien lausunnot asiaan.
Perusopetuslain muutoksella 1135/2003 säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä sitä vanhemmillekin erityisopetuksessa oleville oppilaille kunnan
päättämässä laajuudessa. Toiminnan järjestämistä varten myönnetään rahoitusta perustamishankkeisiin ja käyttökustannuksiin opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoitusta koskevan lain mukaisesti.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.
Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan
määrätä kuukausimaksu. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Päivähoitolain mukaan lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka
eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet
sitä vaativat eikä hoito ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Kouluikäisten lasten sijoittaminen alle kouluikäisten
lasten ryhmään ei kuitenkaan anna lapsille mahdollisuuksia heidän
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ikätasoa vastaavan toimintaan.
Päivähoidosta peritään asiakasmaksulain 7 a §:n mukainen maksu.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta
on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemaansa palvelua. Erityishuollon tarkoituksena on edistää
suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen
tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.
Mikäli kunnassa tai lähikuntien kesken on riittävä määrä kehitysvammaisten erityishuollon tarpeessa olevia kouluikäisiä lapsia, iltapäivätoimintaa voidaan järjestää myös kehitysvammalain 2 pykälän 10.
kohdan mukaisena muuna erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan kehitysvammaisten erityishuolto on maksutonta lukuun ottamatta kehitysvammaisen ylläpitoa. Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito
on kuitenkin maksutonta. Erityishuoltona järjestettävään toimintaan
tarvittavat kuljetukset tulee järjestää myös erityishuoltona.
Valtakunnallista toimintalinjaa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on selvitetty Suomen kuntaliiton ja sosiaali- ja
terveysministeriön virkamiesten kautta. Selvityksen perusteella on
käynyt ilmi, että yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia ei ole,
vaan kunnat toimivat eri tavoin. Myöskään STM ja opetusministeriö
eivät ole pystyneet antamaan yhtenäistä kannanottoa asiasta.
Kuntaliiton näkemyksen mukaan pääsääntönä on, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ns. normaalisuusperiaatteen mukaan. Jos
kuitenkin kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan on merkitty aamu- ja iltapäivätoiminta lapsen erityishuoltoon kuuluvana, niin
silloin ap/ip-toiminta myönnetään erityishuoltona, joka voidaan toteuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä. Tällöin toiminta on
lapselle maksutonta ja siihen kuuluu myös erityishuollon saamiseksi
välttämättömät kuljetukset. Siihen, merkitäänkö ap-/ip-toiminta erityishuolto-ohjelmaan ratkaistaan paikallisesti lapsen ja kehitysvammahuollon palveluiden tilanteen mukaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö on tuonut esille seuraavat asiat:
Vammaispolitiikan tavoitteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus,
minkä seurauksena yleiset palvelut tulee järjestää siten, että ne soveltuvat mahdollisimman monille. Sosiaaliviranomaiset järjestävät
vammaisen lapsen päivähoidon ensisijaisesti osana yleistä päivähoitoa. Tarvittaessa lasta ja hoitoyhteisöä tuetaan erityisin tukitoimin.
Opetusviranomaiset huolehtivat vammaisten lasten opetuksen järPöytäkirjan tarkastajat:
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jestämisestä. Tarvittaessa vammaista lasta ja hänen opettajaansa
tuetaan järjestämällä hänen tarvitsemansa ylimääräinen tuki.
Erityispalvelujen tavoitteena on yhdenvertaisuuden turvaaminen. Erityispalvelut tulevat kysymykseen silloin, kun yleiset palvelut eivät
tuettuinakaan ole sopeutettavissa vammaisen lapsen tarpeiden mukaisiksi. Mikäli toiminto tai palvelu järjestetään erityispalveluina silloinkin, kun toimiva palvelu olisi mahdollista järjestää yleisenä palveluna, joudutaan kielletyn erityiskohtelun, syrjinnän, alueelle.
Ottaen huomioon perustuslain yhdenvertaisuussäännös sekä vammaispolitiikan yleisten palvelujen ensisijaisuuden periaate vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta tulee ensisijaisesti järjestää yhdessä muiden lasten kanssa osana perusopetuslain mukaista toimintaa.
Joissakin tapauksissa opetustoimen järjestämään iltapäivätoimintaan osallistuvaa vammaista lasta sekä ryhmää on tarpeen tukea
koulutoimen tai sosiaalihuollon erityisin toimenpitein. Tällaisia erityistoimenpiteitä ovat mm. avustajan sijoittaminen ryhmän tai vammaisen lapsen tueksi. Tällöin kysymyksessä on positiivinen erityiskohtelu, jolla vammaisen lapsen osallistumismahdollisuudet turvataan.
Erityistilanteissa voidaan iltapäivätoimintaa tai -hoitoa järjestää myös
sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella sosiaalihuollon toimintana. Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään vammaisille lapsille
ilman perusteltua syytä muista erillään, kysymyksessä on vammaisten lasten erilliskohtelu, jota voidaan pitää perustuslain vastaisena.
Lainsäädäntöpohjan kirjavuudesta johtuen myös toiminnan asiakasmaksukäytäntö on muodostunut kirjavaksi. Johtavana periaatteena
on, että kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaiseen
kohteluun kuuluu myös se, että vammaisuuden vuoksi tarvittavasta
erityispalvelusta ei peritä asiakasmaksua. Yleisistä palveluista voidaan periä yleisten maksuperusteiden mukainen asiakasmaksu, jota
voidaan myös kohtuullistaa.
Maksuttomaksi erityispalveluksi voidaan katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kolmannesta kouluvuodesta eteenpäin,
koska tällöin iltapäivätoimintaa tarvitaan vammaisuudesta johtuvista
syistä.
Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara,
puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kainuussa kehitysvammaisten
lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen KaiPöytäkirjan tarkastajat:
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nuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain tai päivähoitolain perusteella.
Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa
pidempään kuin muut lapset (1- ja 2 -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksun perinnästä, eikä
myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä.
Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoidon välillä ei pystytä järjestämään koululaiskuljetusten yhteydessä vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjestävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetuskustannuksista.
Maakuntavaltuusto pyytää ennen asian käsittelyä peruskunnilta lausunnot asiasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Periaatteet lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapselta perittäväistä korvauksista
STLTK § 19
1. Maksun periminen vanhemmilta
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin
mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annettavasta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua periä
lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusmaksun suuruinen. Maksua voidaan alentaa vähentämällä siitä
lapsesta maakunnalle perittävä lapsilisä.
Vanhemmilta perittävä korvaus jaetaan asiakasmaksulain 20 §:n
mukaan vanhempien kesken heidän maksukyvyn mukaisesti.
Jos vanhemmille on vahvistettu elatusapu, peritään korvaukseksi
vain tuo elatusapu.
Maksajan ollessa työtön, peritään hoidon tai palvelun korvaukseksi
työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.
Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu voidaan alentaa tai jättää
perimättä kokonaan, mikäli perheen taloudelliset, huollolliset tai
muut perustellut syyt sitä edellyttävät.
Maksua aletaan periä sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Alle
kuukauden pituisista sijoituksista ei maksua peritä.
Maksu määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuussa ja aina silloin, kun maksajan taloudessa tapahtuu olennaisia maksukykyyn vaikuttavia muutoksia.
2. Periminen lapselta
Laitoshuollon, perhehoidon tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan lapselta periä maksu asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista.
Lapselta perittävä maksu saa olla enintään 1.247,30 euroa kuukaudessa eikä maksu saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Maksut tulevat voimaan 1.1.2009 alkaen.
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Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara,
puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapsilta perittävät korvaukset edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi esittelytekstiä seuraavsati:
Poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen lause, joka kuuluu:
Maksua voidaan alentaa vähentämällä siitä lapsesta maakunnalle
perittävä lapsilisä.
Ja heti sen jälkeen lisätään uusi kappale:
Vanhempien maksukyvyn ohella määritellään oikeusministeriön ohjeiden (2007:2) mukaisesti lapsen elatuksen tarve, josta vähennetään lapselle tuleva ja maakunnalle perittävä lapsilisä.
Muilta osin esittelyteksti ei muutu.
Sosiaali- ja terveysjohtajan korjattu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapsilta perittävät korvaukset esittelytekstissä esitettyjen ja edellä olevien täydennysten
mukaisin periaattein.
Hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan korjatun päätösehdotuksen.
__________
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Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset
1.1.2009 alkaen
STLTK § 20
Kuntainfon 14/2008 mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 336,41
e/kk ( 1.1.2009). Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (Perhehoitajalain muutos 948/2006, on tullut voimaan 1.1.
2007).
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa 375,08 e/kk ( 1.1.2009). Kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2009 lukien
2.663,76 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Kainuun maakunta -kuntayhtymän Laadukas perhehoito -hanke valmistelee hallinnollista ohjetta, miten kuntayhtymä jatkossa toteuttaa
lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa.
Toimintaohjeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen ja yhtenäisen perhehoidon toimintatavan luominen Kainuun maakunta –
kuntayhtymään. Tarkoitus on, että perhehoito saa vahvemman sijan
lasten, nuorten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämisessä. Tavoite on myös yhdenmukaistaa eri asiakasryhmien perhehoidon palkkioita.
Syksyllä 2008 hanke toteutti kaikkia asiakasryhmiä koskevan laaja-alaisen rekrytoinnin, jota kautta saatiin uusia perhehoitajia. Nyt
perhehoidosta vastaavat esimiehet yhdessä hankevetäjän kanssa
ovat valmistelleet eri asiakasryhmille perhehoitajien hoitopalkkio- ja
kulukorvausesitykset, joilla pyritään lisäämään kiinnostusta perhehoitajaksi rekrytoitumiseen. Perhehoitajien palkkioita ja kulukorvauksia on nostettu voimakkaasti eri puolilla Suomea samasta syystä.
Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien jatkuvan perhehoidon hoitopalkkiot esitetään yhtenäistettäviksi samansuuruisiksi. Tämä tarkoittaa vanhusten perhehoidon osalta työntekijän eläkelain palkkakerrointa (6,05%) selvästi suurempaa korotusta, mutta mielenterveyskuntoutujien osalta taas pienempää hoitopalkkiotasoa. Hoitopalkkiotason lasku koskee vain uusia asiakkuuksia, mielenterveyskuntoutujien nykyisten perhehoitajien palkkioita tulee korottaa palkkakertoimen mukaisesti. Myös vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien tilaPöytäkirjan tarkastajat:
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päiselle perhehoidolle esitetään yhtä hoitopalkkiota, jota esitetään
nostettavaksi selkeästi yli minimikorotuksen. Ikäihmisten perhehoidon erityiskustannusten korvaus esitetään poistettavaksi, koska
asiakas maksaa yleensä itse omat erityiskustannuksiin liittyvät terveydenhuoltomenonsta. Mielenterveyskuntoutujille ei aiemmin ole
järjestetty tilapäistä perhehoitoa. Ikäihmisten, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten perhehoidon kulukorvaukset esitetään myös
yhtenäistettäviksi. Kulukorvaukset ylittävät indeksikorotukset ja ne
on laskettu niin, että ne vastaavat paremmin nykyistä hintatasoa.
Myös kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon hoitopalkkioista osaa on nostettu yli palkkakertoimen mukaisen tason ja kulukorvauksia on nostettu indeksikorotuksia enemmän. Toisin kuin ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien on kehitysvammaisten tilapäisen perhehoidon palkkiot esitetty kolmeen luokkaan kuten ennenkin
johtuen kehitysvammaisuuden asteesta riippuvista hoidettavuuden
suurista eroista.
Myös lastensuojelun osalta hoitopalkkiota esitetään korotettavaksi
tuntuvammin kuin palkkakerroin ohjaisi, koska hoitopalkkiolla pyritään houkuttelemaan uusia perhehoitajia, jolloin lapset voitaisiin sijoittaa perheisiin laitoshoidon sijasta. Lastensuojelun tulevaisuuden
sijoitusten painopiste on perhesijoitukset. Perushoitopalkkioksi on
esitetty 600 euroa/lapsi, 0–2 vuotiaille kotihoidontuen korvauksena
200 euroa ja 3–17 -vuotiaille 200 euron ansiomenetyslisä, mikäli toinen vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin. Erityishoidettavuudesta
vammaisuuden perusteella edelleen 200–300 euron lisä. 1.1.2009
esitetään otettavaksi käyttöön myös lasten ja nuorten lyhytaikainen
perhehoito avohuollon tukitoimena.
Myös lasten perhehoidon kulukorvauksia on tarkistettu vastaamaan
paremmin kulutuksia. Kilometrikorvaukset on nostettu 0,24 e/km verottajan hyväksymään määrään.
Uutena on esitetty tukiperhetoimintaan hoitopalkkiokorvaus 24 e/pv,
tähän asti on maksettu vain kulukorvaus. Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevänä tukimuotona perheille erittäin tärkeä ja jotta saadaan uusia tukiperheitä, hoitopalkkion osuus on tärkeä. Vaihtoehtona on sijoittaa lapsi ammatilliseen perhekotiin, joka tilanteeltaan ja
kustannuksiltaan on huonompi ja kalliimpi vaihtoehto.
Uutena esitetään myös kiertävien perhehoitajien rekrytointia. He hoitaisivat mm. pitkäaikaisten perhehoitajien sijaisuuksia.
Palkkioiden ja kulukorvausten nostosta huolimatta perhehoito olisi
edelleen taloudellisin ympärivuorokautisen asumispalvelun muoto.
Perhehoidossa asutaan tavallisissa kodeissa, mikä erityisesti pienille
lapsille on lähes aina parempi ja inhimillisempi ratkaisu kuin laitos.
Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 hoitopalkkioita ja kulukorvauksia.
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Lasten ja nuorten perhehoito
Perhehoitomuoto
Jatkuva perhehoito

Hoitopalkkio
0 – 2v 800 e/kk (438-728€)
Päätoimiselle perhehoitajalle,
jos lapsi ei ole päivähoidossa
ja ei ole kyse kuntoutuksellisesta päivähoidosta.
(Palkkio sisältää kotihoidontukea 200 e/kk)
3 – 17 v

600 e/kk

18 – 20 v 470 e/kk

Kulukorvaus
0 – 6 v.
7 – 11v.
12 – 16 v.
17 – 20
( 360-517 €)

390 e/kk
420 e/kk
500 e/kk
560 e/kk

Kun nuori saa työmarkkinatukea,
vähentää se vastaavan määrän kulukorvauksesta.

- osa-aikainen 18 – 20 v 300 e/kk
perhehoito
Nuori asuu opiskelun vuoksi /
tai on asevelvollisuusajan,
toisella paikkakunnalla viikot.
Viikonloput ja lomat sijaisperheessä ja sijaisvanhemmat
huolehtivat käytännön asiat.
Nuori on sijaiskodista pois
väh. 2 kk.
Hoitopalkkion
lisäksi maksetaan erityishoitopalkkiolisä

200 e/kk, alle 16-v lapsen
vammaistuki I, II
300 e/kk, alle 16-v lapsen ylin
vammaistuki

Hoitopalkkion 3 – 17 v 200 e /kk
lisäksi maksetaan
ansionmenetyskorvauslisä
jos perhehoitaja jää kotiin
työstä ja lapsi
ei ole päivähoidossa.
Lapsilisä ja hoitotuki maksetaan perhehoitajalle
Erilliskorvaus:
Yksilöllisistä tarpeista johtuva terapian ja sairaanhoidon kustannukset, joita ei
muun lainsäädännön nojalla korvata
Ruokaraha 10 e/pv
Lasten vierailu biologisten vanhempien luona, jos vanhemmat ovat vähävaraisia
Opiskelun tuki:
Koulukustannukset korvataan kuitteja vastaan asiakassuunnitelman mukaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kilometrikorvaus: 0,24 e/km (= verottajan hyväksymä vähennys oman auton käytöstä työmatkoihin)
- Lapsien kuljetus perhetapaamisissa kun ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa
Harrastusraha 600 e/v
Kulukorvaus sisältää harrastusrahaa 400 e/ v, ylimenevältä osalta maksetaan
kuitteja vastaan 600 e/v
Päivähoitolaskut: Korvataan laskujen mukaan .
Sijaislapsia muistetaan enintään 85 e/tapahtuma ( esim. rippijuhlat, koulusta valmistuminen)

49 e/pv

22 e/pv

Mikäli tukiperhehoito
kestää yli 14 pv/kk , sijoitus muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi

24 e/pv ( 0 €)

27 e/pv (25-44 €)

Lyhytaikainen perhehoito

Jatkuva perhehoito palkkio Jatkuva perhehoito kulujaettuna kuukauden
korvaus jaettuna kuukaupäivillä
den päivillä

Kriisiperhehoito
Tukiperhehoito

Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito
Perhehoitomuoto
Jatkuva perhehoito
I maksuluokka
II maksuluokka
III maksuluokka
IV maksuluokka

Hoitopalkkio

562 e/kk
618 e/kk
700 e/kk
800 e/kk

Jatkuvassa perhehoidossa maksetaan lapsilisä ja vammaistuki
ikä alle 16 v, perhehoitajalle
Tilapäinen perhehoito
( enintään 3 kk/v tai
enintään 7 pv/kk)
I maksuluokka
II maksuluokka
III maksuluokka

(529€)
(582 €)
(624 €)
(672 €)

Kulukorvaus

640 e/kk alle 16 v
670 e/kk yli 16 v
(360-575 €)

18 e/vrk
24 e/vrk
(16-22 €)

alle 16 v
yli 16 v

37 e/vrk
44 e/vrk
62 e/vrk
(27-60 €)

Hoitopalkkioluokkaluokat perustuvat seuraaviin hoitoisuuskriteereihin:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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I Hoito ei ole ympärivuorokautisesti sitovaa, asiakas voi olla päivisin päivätoiminnassa tai muuten tulee toimeen vähemmällä valvonnalla ja huolenpidolla
II Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan hoitotukea ja hän
tarvitsee lähes jatkuvaa ohjausta ja huolenpitoa
III Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa
III Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa,
ympärivuorokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoidettava
henkilö on vaikeavammainen ja /muuten sairauden vuoksi runsaasti
hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea.
Viranhaltijalla on yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee as.om. tulosyksikön päällikkö.
Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito
Perhehoitomuoto
Jatkuva ikäihmisten ja
mielenterveyskuntoutujien perhehoito

Tilapäinen perhehoito
( =alle 3 kk kestävä)

Osavuorokautinen ikäihmisten perhehoito
Päivähoito ( 10 h/pv)

Kiertävä perhehoitaja

Hoitopalkkio

700 e/kk (ikäihmiset 640 e/kk alle 16 v
511€)
670 e/kk perhehoito yli 16
(mielenterveyskunt.
v
767 €)
(ikäihmiset 481€)
(mielenterveyskuntoutujat
360- 640 €)
37 e/kk

14 e/pv

(23 €)

(13 e)

42 e/pv/ asiakas
< 8 h/pv
60 e/pv/ asiakas
( 1 vrk= 24 h)
84 e/pv/ 4 asiakasta
( 12 h)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kulukorvaus

18 e/vrk alle 16 v
24 e/vrk yli 16 v
( ikäihmiset 16€)

10 e/pv (ikäihmiset 8 €)

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

1/2009

51

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara,
puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen
esittelyteksissä esitetyn mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon
korjattu palveluhinnasto vuodelle 2009
STLTK § 21
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 17.12.2008 § 309 erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston vuodelle 2009, johon
on sosiaali- ja terveystoimialalla laskettu laskutuksen perusteeksi aiheutumisperiaatteen mukaisesti käyntien, hoitopäivien ja hoitopakettien hinnat.
Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten
kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perustuva hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja
hoitokokonaisuuksista koostuvia hoitopaketteja.
Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena
on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leikkauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tarpeen mukaiset hoitopäivät, kuitenkin enintään hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän
hoitopäiviä.
Kuntayhtymään kuulumattomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hinnastoa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kuntalaskutus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen laskutusperusteita. Hinnat sisältävät myös suunnitelman mukaisten poistojen ja peruspääoman koron aiheuttamat kustannukset. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain.
Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta ja asiakasmaksu.
Lautakunnan kokouksen jälkeen on ilmennyt, että hinnastossa sivulla 29 Avohuolto kohdan KHH002 Avohuollon käynti, toistuva hintana on virheellisesti 276 euroa. Oikea hinta on 176 euroa. Korjaus
on merkitty liitteenä olevaan palveluhinnastoon.
Liite nro: 6
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjatun palveluhinnaston vuodelle
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2009.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite nro 6, 28.1.2009: Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjattu
palveluhinnasto vuodelle 2009
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Otanmäki-Seura ry/Vuolijoen terveysaseman palvelujen palauttaminen
694/13/134/2007
STLTK § 22
Otanmäki-Seura ry:n puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähettäneet maakuntahallitukselle 23.12.2008 saapuneen seuraavan sisältöisen kirjelmän Vuolijoen terveysaseman palvelujen palauttamisesta.
"Oulun hallinto-oikeus 15.12.2008 antamallaan päätöksellä nro
08/0634/2 kumonnut mm. maakuntahallituksen 25.6.2008 tekemän
päätöksen Vuolijoen terveysaseman palvelujen lähes täydellisen
lakkauttamisen. Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut asian
valmistelun olleen puuttellista ja päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä. Maakuntahallitus on asiasta päättäessään ylittänyt
toimivaltansa ja maakuntahallituksen päätös on siten lainvastainen.
Maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta muutti maakuntahallituksen päätöstä 14.11.2008. Koska maakuntahallitus ei ollut toimivaltainen päättämään asiassa, ei sosiaali- ja terveyslautakunta maakuntahallitusta alempana toimijana ole näin ollen ollut
asiassa toimivaltainen, vaan sekin päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, lautakunta on ylittänyt toimivaltansa ja lautakunnan
päätös on näin ollen myös lainvastainen.
Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus on ilmoittanut
20.11.2007 maakuntajohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamalla kirjelmällä, että "mikäli hallinto-oikeus kumoaa asiassa tehdyt päätökset, maakunta -kuntayhtymä kykenee saattamaan Vuolijoen terveysaseman toiminnan entiselleen".
Edellä olevan johdosta Otanmäki-Seura ry edellyttää, että Kainuun
maakunta -kuntayhtymän hallitus korjaa kaikki tässä asiassa tehdyt
virheelliset ja lainvastaiset päätökset ja ilmoituksensa mukaisesti
saattaa Vuolijoen terveysaseman sille tasolle, jolla ne olivat
1.5.2007."
Hallintojohtaja on siirtänyt asian sosiaali- ja terveyslautakunnan hoidettavaksi ja ilmoittanut Otanmäki-Seura ry:lle aloitteen saaoumisesta ja asian siirtämisestä oikealle viranomaiselle.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Otanmäki-Seura ry:n kirjelmän tässä vaiheessa tiedoksi ja saattaa asian virkamiesten valmisPöytäkirjan tarkastajat:
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Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
STLTK § 23
Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö on ilmoittautunut 15.1.2009 Kainuun
maakunta -kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi vanhusten kotihoitopalveluihin.
Yritystoiminta on rekisteröity säätiörekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
Yrityksen osoitteena on Kalevalan kuntoutuskoti ,Väinämöinen 2,
88900 Kuhmo ja Ainola, Koulukatu 20, 88900 Kuhmo. Yrityksessä
työskentelee 64 henkilöä. Henkilöiden koulutus: lääkäri/fysiatri, sairaanhoitaja, lähi-perushoitaja, hoitoapulainen, fysioterapeutti, kuntohoitaja, jalkaterapeutti, toimintaterapeutti sekä hallinto-, toimisto-,
keittiö-, laitos- ja kiinteistöhuoltohenkilöstö.
Yritys tarjoaa seuraavia palveluita:
- Päivätoiminta Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön toimipisteessä
- Kotisairaanhoito Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön ylläpitämän veteraanikylän asunnoissa
- Kotihoito Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön ylläpitämän veteraanikylän asunnoissa
- Päivätoiminnan yhteydessä järjestettävä saunotus/peseytyminen.
Yrityksen ilmoitus hoivapalveluyrittäjän yhteystiedoista ja palveluhinnasto on liitteenä.
Liite nro: 7
Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh.
08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo
Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön ilmoituksen tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite nro 7, 28.1.2009: Hoivapalveluyrittäjän yhteystietoilmoitus ja
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Vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidon hankinta 1.1.2009-31.12.2011
STLTK § 24
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2002 § 222 kotihoidon ja
asumispalveluiden yöhoidon osittaisesta kilpailuttamisesta tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyin ehdoin ja perustein. Sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti 3.12.2008 § 283 hyväksyä vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidon palvelujen puitesopimuskumppanit ajalle
1.1.2009-31.12.2011.
Sosiaali- ja terveysjohtaja on tehnyt vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidon palvelujen hankintojen ostopalvelusopimukset seuraavasti:
Palvelun tuottaja
Ostettava palvelu
Betanian lastenkodin säätiö Ryhmäkotien Kaikun ja
Tähtelän yöhoito

Sopimus voimassa
1.1.2009-31.12.2011, optio 1+1, option käyttöönotosta tehdään uusi hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä
Betanian lastenkodin säätiö Hoitokoti Kurimon yöhoito 1.1.2009-31.12.2011, optio 1+1, option käyttöönotosta tehdään uusi hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä
Hoitopalvelu Jasmin Avoin Kotiin annettava yöhoito 1.1.2009-31.12.2011, opyhtiö
Sotkamon alueella,
tio 1+1,option käyttöönPalvelukeskus Himmelin otosta tehdään uusi hanyöhoito,
kintapäätös ennen sopiKuhmon hoivakodin yömuskauden päättymistä.
hoito
Työntekijöiden koulutusvaatimuksen osalta sopimus astuu voimaan
1.2.2009 alkaen.
Suomussalmen Vanhusten- Kotiin annettava yöhoito 1.1.2009-31.12.2011, optaloyhdistys ry
Suomussalmen alueella tio 1+1, option käyttöönotosta tehdään uusi hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä

Lisätietoja asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi,
puh. 08 6156 7335, 044 7101 335 sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo
Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidosta tehdyt ostopalvelusopimukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja tervyedenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen
tarkistamisesta
STLTK § 25
Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö on 9.1.2009 antamallaan ilmoituksella toimittanut palvelusetelijärjestelmään kuuluvan palveluntuottajan tietojen päivitysilmoituksen koskien vuotta 2009.
Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö tuottaa Kalevalan kuntoutuskodin
sekä Ainolan tiloissa ensisijaisesti vanhuksille tarkoitettua asumispalvelua. Tämä palvelusetelillä järjestettäväksi tarkoitettu palvelu on
suunnattu erityisesti omaishoitajien lakisääteisten vapaiden pitämiseen. Toimintayksiköiden palvelut ovat ympärivuorokautisia.
Hinta on 95,00 euroa/vuorokausi. Hinta sisältää perushoidon ja huolenpidon, majoituksen kahden tai yhden hengen invavarustellussa ja
-mitoitetussa huoneessa, aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan, siivouksen ja asiakkaalle soveltuvin osin toimipisteen
ryhmä-, virike- ja vapaa-ajan toimintaan osallistumisen. Muita palveluja ja hoitoa asiakas voi ostaa halutessaan.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kalevalan kuntoutuskoti -säätiön ilmoituksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyslautakunta

28.01.2009

§ 26

1/2009

61

Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa
STLTK § 26
Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -raportti on julkaistu (Kansanterveyslaitoksen julkaisu B27/2008). Raporttia on jaettu mm. entiselle ja uudelle maakuntavaltuustolle sekä
entiselle sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Raportti on saatavilla
myös lautakunnan kokouksessa.
Raportti ja sen taustalla oleva selvitystyö toteutettiin TEROKA -hankkeen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyönä. TEROKA on
Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen hanke, jonka tavoitteena on sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen.
Hankkeen tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Helsingin yliopisto ja
etenkin Sosiologian laitoksen Väestöntutkimuksen yksikkö, Terveyden edistämisen keskus, Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö.
Kainuun maakunnan ja TEROKAn välinen yhteistyö käynnistyi vuoden 2006 alussa. Varsinainen selvitystyö raporttia varten aloitettiin
toukokuussa 2006, ja sitä on koordinoitu Kansanterveyslaitoksen ja
Terveyden ja toimintakyvyn osastolla. Raportin tarkoituksena on
tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, jotta terveyserojen kaventamisen konkreettiset toimet Kainuussa olisivat mahdollisia. Yhteistyössä
kehitetään valtakunnallisesti hyödynnettävää terveyserojen seurannan prototyyppiä. Hankkeen kokemuksia on tarkoitus soveltaa myös
muilla alueilla Suomessa. Raportin lisäksi tuloksista on tuotettu kalvosarjat TEROKAn ja Kainuun maakunnan internetsivuille (www.teroka.fi, www.kainuu.fi).
Raportti on syntynyt useiden asiantuntijoiden sekä maakunnan päättäjien yhteistyönä. Aineistojen hallintaan, suunnitteluun ja analysointiin, tulos- ja raportointimallien hahmotteluun, tulosten tulkintaan sekä jakeluun ovat osallistuneet Kansanterveyslaitoksen, Stakesin,
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen väestöntutkimuksen yksikön sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän tutkijat ja päätöksentekijät.
Raportin tiivistelmä:
"TEROKA-hankkeen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteisraporttiin on koottu tietoa kainuulaisten terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, riskitekijöistä, kuolleisuudesta ja terveyspalveluiden käytöstä sukupuolittain ja koulutusryhmittäin. Kainuun tietoja verrataan
Oulun ja Itä-Suomen lääneihin sekä koko Suomeen. Raportissa on
käytetty useita olemassa olevia rekisteri- ja kyselyaineistoja. Tiedot
kattavat parhaiten työikäiset kainuulaiset, mutta myös lapsia ja nuoria sekä eläkeikäisiä on tarkasteltu mahdollisuuksien mukaan.
Raportin tietoja on täydennetty haastattelemalla kainuulaisia toimijoiPöytäkirjan tarkastajat:
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ta. Raportti sisältää lisäksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen strategiset linjaukset sekä toimijoiden puheenvuoroja sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta.
Kainuulaisten terveydentila on parantunut viime vuosikymmeniä,
mutta sosioekonomiset terveyserot ovat pääasiassa jyrkemmät kuin
Suomessa keskimäärin. Vähemmän koulutettujen kainuulaisten joukossa huono terveys ja terveyttä vaarantavat elintavat ovat yleisempiä ja kuolleisuus suurempaa kuin korkeammin koulutettujen. Myös
huonolle terveydelle alistavat tekijät ovat yleisempiä vähemmän koulutettujen keskuudessa. Terveyspalveluiden käyttö jakautuu eriarvoisesti muun muassa sepelvaltimotoimenpiteiden osalta. Kainuun ammattioppilaitoksissa opiskelevat voivat huonommin ja elävät selvästi
epäterveellisemmin kuin ikätoverinsa lukioissa. Korkeammin koulutettujen vanhempien lapset kokevat terveytensä paremmaksi ja heidän elintapansa ovat terveellisemmät kuin alemmin koulutettujen
vanhempien lasten. Haastateltujen kainuulaistoimijoiden mukaan
terveyserot ilmenevät selkeimmin kuiluna työllisten ja työttömien välillä.
Koko kainuulaisväestön terveyttä voidaan tehokkaimmin edistää
kohdistamalla toimintaa ja palveluita niihin ryhmiin, joihin ongelmat
kasautuvat, ja joiden tilanteen kohentamisella on suurin vaikutus koko väestön terveyteen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007 - 2015 ohjaa maakuntien toimijoita
kiinnittämään huomiota väestöryhmien välisiin eroihin ja käynnistämään konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja elintapoihin. Terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen tulisi sisällyttää myös vuonna 2009 päivitettävään
maakuntaohjelmaan."
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2009
korvauslaskelmien täydentäminen
STLTK § 27
Kansanterveyslain 22 §:n mukaan, jos terveyskeskuksen sairaansijalla on hoidettavana potilas, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän
kunnan asukas, on sen terveyskeskuksen, jota potilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää, korvattava potilaan sairaanhoito, jollei muuta ole
sovittu. Sama koskee tällaisen kunnan asukkaalle annettua kiireellistä avosairaanhoitoa sekä kiireellistä hammashoitoa.
Edellä 1 momentissa mainittu korvaus saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksesta
vähennetään hoidosta suoritettu asiakasmaksu ja muut toimintatulot.
Toimialan taloushallinnossa on laadittu kansanterveyslain 22 §:n
mukaisista sekä maakunnan yksiköissä annetuista muista palveluista perittävistä korvauksista yhteenveto. Korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden/potilaiden kotikunnilta lukuun ottamatta
Kainuun maakunta -kuntayhtymään kuuluvia kuntia.
17.12.2008 § 312 sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi
kansanterveyslain 22 §:n mukaiset ja muiden palveluiden korvauslaskelmat vuonna 2009. Nyt on laskettu uutena aikaisempien korvauslaskelmien lisäksi kotihoidon tuntihinta.
Korvauslaskelmien yhteenveto vuosille 2006-2009
Korvauslaji

Hoivapalvelujen laitoshoidon korvaus
Hoivapalvelujen laitoshoidon täyskorvaus
Tulliniemen vanhainkodin
korvaus
Tulliniemen vanhainkodin
täyskorvaus
Tervakartanon lyhytaikaishoito korvaus
Tervakartanon lyhytaikaishoito täyskorvaus
Kotihoidon käynti
Kotihoidon tuntihinta
(UUSI)
Suun terveydenhuollon
korvaus
Suun terveydenhuollon
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Hoitopv/ Hoitopv/ Hoitopv/ tunti-/
käyntihin- käyntikäyntihinta
ta
hinta
2008
2006
2007

Hoitopv/
tunti-/
käyntihinta
2009

91,90

103,30

128,00

133,30

109,70

122,20

148,50

155,50

82,60

84,60

106,80

114,30

105,00

104,90

128,00

138,80
130,40

18,00

15,70

25,15

162,00
25,85
41,50

71,00

76,50

81,80

86,30

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ
täyskorvaus
Akuutin sairaalatoiminnan
korvaus
Akuutin sairaalatoiminnan
täyskorvaus
Kuntoutussairaalatoiminnan korvaus
Kuntoutussairaalatoiminnan täyskorvaus
Lääkärin vastaanottosekä äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnan
käynnin korvaus
Lääkärin vastaanottosekä äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnan
käynnin täyskorvaus
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan
vastaanottokäynnin korvaus
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan
vastaanottokäynnin täyskorvaus
Fysioterapian korvaus
Fysioterapian täyskorvaus
Erityisterapiat (puhe-,
toiminta- ja
ravitsemusterapia)
Perhetyön TUNTIkorvaus
Perheneuvolan käyntihinta
Salmijärven lastensuojeluyksikkö
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90,70

97,70

103,00

109,70

142,70

140,00

158,80

161,20

163,90

161,50

181,90

185,40
174,60
196,70

121,90

124,00

123,70

123,70

130,20

132,50

131,50

131,20

61,00

62,00

61,80

61,90

65,00
95,00
97,20

66,30
69,60
71,30

65,70
89,20
91,10

65,60
88,20
90,30

76,20

97,10
26,00

81,80
33,60
162,00

89,20
38,30
183,10
173,60

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lappajärven
Tähti ja Koivu
725/61/616/2008
STLTK § 28
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on lähettänyt raportin Lappajärven Tähti ja Koivu -nimiseen toimintayksikköön 18.11.2008 tehdystä valvontatarkastuksesta. Palvelujen väliaikaisena vastuuhenkilönä toimii lastenhoitaja, lähihoitaja ja lisäopintoja eri aineissa suorittanut Annamaria Rintanen. Hänellä ei ole pätevyyttä vastuuhenkilöksi, joten häntä ei voida rekisteröidä vastuuhenkilöksi yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Vastuuhenkilöhaku on yksikössä toimitettu ja vastuuhenkilövalinnan toteuduttua ilmoitetaan siitä lääninhallitukselle rekisterimerkintää varten.
Lappajärven Tähti ja Koivu toimii avohuollon tukitoimin sijoitettujen,
mutta pääasiallisesti kuitenkin huostaan otettujen lasten ympärivuorokautisena laitoshoitoyksikkönä. Yksikössä tarjotaan ammatillista ja
asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tulee esille kodinomaisuus ja
turvallisuus.
Toimintayksikön toimialana on ympärivuorokautinen 6-18 -vuotiaiden lasten ja nuorten laitoshoito. Yksikössä on kuusi (6) ympärivuorokautista laitoshoitopaikkaa ja yksi (1) ympärivuorokautinen laitoshoidon kriisihoitopaikka.
Tarkastushetkellä yksikössä oli yksi (1) 15-17-vuotias kajaanilainen
nuori. Yksikkö ei vielä ole käynnistynyt täysin, yksikössä on kuitenkin
järjestetty viikonloppujaksoja ja kesällä viikon jaksoja avohuollon tukitoimenpiteenä. Viikonloppujaksoja tällä hetkellä yhteensä 13 lapselle, joista osa sisaruksia.
Toimintayksikön henkilökunnan määrä on kuusi (6) kokoaikaista
työntekijää, tarkastushetkellä työntekijöitä oli neljä (4). Henkilöistä
yhdellä on kouluasteen tai 2 asteen koulutus, yhdellä lastenohjaajan
tutkinto, yhdellä opistoasteen tai AMK-tutkinto ja yhdellä korkeakoulututkinto.
Tarkastuskäynnin arviointina ja yhteenvetona todetaan, että toimitilat
ja toimintavälineet ovat riittävät ja asianmukaiset. Henkilökunnan
määrä on riittävä lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja huoltoon
nähden. Henkilökunnan kelpoisuus ei tarkastushetkellä täyttänyt
vastuuhenkilön osalta lainmukaisuutta, mutta vastuuhenkilövalinta
on menossa. Toimintayksikkö on sopiva siellä annettavalle hoidolla
ja kasvatukselle.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo PääkköPöytäkirjan tarkastajat:
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nen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston tarkastuskertomuksen
Lappajärven Koivu ja Tähti -nimiseen toimintayksikköön 18.11.2008
tehdystä valvontatarkastuksesta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oulun lääninhalllituksen sosiaali- ja terveysoasto/Lähellä Sydäntä Koti- ja
hoivapalvelut Oy
STLTK § 29
Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy on pyytänyt Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.
Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 31.12.2008 antamallaan päätöksellä numerot OLH-2008-03196/So-35 ja
OLH-2008-02693/So-35ml myöntänyt luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen kajaanilaiselle Lähellä Sydäntä Kotija hoivapalvelut Oy:lle. Yksikössä tuotettavat palvelut ovat sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja kotisairaanhoito sekä laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii sairaanhoitaja Tiina Helena Tampio.
Palvelujentuottajan on vuosittain annettava lääninhallitukselle kertomus toiminnastaan. Jos palvelujen tuottaja muuttaa päätöksessä
tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti lääninhallitukselle. Palveluja annettaessa on toimintayksikössä oltava toiminnan
edellyttämä henkilökunta. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 31.12.2008 antaman päätöksen
numerot OLH-2008-03196/So-35 ja OLH-2008-02693/So-35ml, jolla
se on myöntänyt luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen kajaanilaiselle Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy:lle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomen Terveystalo Oy
124/64/2005
STLTK § 30
Suomen Terveystalo on lääninhallitukselle ilmoittanut 10.12.2008
päivätyllä kirjeellä Terveystalo-konsernin konsernirakenteen muutoksesta 1.1.2009 alkaen seuraavasti:
Suomen Terveystalo Oyj sekä Suomen Terveystalo Työterveys Oy
sulautuvat Suomen Terveystalo Diagnostiikka Oy:öön. Lisäksi
18.12.2008 yhtiökokouksen päätöksellä nimi on muuttunut 1.1.2009
alkaen muotoon Suomen Terveystalo Oy.
Hakija on pyytänyt, että Oulun lääninhallituksen myöntämiin toimilupiin muutetaan sulautuneiden Suomen Terveystalo Oyj:n ja Suomen
Terveystalo Työterveys Oy:n sijasta palveluntuottajaksi Suomen
Terveystalo Oy.
Hakemuksen mukaan entiset toimintayksiköt säilyvät, eikä niiden toiminnassa tapahdu muutoksia.
Hakija on pyytänyt lopettamaan sulautuvien palveluntuottajien Suomen Terveystalo Oyj:n ja Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n toimiluvat, koska ne lakkaavat sulautumisen johdosta olemasta.
Hakija on esittänyt, että lääninhallitus hyväksyisi Terveystalo Oy:n
(Y-tunnus: 1093863-3) uusiksi toimintayksiköiksi Oulun läänissä:
1. Suomen Terveystalo Oy, Mobiilikuvantamispalvelut, Kajaani
Kauppakatu 27
87100 Kajaani
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat kuvantamistutkimuksista magneettikuvaukset.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii radiologian erikoislääkäri Timo Tukeva.
2. Terveystalo Oulu
Kajaanintie 48
90220 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta
avohoidossa, anestesiatoiminta, muu lääkärin antama palvelu (lääkärin kotikäynnit, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen);
sairaanhoitajapalveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut; terapeuttisesta toiminnasta ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia ja psykoterapia toimintayksikössä; muun terveydenhuollon toiminnasta psykologin toiminta ja laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.
3. Terveystalo Kajaani Kajaanin Lääkäripalvelu
Kauppakatu 27
87100 Kajaani
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, yleislääkärin ja
erikoislääkärin kotikäynnit sekä muu lääkärin antama palvelu (pienkirurgia); kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset, magneettikuvaukset, luuston tiheysmittaukset ja ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta kliininen kemia ja/tai hematologia, kliininen fysiologia, kliininen mikrobiologia; fysioterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä toiminta ja
hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä sekä muu fysioterapeuttinen toiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa (annettava fysioterapia); hieronnasta koulutetun hierojan palvelut toimintayksikössä ja
potilaan kotona/asiakkaan tiloissa; työterveyshuoltolain mukaista
palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut
sekä työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (fysioterapeutin toiminta).
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Lasse Karjalainen.
4. Talgo Oy
Kokkolantie 1791
88200 Otanmäki
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin vastaanottotoiminta; sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; työterveyshuoltolain mukaisista
palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Lasse Karjalainen.
5. Työterveys Linnanmaa
Yliopistonkatu 1 B 3. krs
90570 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuolPöytäkirjan tarkastajat:
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tolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työterveyspsykologin toiminta,
työfysioterapeutin toiminta); muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.
6. Terveystalo Rotuaari
Kirkkokatu 6
90100 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset ja ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; fysioterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä
toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14
§:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta);
muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.
7. Työterveys Rusko
Johdintie 5
90630 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin vastaanottotoiminta; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta), muusta terveydenhuollon toiminnasta
laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.
8. Työterveys Nuottasaari
Paperitehtaantie 1
90120 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin ja erikoislääkäri vastaanottotoiminta; sairaanhoitajan
palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; fyisoterapeuttisesta toiminnasta
fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä toiminta
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ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä; työterveyshuoltolain
mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset
palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta); muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.
Oulun läänihallituksen sosiaali- ja terveysosasto on lähettänyt
8.1.2009 ilmoituksen OLH-2008-02830/So-35ml, jolla se on ilmoittanut tehneensä hakemuksessa pyydetyt muutokset yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnettyyn lupaan. Asiasta on
tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja tervyesosasto on ilmoittanut
8.1.2009 lähettämällään ilmoituksell OLH-2008-02832/So-35ml, että
Suomen Terveystalo Oyj on ilmoittanut lääninhallitukselle palvelutoiminnan lopettamisesta 31.12.2008.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen ilmoitukset Suomen Terveystalo Oy:lle myönnetyn yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta ja Suomen Terveystalo Oyj:n palvelutoiminnan lopettamisesta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/ODL Terveys Oy
30/61/616/2009
15/61/616/2009
STLTK § 31
ODL Terveys Oy on pyytänyt Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta yksityisen terveydenhuoltopalvelujen antamista koskevan luvan muuttamista.
Hakija on pyytänyt luvan muuttamista siten, että lääninhallitus hyväksyisi uusiksi toimintayksiköiksi 1.1.2009 alkaen:
1. ODL Materna, Lääkärikeskus Kajaani
Lönnrotinkatu 14 2. krs
87100 Kajaani
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä muu lääkärin antama palvelu (erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen);
sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluista sairaanhoitajan ja
terveydenhoitajan vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset, ultraäänitutkimukset ja muut kuvantamistutkimukset (mammografiatutkimukset); laboratoriotoiminnasta kliininen
kemia ja/tai hematologia, laboratoriopikadiagnostiikka, työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja §4
§:n mukaiset palvelut.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajan toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori, liikuntalääketieteen professori Timo Takala.
2. ODL Terveys Oy, EMG Laboratoriot Oulu
Uusikatu 49 A 1
90120 Oulu
Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa
erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja muu lääkärin antama palvelu
(erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen; muun terveydenhuollon toiminnasta psykologin toiminta toimintayksikössä.
Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajan toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori, liikuntalääketieteen professori Timo Takala.
Oulun lääninhallitus on 9.1.2009 OLH-2008-02838/So-35ml tehnyt
hakemuksessa pyydetyt muutokset ODL Terveys Oy:lle myönnettyyn lupaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.
Asiasta on tehty merkintä yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin.
Lääninhallitus on lähettänyt 31.12.2008 ilmoituksen
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OLH-2008-02825/So-35ml ilmoituksen Lääkärikeskus Materna Oy:n
palvelutoiminnan lopettamisesta. Ja ilmoittanut, että Materna Oy
fuusioituu 1.1.2009 ODL Terveys Oy:öön ja jatkaa sen toimintayksikkönä aputoiminimellä Lääkärikeskus Materna.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Ilmoitusasiat
834/32/321/2007
STLTK § 32
1) Lääkärikeskus Materna Oy on 16.12.2008 lähettänyt ilmoituksen,
että Lääkärikeskus Materna Oy ja ODL Terveys Oy ovat tehneet yhteisen päätöksen yhtiöiden sulautumisesta 1.1.2009 lukien.
Sulautumisen myötä Lääkärikeskus Materna Oy juridisena yksikkönä purkautuu ja yhtiön y-tunnus laskutustiedot muuttuvat. 1.1.2009
alkaen käyttöön tulevat ODL Terveys Oy:n yhteystiedot ja y-tunnus.
ODL Terveys Oy:n y-tunnus on 1975063-7 ja postiosoite PL 365,
90101 Oulu.
2) Oulun lääninhallituksen päätös 16.12.2008
OLH-2005-04917/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen
Kainuussa" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen.
Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu
1.7.-25.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja
26.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on maksettu
31.12.2008 99.507,00 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot
343.429,00 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 356.202,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 267.151,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa" -hankkeelle yhteensä 257.572,00
euroa.
3) Oulun lääninhallituksen päätös 16.12.2008
OLH-2005-04719/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Kainuun päihdetyön koordinointihanke" sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeeseen. Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu 1.7.-24.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja 25.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on
maksettu 31.12.2008 37.199,00 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 204.128,00 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot
261.600,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 196.200,00
euroa. Valtionosuutta maksettu "Kainuun Päihdetyön koordinointi"
-hankkeelle yhteensä 153.096,00 euroa.
4) Oulun lääninhallituksen päätös 17.12.2008
OLH-2005-04919/SO612 valtionavustuksen maksamisesta "Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu 1.7.-25.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja 26.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on maksettu 31.12.2008 32.415,00 euroa.
Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 161.909,00 euroa, päätökPöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

1/2009

75

sessä hyväksytyt menot 200.802,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 150.601,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen" -hankkeelle yhteensä 12.434,00 euroa.
5) Oulun lääninhallituksen päätös 31.12.2008
OLH-2005-04918/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Omaishoidon tuen kehittäminen Kainuussa" sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeeseen. Hankkeelle on maksettu 9.1.2009
12.269,20 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 112.274,93
euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 122.600,00 euroa, myönnetty
valtionavustusta 75 % eli 91.950,00 euroa. Valtionosuutta maksettu
"Omaishoidon tuen kehittäminen Kainuussa" -hankkeelle yhteensä
84.206,20 euroa.
6) Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös 30.12.2008 Dnro
352/3562/2007 koskien, KAIRA-projekti - vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen hankkeen (S10179) tukikelpoisia
kustannuksia. Kainuun TE-keskus on hyväksynyt Kaira - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen -hankkeelta veloitettavat talous-, palkka- ja tietohallinnon yksikkökustannukset.
Vuodelle 2008 hyväksytyt yksikköhinnat ovat:
Taloushallinto
1,12 euroa/tosite
Palkkahallinto
12,97 euroa/palkkalaskelma
Tietohallinto
268,61 euroa/henkilö/vuosi
Vuodelle 2008 hyväksytyt yksikköhinnat perustuvat Kainuun maakunta -kuntayhtymän edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin kustannuksiin. Yksikköhintojen perusteena olevat kustannukset tarkistetaan vuosittain. Tulevien vuosien osalta talous-, palkka- ja tietohallintopalveluiden yksikköhintalaskelmat sekä kustannustiedot tulee
toimittaa TE-keskukselle kunkin vuoden alussa maakunta -kuntayhtymän tilinpäätöksen valmistuttua.
7) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös 30.1.2008 valtionavustuksen myöntämisestä rikosten esitutkintaan liittyviin lasten
ja nuorten oikeuspsykiatrisiin tutkimuksiin. Oikeusturvakeskus on
myöntänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymälle valtionavustusta
34.745,78 euroa, joka on 53 % valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten 65.567 euron määrästä.
8) Oulun lääninhallituksen päätös 19.12.2008
OLH-2008-04295/So-62 vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakoiden vahvistamisesta. Perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakko/kk vuonna 2009= vuoden 2007 lopullinen valtionosuus/12 kk).
Vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakkona maksetaan Kainuun
maakunta -kuntayhtymälle 202.787 euroa/kuukausi, yhteensä
2.433.450 euroa.
Toimeentulotuki jakaantuu kunnittain vuoden 2008 toimeentulotuen
toteuman 16.1.2009 tilannetta vastaavalla prosenttiosuudella seuraavasti:
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OLH:n päätös
19.12.2008 €/kk Seutu

toteuma 16.1.2009

Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Puolanka
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi
Yhteensä

192 296
3 303 129
615 993
275 327
262 149
72 439
526 213
782 464
6 030 010

3,19
54,78
10,22
4,57
4,35
1,20
8,73
12,98
100,00

6 692 III
111 366 I
18 620 II
9 531 I
9 125 III
2 839 I
18 048 II
26 565 III
202 787

9) Oulun hallinto-oikeus on 15.1.2009 antanut päätöksen numero
09/0013/1 koskien Tuomo Määtän tekemää valitusta perhepalvelujohtajan 11.10.2007 tekemään päätökseen. Päätöksellä on valittu
keskitettyjen vammaispalvelujen tulosyksikön päälliköksi vammaispalvelupäällikkö Marja Malinin.
Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. Päätöksen perusteluissa todetaan mm., että perhepalvelujohtajan 11.10.2007 tekemä
päätös on luonteeltaan työnjohdollinen, kuntayhtymän sisäistä hallinto-organisaatiota koskeva päätös. Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Tämän vuoksi hallinto-oikeus
poistaen perhepalvelujohtajan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen liittyen valitusosoituksen on kumonnut ja poistanut sosiaali- ja terveyslautakunnan
Määtän oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen sekä jättänyt Määtän sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä tekemän valituksen tutkimatta.
10) Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen Kainuussa 2006-2008 -hankkeen loppuraportti on valmistunut
ja se jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä.
Erillisliite nro: 5
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Viranhaltijapäätökset
STLTK § 33
Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin 9.5.2005, että
tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi sosiaali- ja
terveyslautakunnalle.
Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi edellisen kerran
30.12.2008 § 330, jonka jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen
ajalla 22.12.-31.12.2008 §:t 20080002, 20080125-128 ja
20080317-325 sekä §:t 376-377 päätöksistä:
- päätökset ovat henkilöstön vuosiloma-, työaikavapaa- ja virkamatkapäätöksiä sekä työsuhteen täyttöpäätöksiä
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen
ajalla 27.11.-29.12.2008
§:t 20080039-49 ja 20080090-102 henkilöstön palkkaus-, sairausl ja
vuosiloma-, aktiivi- ja työaikavapaa- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä
sekä muutosilmoituksia
Työsopimukset: §:t 46
Muut päätökset: Hankintapäätökset: § Terveysjohtaja Mauno Saari
ajalla 19.12.-30.12.2008
§:t 20080012-0014, 20080043-48 henkilöstön vuosiloma-, henkilöstökoulutus-, virkamatka-, työaikavapaa- ja palkkauspäätöksiä sekä
muutosilmoituksia
Virkamääräys-/Työsopimuspäätökset: §:t 16-18
Muut päätökset: §:t 42-43
-aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito - vastuualueen ylilääkärin tehtävät 1.1.-31.5.2009
Hankintapäätökset: -
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Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen
ajalla 25.11.-19.12.2008
- henkilöstön vuosi- ja sairausloma-, työaika- ja aktiivivapaa sekä
koulutuspäätöksiä §:t 20080001 ja 20080070-82
Muut päätökset:
- terveydensuojelulain 15 §:n ja elintarvikelain 21 §:n sekä lääkelain
54 §:n mukaisia päätöksiä §:t 161-173
Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta
-kuntayhtymän kanslian 3. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Mediverkko Oy:n oikaisuvaatimus/Kuhmon terveysaseman vastaaottotoiminta/hankinta-asia
STLTK § 34
Mediverkko Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen Kainuun maakunta
-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.12.2008, § 324,
koskien tarjouspyyntöä hankintakokonaisuudesta "Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta 1.3.2009-31.12.2011 (optio vuodelle
2012), hankintailmoituksen numero 2008-033126, koskevasta hankintapäätöksestä.
Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Mediverkko Oy vaatii
1) kumoamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöksen ja
2) palauttamaan asian sosiaali- ja terveyslautakunnan uuteen käsittelyyn ja velvoittaa lautakunnan korjaamaan virheellisen menettelynsä siten, että
a) Coronaria Hoitoketjun tarjous hylätään hinnaltaan
poikkeuksellisen alhaisena tai
b) tarjousvertailu tehdään uudelleen siten, että kokonaistaloudellisessa vertailussa otetaan huomioon kuntayhtymälle jäävän henkilöstömäärän kustannukset sekä
työsuhteiden päättämisen kustannukset siltä osin kuin
tuottaja ei ota heitä palvelukseensa sekä
3) määrää hankintamenettelyn keskeytettäväksi välittömästi uuden
käsittelyn ajaksi.
Liite nro: 8
Kainuun hallintokokeilulain mukaisesti maakunnassa vuonna 2003 2004 valmisteltiin Kainuun mallia, tavoitteena mm. turvata alueen
väestön hyvinvointi. Hallintokokeilun sosiaali- ja terveydenhuollon
valmisteluun asetettiin työryhmiä, joista yksi oli "vastaanottotyöryhmä". Työryhmän tehtävänä oli suunnitella vastaanottotyön malli, joka
otettiin käyttöön kokeilun käynnistyessä 1.1.2005.
Vastaanottotyö oli järjestetty Kainuun kunnissa hyvin eri tavoilla.
Henkilöstön määrä ja koulutus vaihtelivat voimakkaasti sekä työnjako henkilöstön kesken oli hyvin erilaista eri kunnissa. Lääkärityövoiman saatavuudessa oli ja on edelleen kuntien välisiä eroja. Vastaanottotoiminnan kustannuksissa oli isoja eroja ja todennäköisesti myös
toiminnan vaikuttavuudessa.
Vastaanottotyöryhmä esitti, että maakunnassa otetaan käyttöön ns.
modulimalli. Yhden modulin, tiimin muodostavat kaksi (2)lääkäriä,
yksi (1) sairaanhoitaja ja yksi (1) terveyskeskusavustaja sekä moduPöytäkirjan tarkastajat:
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lin tukena toimiva ns. asiantuntijahoitaja. Lisäksi niillä terveysasemilla, joissa tehdään runsaasti erilaisia toimenpiteitä ja annetaan
vaativaa ensihoitoa, resursoidaan erikseen hoitohenkilökuntaa ensihoito/toimenpideyksikköön. Kaikilla Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysasemilla toimintaa kehitetään ja tullaan edelleen kehittämään ja henkilöstörakennetta suuntaamaan modulimallin mukaiseen toimintaan.
Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on vuonna 2007 laadittu vuoden 2006 hoitajaresurssien määrä suhteutettuna asukaslukuun selvitys. Selvityksen mukaan (maakunnallisesti käytettävissä olevat resurssit jakautuisivat tasaisesti koko maakunnassa) olisi Kuhmon terveydenhoitajien/kansanterveyshoitajien määrä 2,4 ja sairaanhoitajien määrä neljä (4). Coronaria Hoitoketjun ilmoittama hoitohenkilökunnan tarve Kuhmon vastaanottopalvelujen tuottamiseen on kaksi
(2) terveydenhoitajaa ja neljä (4) sairaanhoitajaa.
Coronaria Hoitoketju on ilmoittanut toimintatavakseen tiimityömallin.
Vastaanotolle perustetaan kaksi (2) alueellista tiimiä. Molempiin tiimeihin kuuluu kaksi (2) lääkäriä, kaksi (2) sairaanhoitajaa, yksi (1)
terveydenhoitaja ja yksi (1) terveyskeskusavustaja sekä yksi (1) yhteinen toimistotyöntekijä. Tiimit huolehtivat alueensa väestön vastaanottopalvelujen tuottamisesta, hoidontarpeenarvioinnista, pitkäaikaissairaiden hoidosta ja kontrolleista sekä vuorollaan päivystyksestä.
Coronaria Hoitoketjun ilmoittama toimintamalli ja henkilöstörakenne
tukevat vastaanottotyön kehittämistä kuntayhtymän toimintastrategian suuntaisesti.
Kainuun maakuntavaltuusto perusti 1.12.2008 41 vakanssia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Henkilöstöjohtajan 16.12.2008 antaman tiedotteen mukaan vakanssit täytetään ensisijaisesti pitkäaikaisia määräaikaisuuksia tehneiden henkilöiden keskuudesta. Kuhmon vastaanoton henkilöstö, jotka eivät tule valituksi Coronaria Hoitoketjun
palvelukseen tai eivät ole halukkaita siirtymään Coronaria Hoitoketjun palvelukseen ovat ensisijaisia täytettäessä näitä tehtäviä. Kuntayhtymässä ei myöskään ole annettu täyttölupaa sellaisiin vakinaisin tehtäviin, jotka tulevat avoimiksi 1.1.-31.3.2009. Kuhmon vastaanoton henkilöstölle annetaan näihin tehtäviin ensisijainen siirtymisoikeus.
Kainuun maakunta -kuntayhtymä on perustanut 100 vakituista varahenkilöstön vakanssia, joista täytetty on 84. Seutu 2:lla varahenkilöstön vakansseja on 13, joista määräaikaisesti täytettynä on viisi
(5).
Coronaria Hoitoketju on toimittanut tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja tällä sitoutunut tuottamaan tarjouspyynnössä määritellyn
mukaisen palvelutason. Hankintalain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitettu tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikön tulee soveltaa etukäteen ilmoittamiaan
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arviointiperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä ja
että tarjousvertailun tulee lähtökohtaisesti perustua vain tarjouksissa
ilmeneviin tietoihin.
Tarjousta ei ole hylätty, koska on katsottu, että se ei ole hankinnan
laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.
Kuntayhtymälle ei tule suuria ylimääräisiä henkilöstökustannuksia,
koska edellä mainittuihin tehtäviin ensisijaisesti sijoittuu (on mahdollisuus sijoittua) Kuhmon vastaanotolta vapautuva henkilöstö. Mahdollisia lisäkustannuksia voi syntyä noin yhden henkilötyövuoden
verran toimistotyöntekijöiden uudelleen sijoittamisen yhteydessä,
vuosikustannus n. 30.000-35.000€.
Hankintamenettelyn keskeyttäminen välittömästi uuden käsittelyn
ajaksi vaarantaisi potilasturvallisuuden Kuhmon alueella.
Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja
pitää voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.12.2008 tekemän
päätöksen § 324. Tehty päätös ei ole hankintalain vastainen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyi päätösehdotuksen.
__________
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Katsaus
STLTK § 35
Katsauksessa käytiin läpi:
1) Pentti Moilanen kysyi Kainuun lääkäritilanteesta. Sovittiin, että
asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
2) Yrjö Puurunen nosti esille kehitysvammaisten toimitilojen kosteusja homeongelmat maakunnassa. Pentti Moilanen kaipasi maakunnallista tilatyöryhmää, jossa kootaan maakunnan käytössä olevat
tilat. Tuomo Pääkkönen kertoi, että hän on asettanut sosiaali- ja terveystoimialalle tilatyöryhmän.
3) Tauno Ronkainen kysyi työterveystoiminnasta.
4) Tuomo Pääkkönen esitti, että toimialan organisaation esittely tehdään siten, seuraavissa lautakunnan kokouksissa 1-2 tulosjohtajaa
tulee lautakunnan kokouksen alussa esittelemään omien tulosalueidensa sisältöä. Toimialan projektit esitellään myöhemmin keväällä. Lautakunnalle järjestetään koulutuksia kevään aikana. Ensimmäinen koulutus on 5.2.2009 Hyvinvointia ja terveyttä - menestyksen avaimet Kainuussa! -seminaari. 27.5.2009 on Palvelujärjestelmä -seminaari.
5) Jaettiin Tuomo Pääkkösen kokoama kooste hallintokokeiluaikana
toteutuneista positiivisista muutoksista.
6) Jaettiin Tuomo Pääkkösen lautakunnalle kokoama katsaus, jossa
on mm.:
- yleisiä kommentteja suomalaisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta
- talous
- sosiaali- ja terveydenhuollon kokemuksia v. 2005-2007
- keskeiset kustannusten hallintaan vaikuttavat tekijät
- lähitulevaisuuden näkymiä
- mitä v. 2012 jälkeen?
7) Anni-Inkeri Törmänen kysyi Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista ilmenevästä henkilöstön tyytymättömyydestä. Tuomo Pääkkönen kertoi, että joulukuussa 2008 tehtiin työtyytyväisyystutkimus,
jonka mukaan tulokset olivat paremmat kuin 2006 vuonna tehdyn tutukimuksen tulokset.
8) Aila Kemppainen kysyi professuureista.
9) Yrjö Puurunen toi esille tyytymättömyytensä suomussalmen terveysasemalla saamaansa asiakaspalveluun. Pentti Moilanen kertoi
olevansa tyytyväinen saamaansa palveluun.
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10) Minna Haataja kysyi vastasyntyneiden rota-virus rokotteen jatkumisesta. Tuomo Pääkkönen kertoi, että rokotusta jatketaan myös
vuonna 2009.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja päätti,
että Kainuun lääkäritilanne käydään läpi seuraavassa kokouksessa.
__________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

HvalL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kauppakatu 1
87100 KAJAANI
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
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 sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Oulun hallinto-oikeus
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät
Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja
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