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Osallistujat

LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Sahlsten Pauli
Hyvärinen Henna
Laaninen Leena
Tirkkonen Hilkka
Laitila Tarja
Nisula Mirka
Nokelainen Ari
Tuononen Jari
Kaasinen Helena

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
jäsen
palvelujohtaja
ylilääkäri
jäsen
sivistysjohtaja
hammashuolto,
osast.hoitaja
esittelijä
poistui § 18 jälkeen klo 14.00
ptk:npitäjä

Paddar Mervi
Karhinen Veera
Pierro Kati
Puustinen Mika

palvelujohtaja
Osallisuus.nk
Osallisuus.nk
varh.kasv.vast.

Allekirjoitukset
Pauli Sahlsten
Puheenjohtaja

Helena Kaasinen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 14 - 20

Pöytäkirjan tarkastus
Henna Hyvärinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Kunnan verkkosivuilla 10.6.2019 alkaen
Todistaa
Helena Kaasinen, kuntakoordinaattori

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mirka Nisula
Pöytäkirjantarkastaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Siunsote 03.06.2019 § 14
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajat
Siunsote 03.06.2019 § 15
Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Hyvärinen ja Mirka Nisula.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suun terveydenhuollon tilanne ja tulevaisuuden näkymät
Siunsote 03.06.2019 § 16
Suun terveydenhuollon johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen on lupautunut
tulemaan kokoukseen kertomaan suun terveydenhuollon tilanteesta ja tulevaisuuden
näkymistä.
Ehdotus

Neuvottelukunta keskustelee asiasta johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttisen
tilannekatsauksen pohjalta.

Päätös

Virva Vänttisen oltua estynyt saapumasta kokoukseen osastonhoitaja Ari Nokelainen
Siun sotesta esitteli Polvijärven osalta suun terveydenhuollon toimintaa ja näkymiä.
- Polvijärven hammashoitolan toiminta jatkuu vuoteen 2030?
- yksi liikkuva hammashoitoyksikkö koko maakunnassa, läntisellä alueella käyttöönotto
alkamassa, tarkastuksia ja pieniä hoitotoimenpiteitä kouluilla ja ikäihmisten
hammashuollossa
- ollut kokeiluna myöhäiset iltapäivänvastaanotot, Polvijärvellä maanantai-iltaisin klo
18 saakka, ei toistaiseksi jatku
- työnjakoa kehitetään, hammashoitajat tekevät myös itsenäistä työtä; alle
kouluikäisten tarkastukset, ennaltaehkäisy tärkeää
- varhaiskasvatusyhteistyö - harjauskoulu eskarissa syksy 2019;
eskaripäivän aikana kerran päivässä hampaiden harjaus
- Poispudokas-malli; tarkastuksiin kutsut, yhteistyö neuvolan kanssa
- 5 luokkalaisten savuttomuustunnit (käynnistymässä syksyllä 2019), nuuskasta
näkyviä muutoksia
- Polvijärvellä hammashuollon tilat ja laitteet ovat toimivat, tilojen vuokra noin
26 000 euroa/vuosi
- 2 hammaslääkäriä, 3 hammashoitajaa ja 1/2 suuhygienisti
- suuhygienisti joka toinen viikko Polvijärvellä
- v. 2018 Polvijärvi: yli 4000 vastaanottokäyntiä
- kiireettömät: reilut 60 päivää odotusaika
- 4-6 päivystysaikaa päivässä, ilta-ja viikonloppupäivystys Joensuussa Siilaisen
toimipisteessä
- suukirurgiset palvelut ja oikomishoito ostopalveluna
- rekrykampanja lähdössä liikkeelle Ilosaarirockista jne

_________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite1
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Asumispalvelujen tilanne
Siunsote 03.06.2019 § 17
Palvelujohtaja Leena Laaninen esittelee kokouksessa asumispalvelujen tilannetta
Polvijärvellä.
Ehdotus

Neuvottelukunta keskustelee asiasta palvelujohtaja Leena Laanisen
tilannekatsauksen pohjalta.

Päätös

Palvelujohtaja Leena Laaninen esitteli asumispalvelujen tilannetta Polvijärvellä.
- Siun sote: kulut v. 2018 Polvijärvi: 9331 euroa/asukas
- ikäihmisten määrä kasvussa; yli 75v. v.2015: 529, v. 2030: 822
- yhteistyötä Polvijärven kotihoidon kanssa
- hoitajien sijaisten saaminen haasteellista
- Kehräkoti 48 paikkaa, täyttö 47,5
- hoitopaikan odotus pari kuukautta, odottaminen vaikuttaa hoitojakson pituuteen
hoitosolussa
- hoitosolut Polvijärvellä ja Heinävedellä, hoitosolu Polvijärvelle 21.5.2018
- Kehräkoti 6 hoitosolupaikkaa
- vastaanottopalveluista tulee lääkäripalvelut
- tavoitteiden toteutuminen, kehitettävä toimintaa
- työnjako, työnkuvat kehittämiskohteita
- tehostettua kotihoitoa edistetään kaikkialla
- Palvelujohtaja Leena Laaninen ja ylilääkäri Hilkka Tirkkonen ovat tehneet
ehdotuksen kehittämistoimista:
Hoitosolu on täyttynyt hoiva-asumisen odottajista,
ei toimi siten kuin alun perin ajateltiin.
Ehdotus
* Vahvistetaan kotihoitoa - tehostettuun kotihoitoon panosta ja hoitosolu
lakkautetaan/pienennetään 3 paikkaan (=saattohoitopotilaiden lupapaikat)
* 3 paikkaa TEPAS-paikoiksi
* Sh-panosta TEHKOon (=tehostettu kotihoito) jolloin antavat apuja myös hoivaan ja
saattohoitolupapaikoille
Välittömät toimet:
*Kokonaisuuden suunnittelu yhteisesti henkilöstön kanssa
* Vastuusairaanhoitaja nimettynä päivävuorossa
- sairaanhoitajien tehtävät: uuden potilaan vastaanotto, viestintä vastuulääkärille,
kirjaaminen
* Osaamisen vahvistaminen
- Esim. kipupotilas
* Jatkossa: tehostettu kotihoito ja hoitosolu yhdistetään sh-resurssin osalta.
Sairaanhoitajapanos paremmin hyötykäyttöön!
* Sairaanhoitajaresurssit päivään: TESUihin myös

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Siun sote- neuvottelukunta

PÖYTÄKIRJA
§ 17

3/2019

03.06.2019

* Vastuulääkärin nimeäminen, kiertoajat ma-ke iltaisin klo 16-18
* Seuranta säännöllinen, seurantapalverit syyskuussa.

Neuvottelukunta keskusteli asiasta. Neuvottelukunta suhtautuu myönteisesti edellä
olevaan ehdotukseen ja esittää asian viemistä eteenpäin.
_________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite2
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Lääkäripalvelujen tilanne
Siunsote 03.06.2019 § 18
Ylilääkäri Hilkka Tirkkonen esittelee kokouksessa lääkäripalvelujen tilannetta ja
näkymiä.
Ehdotus

Neuvottelukunta keskustelee asiasta ylilääkäri Hilkka Tirkkosen tilannekatsauksen
pohjalta.

Päätös

Ylilääkäri Hilkka Tirkkonen esitteli asiaa teemalla: Ajankohtaista vastaanotolta.
Liitteenä esitys.
Kiirevastaanotot alkavat kesäkuussa Polvijärvellä
- kesäkuussa myös Polvijärvellä alkaa KIVA= kiirevastaanotto, päivystys terminä
häviää muualta paitsi yhteispäivystyksestä (ja mahdollisesti Nurmeksen
päivystyksestä)
- 1-3 päivän kiireellisyydellä arvio ja hoito asian luonteen mukaisella parhaalla
ammattilaisella: lääkäri, hoitajat ja fysioterapeutti
- vähentää kiireettömien aikojen odottajia ja odottamista
- Gepardi eli konsulttilääkäri mahdollistaa asioiden sujuvan hoitumisen kaikkien
ammattilaisten vastaanotoilla
Lääkäri-ja hoitajatilanteesta
- sairaanhoitajatilanne toistaiseksi vastaanotolla hyvä
- selkeästi näköpiirissä ongelmia mm. hoivan sairaanhoitajien rekrytoinnissa
- Polvijärvi saa yhden virkalääkärin syys-lokakuun vaihteessa: Minna Meklin
- touko-elokuussa kandit Jimi Svahn ja Tuukka Airaksinen
- 10.6. alkaen ainakin 9 kk Sakari Martikainen (osin etänä)
- syksyllä Markus Räsänen 3-4 kk?
Mitä tehdään hoitosolulle jatkossa?
- Palvelujohtaja Leena Laanisen ja ylilääkäri Hilkka Tirkkosen ehdotus
kehittämistoimista liitteenä: Hoitosolu täyttynyt hoiva-asumisen odottajista,
ei toimi siten kuin alun perin ajateltiin.
Asia käsiteltiin kohdassa Asumispalvelujen tilanne.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite3

Pj sote nlk 030619 vastaanottopalvelut sekä hoitosolu

32

POLVIJÄRVEN KUNTA
Siun sote- neuvottelukunta

PÖYTÄKIRJA
§ 19

3/2019

33

03.06.2019

Sosiaali-ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Siunsote 03.06.2019 § 19
Siun Sote on toimittanut kuntaan 07.05.2019 sosiaali-ja potilasasiamiehen selvityksen
vuodelta 2018. Sosiaali-ja potilasasiamies on pyytänyt, että selvitys toimitetaan Siun
soten neuvottelukunnille.
Ehdotus

Neuvottelukunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Neuvottelukunta kävi keskustelua sosiaali-ja potilasasiamiehen selvityksestä vuodelta
2018. Keskustelussa oli mm:
- Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset asiakkaiden asemaan
- Hoitopaikkojen riittävyys palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja
perhehoidossa sekä palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen jonottaneiden määrät
- Lastensuojeluilmoitusten ja palvelutarpeen arviointien määrä.
Neuvottelukunta merkitsi sosiaali-ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2018
tietoonsa saatetuksi.

_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite4
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Seuraavien kokousten teemat
Siunsote 03.06.2019 § 20
Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen maanantai 26.8.2019 klo 12 teemasta ja keskustellaan
maanantai 28.10.2019 klo 12 kokouksen ja maanantai 16.12.2019 klo 12 kokouksen
teemoista.

Päätös

Päätettiin, että seuraavan kokouksen maanantai 26.8.2019 teemoiksi pyritään
ottamaan kouluterveyskyselyn tulokset, lastensuojelun systeeminen toimintamalli ja
työterveyshuolto.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
14-16, 18-20
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
17

HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan 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, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät
17
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimitta-m
inen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät
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päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan
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