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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Pahkajärvi Jussi
Alkio Juha
Kultalahti Terhi

Klo
17.30 - 20.28
17.30 - 20.28
17:32 - 20.28

Ojala Heidi
17.30 - 20.28
Ala-Toppari-Peltola Eija 17.30 - 20.28

Tehtävä
Lisätiedot
Jäsen, puheenjohtaja
Jäsen, varapuheenjohtaja
Jäsen
Saapui kokoukseen ennen §
81 käsittelyä.
Jäsen
Jäsen
Poistui § 89 käsittelyn
jälkeen.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Saapui kokoukseen ennen §
81 käsittelyä.
Muu, esittelijä
Poissa § 88 käsittelyn ajan.
Muu, pöytäkirjanpitäjä
Poissa § 82 ja 89 käsittelyn
ajan.
Muu
Poissa § 89 käsittelyn ajan.
Muu
Poissa § 89 käsittelyn ajan.

Peltonen Matias
Kankaansyrjä Mika

17.30 - 20.28
17.30 - 20:17

Korkealaakso Heikki
Mattila Marita
Ojanperä Harri
Renko Timo
Övermark Niina

17.30 - 20.28
17.30 - 20.28
17.30 - 20.28
17.30 - 20.28
17:43 - 20.28

Kujala Piia
Heino Johanna

17.30 - 20.28
17.30 - 20.28

Nikkola Katri
Lumio Markku
Huhtala Mikko

Muu
Muu
Muu

Lassila Ulla

17.30 - 20.28
17.30 - 20:00
17.30 - 20.28

Poissa § 89 käsittelyn ajan.
Poistui § 89 käsittelyn aikana.

Jäsen

Allekirjoitukset

Jussi Pahkajärvi
puheenjohtaja

Johanna Heino
pöytäkirjanpitäjä

Piia Kujala
pöytäkirjanpitäjä § 82 ja 89

Pöytäkirjan tarkastajat

Marita Mattila

Harri Ojanperä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 30.9.2021
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 79
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 80
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Marita Mattila ja Harri Ojanperä.
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Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt
129/00.01.03.00/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 81
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palveluissa toteutettiin kesäkuun alussa 2021 asiakastyytyväisyyskysely kotihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä vuorohoito- ja arviointiyksikköjen asiakkaille/ omaisille. Kysely toteutettiin paperilomakkein, jotka postitettiin
asiakkaille tai heidän omaisilleen. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli vastauksia 159 kpl, jolloin kyselyn vastausprosentti oli
43,3 %, tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyskyselyyn 55
kpl, vastausprosentin ollessa 44 % ja vuorohoito- ja arviointiyksikköjen kyselyyn 21 kpl.
Kyselyssä vastaajat arvioivat palvelua asteikolla 1 (olen täysin eri
mieltä) - 4 (olen täysin samaa mieltä). Kyselyn tulosten mukaan vastaajat olivat ikäihmisten palveluihin tyytyväisiä. Kaikissa palveluissa
vastaajat olivat arvioineet palvelut vaihtoehtojen 3–4 välille. Eniten
kehitettävää koettiin olevan kaikkien kyselyjen osalta olevan kysymyksessä ”onko henkilöstöllä aikaa keskustella kanssasi”. Muutenkin vastaajat kantoivat huolta henkilöstön suuresta työtaakasta. Tulosten mukaan läheiset olivat hieman tyytyväisempiä palveluihin,
kuin asiakkaat. Kyselyn tuloksia verrattiin aikaisempaan vuonna
2019 tehdyn kyselyn tuloksiin ja tulokset olivat saman suuntaiset
kummassakin kyselyssä.
Liitteenä 1 Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Kotihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä vuorohoito- ja arviointiyksiköiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuonna 2021.
Lisätietoja asiassa antaa ikäihmisen palvelujohtaja Katri Nikkola,
p. 050 371 7368, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin, että Terhi Kultalahti saapui kokoukseen klo 17.32 ennen
tämän pykälän käsittelyä.
Merkittiin, että Niina Övermark saapui kokoukseen klo 17.43 ennen
tämän pykälän käsittelyä.
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Hoitotyön johtajan virkavalinnan vahvistaminen
64/01.01.01.00/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 82
Yhtymähallitus on kokouksessaan 26.5.2021 valinnut hoitotyön johtajan virkaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Johanna Heinon. Yhtymähallituksen päätös on saavuttanut lainvoiman. Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan valitun on toimitettava yhtymähallitukselle hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Johanna Heino on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Heino on ottanut viran vastaan 1.7.2021 alkaen.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi, että Johanna Heino on ottanut hoitotyön johtajan viran
vastaan 1.7.2021 alkaen ja vahvistaa virkavalinnan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että hoitotyön johtaja Johanna Heino poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.58 - 17.59.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Piia Kujala toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan.
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Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
109/00.04.02/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 83
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on Seinäjoen Keskuspesula Oy:n
osakas. Yhtiön osakkeenomistajien määrä on lisääntynyt ja muutosten yhteydessä on todettu tarve päivittää myös osakassopimusta.
Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien sopima sopimus.
Uutta osakassopimusta on valmistelut yhdessä isoimpien omistajien
EPSHP:n ja VSHP:n kanssa. Sopimukseen ei ole esitetty periaatteiltaan merkittäviä muutoksia. Tärkeimmät muutokset koskeva sidosyksikköaseman mukaista ohjausta ja valvontaa tehostavaa osakaskokousta ja ennakkonäkemyksen pyytämistä sekä osakasmäärän
muuttumiseen liittyviä toimenpiteitä.
Liitteenä 2 Uusi osakassopimus ja liitteenä 3 aiempi osakassopimus.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Seinäjoen Keskuspesula Oy:n uuden osakassopimuksen ja
valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden laajentaminen kotihoitoon
125/06.06/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 84
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on kilpailutettu vuonna 2020 etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden hankinta tehostettuun palveluasumiseen siten, että yhtymähallitus on päättänyt hankinnasta kokouksessaan 15.12.2020. Palveluntuottajaksi on valittu Pihlajalinna
ja sopimuskaudeksi on sovittu 1.2.2021 - 31.12.2024, jonka lisäksi
optiokausi 1.1.2025 - 31.12.2026. Kilpailutuksessa ja tehdyssä sopimuksessa on ollut optiona mahdollinen palvelun laajennus kotihoitoon.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotihoidossa hoidetaan koko ajan
enemmän asiakkaita ja toisaalta asiakkailla on yhä enemmän lääketieteellisiä ongelmia. Tämän vuoksi kokonaistaloudellisesti on järkevää panostaa kotihoidon lääkäripalveluihin ja taata lääkäripalvelut
mahdollisimman laajasti. Pihlajalinnan tuottamana etävastuulääkäripalvelut tehostetussa palveluasumisessa ovat vähentäneet merkittävästi mm. asiakkaiden päivystyskäyntejä ja siirtoja terveyskeskukseen tai sairaalaan. Kotihoidon vastuulääkärimallissa tavoitellaan tehostetun palveluasumisen vastuulääkärimallin mukaisesti asiakkaiden kokonaishoitoa kotiin sekä vähennetään kotihoidon asiakkaiden
siirtämistä tai kulkemista terveyskeskukseen tai sairaalaan. Vastuulääkärimalli toimii 24/7 eli lääkärin saatavuus paranee merkittävästi
nykyisestä. Mallissa toteutetaan säännöllisesti hoitajan ja lääkärin
konsultaatiot 1–2 viikon välein. Lisäksi lääkäri tapaa etänä jokaisen
kotihoidon asiakkaan kerran vuodessa. Näihin tapaamisiin voi osallistua myös omaiset. Tämä on myös merkittävä parannus kotihoidon
asiakkaille. Säännöllisen kotihoidon palveluiden lisäksi vastuulääkäri
hoitaa myös liikkuvan sairaalan eli ALISA-mallin konsultaatiot kotihoidon asiakkaiden osalta. Tämä mahdollistaa erityisesti sen, että
ALISA-mallissa saadaan nopea lääkärikonsultaatio ja yhtä lailla vältytään turhilta sairaalasiirroilta.
Palvelun hinta on aiemmin solmitun sopimuksen mukaisesti 48
€/asiakas/kuukausi. Kotihoidon asiakasmäärä vaihtelee, mutta tämänhetkinen asiakasmäärä on noin 400 asiakasta, jolloin vuosikustannus 230 400 euroa. Talousarviossa ei sinänsä ole varauduttu tähän, mutta talousarviossa on varaus lääkäripalveluiden ostoon. Vastuulääkäripalvelun avulla voidaan välttää muuta lääkäriostoa, jolloin
taloudellinen vaikutus on +/- 0. On kuitenkin huomioitava, että tehostetussa palveluasumisessa vastuulääkärimalli on tuonut heijastusvaikutuksena säästöjä mm. erikoissairaanhoidosta sekä vähentää
osaston kuormitusta sekä oman kiirevastaanoton tarvetta. Tästä
syystä on odotettavissa, että vastuulääkärimallin laajentaminen kotihoitoon tuo taloudellisia hyötyä myös edellä mainituilta osa-alueita.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Olemassa oleva sopimus sekä siihen laadittu lisäliite saatavilla kokouksessa oheismateriaalina.
Lisätietoja asiassa antavat johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh.
040 484 6177 ja ikäihmisten palvelujohtaja Katri Nikkola puh.
050 371 7368, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää laajentaa etälääketieteellisen vastuulääkärimalliin liittyvän sopimuksen
mukaisesti etälääkärivastuulääkäripalvelua kotihoitoon 1.9.2021 alkaen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lisäliitteen
olemassa olevaan sopimukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Osavuosikatsaus 1–6/2021
124/00.01.02.02/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 85
Toiminnallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuotiskausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevaa koronaepidemiaa. Koronaepidemia
on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 2020 alkupuolelta
saakka ja aiheuttaa paljon lisätyötä tartunnanjäljitykseen ja rokotuksiin liittyen. Kuitenkin kehittämistyö on poikkeuksellisen tilanteen valitessa jatkunut tiiviisti joka sektorilla. Alkuvuoden aikana on kehitetty
aktiivisesti eri sektoreilla palveluja, niiden tuottamisesta sekä jatkettu
viime vuonna aloitettujen kehittämistoimien jalkauttamista. Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Sosiaalipalveluissa eri sektoreiden pitkäjänteistä kehittämistyötä on jatkettu. Ikäihmisten palveluissa kehittämistyötä on tehty erityisesti
henkilöstön käytön/organisoinnin osalta sekä digitaalisten palveluiden osa-alueella. Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin
käyttöönottoon ja pienennetty sairaalaosastoa tarvetta vastaavaksi.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden tasapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden
talousarvion toteuttamiseen talousarvion puitteissa ja valmistautuminen talousarvio 2022 tekemiseen. Talousarvion toteutumiselle jo nyt
aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset tartuntojen jäljitykseen/hoitoon/ennaltaehkäisyyn sekä rokotusten toteuttamiseen liittyen.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden toteuma on 1,4
miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronan aiheuttamia kustannuksia
(laboratorio, suojain/väline sekä henkilöstökustannuksia) on ajalla
1–6/2021 kertynyt noin 600 000 euroa. Toteutuneessa ensimmäinen
puolivuotiskatsauksessa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tuotot ovat
talousarvioon suhteutettuna alittuneet 30 000 euroa. Kulut ovat ylittyneet koko toiminnan osalta 1 385 000 euroa. Erikoissairaanhoidon
kustannukset ovat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaiset (ylitys 30 000 euroa), mutta Eskoon kustannukset ovat ylittyneet 100
000 euroa.
Sairaspoissaolojen osalta on kasvua koko viime vuoteen, mutta vähentymistä tämän vuoden ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna. Huomioitavaa on, että 56 % (474 henkilöä) kuntayhtymän
henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairaspoissaololla alkuvuoden aikana. Tämä on syytä ottaa huomioon analysoitaessa poissaoloja, ja
henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. Myös alkuvuoden aikana on
tehty lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pitkittyneiden
tai toistuvien sairaspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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suja. Esimiesten osaamiseen on panostettu aloittamalla esimiesten
kuukausikoulutukset vaihtuvilla aiheilla.
Valtakunnallinen sote-uudistus on vihdoin edennyt, kun eduskunta
on keväällä 2021 hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle. Valmistelu muutosta kohti alkaa syksyn 2021 kuluessa.
Liitteenä 4 Osavuosikatsaus 1–6/2021.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2021. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa osavuosikatsauksen tiedoksi jäsenkunnille ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
§ 86

8/2021

135

17.08.2021

Talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti
128/02.02.02/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 86
Yhtymähallitus perusti talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksessaan 17.12.2019 Kauhavan kaupunginhallituksen kehotuksesta
laatia talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020–2022. Työryhmään nimettiin jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Jussi Pahkajärven, varapuheenjohtaja Juha Alkion, kuntayhtymän johtaja Piia
Kujalan sekä johtoryhmän. Työryhmän sihteerinä on toiminut hoitotyön johtaja Johanna Heino. Talouden tasapainottamistyöryhmä on
aloittanut työskentelynsä tammikuussa 2020 ja kokoontunut yhteensä 13 kertaa.
Talouden tasapainottamistyöryhmän työskentely on perustunut kuntayhtymän toiminnan, talouden olemassa olevien palveluiden/toimintojen perusteelliseen läpikäymiseen sekä niihin liittyvien toimenpiteiden ja kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Lisäksi talouden
tasapainottamisohjelmaan liittyen on tarkasteltu palvelurakenne ja
kartoitettu siihen liittyvät mahdollisuudet talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallitus on kokouksessaan 26.5.2020 käsitellyt talouden tasapainottamistyöryhmän väliraportin, jossa oli toimenpide-esitykset
talouden tasapainottamiseksi vuosille 2020 ja 2021. Vuoden 2021
aikana talouden tasapainottamistyöryhmä on työstänyt talouden tasapainottamiseksi ehdotuksia ja toimenpiteitä vuosille 2021 ja 2022.
On huomioitava, että talouden tasapainottamistyötä on häirinnyt koronapandemia koko työryhmän työskentelyn ajan. Koronalla on vaikutuksia myös tasapainottamistoimenpiteille ja toisaalta se on lisännyt tarvetta löytää myös uusia tasapainottamistoimenpiteitä.
Kuntayhtymän johtaja esittelee yhtymähallitukselle kokouksessa talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin. Loppuraportti sisältää ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi, joista osa vaatii erillisen yhtymähallituksen päätöksenteon.
Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontuu viimeiseen kokoukseensa vielä 16.8.2021, jonka jälkeen loppuraportti lähetetään yhtymähallituksen jäsenille.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin ja antaa
sen tiedoksi jäsenkunnille.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vastaus valtuustoaloitteeseen
126/01/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 87
Kuntayhtymä on saanut käsiteltäväkseen valtuustoaloitteen, jonka
Kauhavan kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.6.2021.
Aloitteen on tehnyt kaupunginvaltuutettu Tuija Takalan (Pro Kauhava). Aloitteen mukaisesti tulisi hoitotyöntekijät palkita 1 000 euron
koronapalkkiolla, koska korona-aika on kuormittanut hoitohenkilökuntaa monin tavoin. Aloitteessa katsotaan, että koronakorvaus tulisi
maksaa Kauhavan kaupungin valtiolta saamasta koronakorvauksesta. Kaupunginhallituksen päätöksessä §163 kohta 4 aloite annetaan
tiedoksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle. Samalla
Kauhavan kaupunginhallitus on todennut, että kaupungin ei ole
mahdollista maksaa korvausta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstölle.
Korona on vaikuttanut kuntayhtymän henkilöstöön monin tavoin.
Kuormitus ei kuitenkaan kohdistu vain yksittäisiin työntekijöihin, työyksiköihin tai ammattinimikkeisiin. Korona on muuttanut arkea koko
kuntayhtymässä niin terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa kuin ikäihmistenkin palveluissa. Poikkeavat työolosuhteet, suojainten käyttäminen, asiakkaiden suojaaminen ja riski koronavirukselle altistumisesta on ollut arkea kaikissa ammattiryhmissä. Koronakorvauksen
maksaminen vain hoitajien ammattinimikkeelle ei olisi tasapuolista
muita ammattinimikkeitä kohtaan. Koronan aiheuttama kuormitus on
ollut yhteinen.
Kuntayhtymässä on yhteensä noin 600 vakituista työntekijää ja noin
100 määräaikaista työntekijää. Hoitohenkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä on noin joista hoitajia 370 vakituista ja 90 henkilöä. Näin ollen
1 000 euron koronakorvaus aiheuttaisi pelkästään hoitajille maksettuna yhteensä vähintään 460 000 euron kustannuksen ja koko henkilöstölle 700 000 euron kustannukset.
Talousarviossa ei ole varauduttu koronakorvausten maksamiseen.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ei ole saanut koronakorvausta valtiolta. Kuntayhtymän talous on ollut haasteellinen jo pitkään, ja työtä talouden tasapainottamiseksi on tehty. Talouden tasapainottamistyöryhmä on työskennellyt vuoden 2020 alusta saakka etsien ja toteuttaen monia erilaisia toimenpiteitä, joilla kuntayhtymän kuluja on saatu karsittua. Lisäksi korona on aiheuttanut kuntayhtymälle vuosien
2020 ja 2021 aikana 1,6 miljoonan kustannukset ja kustannuksia aiheutuu koko ajan. Koronan aiheuttamien kustannusten vuoksi kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään.
Liitteenä 5 Valtuustoaloite ja liitteenä 6 Kauhavan kaupunginhallitukPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sen pöytäkirjaote.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus merkitsee
valtuustoaloitteen ja Kauhavan kaupunginhallituksen vastauksen tiedokseen. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ei voi maksaa hoitajille koronakorvauksia, sillä se ei olisi tasapuolista muuta henkilöstöä kohtaan, eikä kuntayhtymän taloudellinen tilanne mahdollista 700 000 euron suuruista lisäkustannusta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen
123/01.01.04.00/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 88
Kuntayhtymän johtaja Piia Kujala on 8.8.2021 päivätyllä kirjeellään
irtisanoutunut kuntayhtymän johtajan virasta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintosäännön 25 §:n mukaan viranhaltijan eron myöntää se, joka on viranhaltijan valinnut. Yhtymähallitus valitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuntayhtymän johtajan, joten tämän vuoksi yhtymähallitus myös myöntää eron virasta.
Liitteenä 7 Irtisanoutumisilmoitus.
Lisätietoja asiassa antaa johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Johtavan ylilääkärin päätösesitys: Yhtymähallitus päättää myöntää Piia Kujalalle eron kuntayhtymän johtajan virasta 6.9.2021 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Piia Kujala poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.11 - 19.12.
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Kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitaminen
127/01.01.03/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 89
Kuntayhtymän johtaja Piia Kujala on irtisanoutunut virasta 6.9.2021
alkaen. Lisäksi hänellä on vuosilomaa 1. - 5.9.2021. Hallintosäännön 3 §:n mukaisesti kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii johtava
ylilääkäri. Vallitsevasta koronaviruspandemiasta ja lääkäritilanteesta
johtuen johtava ylilääkäri ei kuitenkaan ole käytettävissä tehtävään.
Kuntayhtymän hallintosäännön 20 §:n mukaan kuntayhtymän johtajan valitsee yhtymähallitus.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus käy keskustelun ja päättää kuntayhtymän johtajan sijaistuksesta 1.9.2021 alkaen.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Matias Peltonen ehdotti, että viransijaisuus
täytetään ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022.
Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti Matias Peltosen ehdotuksen. Lisäksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita kuntayhtymän johtajan viransijaisuuteen ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022 sosiaalipalvelujohtaja Eija Ala-Toppari-Peltolan. Lisäksi yhtymähallitus
myöntää sosiaalipalvelujohtaja Eija Ala-Toppari-Peltolalle virkavapaan kyseiselle ajanjaksolle sosiaalipalvelujohtajan virasta.
Tulosaluejohtajat poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi klo 19.14 - 20.17.
Merkittiin, että Markku Lumio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.00.
Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.17.
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Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 90
Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.6. - 11.8.2021
liitteenä 8.
Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Yhtymähallitus
päättää olla käyttämättä päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muut asiat
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 91
- Johtava ylilääkäri Heidi Ojala kävi läpi ajankohtaiskatsauksen kuntayhtymän koronatilanteesta yhtymähallituksen kokouksen aluksi.
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Lisälista-asian ottaminen käsittelyyn
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 92
Yhtymähallitukselle oli valmisteltu seuraava lisälista-asia:
- Lausunto valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin
julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid -19 -kustannuksiin.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää ottaa lisälista-asian käsittelyyn.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
§ 93

8/2021

144

17.08.2021

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaalija terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin
134/02.05.01.00/2021
Yhtymähallitus 17.08.2021 § 93
Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset. Tällaisia ovat erityisesti testaukseen ja testauskapasiteetin
nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät kustannukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin liittyvät
korvaukset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle
on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021 olennaiselta osin valtionavustuksilla. Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha tätä
tarkoitusta varten.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Lausuntoaika on
8.7.2021–27.8.2021. Asetusesityksen keskeisenä tavoitteena on
korvata kuntien koronasta aiheutuneet välittömät kustannukset
tavalla, joka sekä mahdollistaisi kustannusten riittävän
kompensaation että aiheuttaisi hakijoille mahdollisimman vähän
hallinnollista taakkaa. Esityksessä ehdotetaan, että avustus
määritettäisiin pääosin laskennallisin perustein.
Laskennallisena avustusta myönnettäisiin testauksen, jäljittämisen,
rokottamisen ja hoidon kustannuksiin. Tältä osin avustusta voisivat
hakea kunnat/kuntayhtymät (ei sairaanhoitopiirin kuntayhtymä).
Avustuksen määrä perustuisi keskimääräisten kustannusten perusteella määritettyyn toimintokohtaiseen korvaushintaan sekä toimintokohtaiseen volyymiin, esimerkiksi testien määrään. Korvausten taso
tullaan mitoittamaan siten, että epidemian hoidosta aiheutunut kustannusten lisääntyminen tulee avustus ja muu valtion rahoitus huomioiden valtakunnan tasolla kokonaisuudessaan täysimääräisesti
katetuksi ja myös kuntakohtaisesti tarkasteltuna kustannukset tulevat kompensoiduksi. Lisäksi avustuskokonaisuuteen liitettäisiin asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, jolla katettaisiin muita koronasta aiheutuneita kustannuksia. Tältä osin avustusta voisivat hakea kuntien lisäksi myös sairaanhoitopiirit. Kokonaisuuteen sisältyisi
myös harkinnanvarainen osuus, jota voitaisiin myöntää kunnille, mikäli laskennallisin perustein määräytyvät korvaukset eivät tuottaisi
riittävää kompensaatiota. Lisäksi avustushaun yhteydessä voisi hakea korvausta terveydenhuoltolain 79 §:n 2 momentin mukaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet kotikunnattomien henkilöiden
määräämisestä karanteeniin, eritykseen tai pakolliseen terveystarkastukseen. Siltä osin avustusta voisivat hakea kaikki kunnat ja kunPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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tayhtymät, joille on syntynyt näistä kustannuksia.
Asetusluonnoksen mukaisesti hakukierroksi valtionavustuksen hakemiseksi tullaan järjestämään ainakin kaksi. Ensimmäisellä hakukierroksella katettaisiin tammikuusta elokuun 2021 aiheutuneet kustannukset. Avustukset tulisivat hakuun syksyllä 2021.
Asetusluonnoksessa todetaan, että asetus olisi voimassa
31.12.2022 saakka.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin
julkisen sosiaali -ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Lausunto asetusluonnokseen on annettu määrämuotoisella lomakkeella.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen yhtyy lähtökohtaisesti asetusluonnoksen periaatteisiin ja kustannuskorvausten laskentatapaan. Kuitenkin
lausunnossa korostetaan, että valtionavustus ei tule korvaamaan tällaisenaan sosiaalihuoltoon koronaepidemiasta seuranneita lisäkustannuksia kuten esimerkiksi mielenterveystyön palvelutarpeen lisääntymistä ja lapsiperheiden palveluiden palvelutarpeen lisääntymistä. Kuntayhtymän lausunnossa korostetaan, että on erittäin tärkeää, että kuntayhtymä voi hakea avustusta, koska kustannukset
ovat koronan testaamisesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta syntyneet kuntayhtymään.
Liitteenä 9 Lausuntoluonnos valtioneuvostolle
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus hyväksyy
lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali -ja terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin ja antaa sen jäsenkunnille tiedoksi. Lisäksi yhtymähallitus
esittää jäsenkunnille, että kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee jatkossa kyseisen valtionavustuksen jäsenkuntien puolesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 91, 92, 93.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 010 364 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

83, 84, 89.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Mikäli kysymyksessä on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintapäätös, tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta,
osoite PL 188, 00131 Helsinki
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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