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Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela
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Kyselytunti
Hallintosääntö 104 § Kyselytunti
Valtuutetulla on oikeus esittää
yhtymähallitukselle kyselytunnilla
vastattavaksi lyhyitä enintään kolmen
minuutin pituisia kysymyksiä kuntayhtymän
hallintoa ja taloutta koskevista asioista.
Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston
kokousta, jollei valtuusto toisin päätä.
Kyselytunti on julkinen.
Valtuuston puheenjohtaja toimii
puheenjohtajana kyselytunnilla.
…

Kyselytunti
Hallintosääntö 104 § Kyselytunti
…
Yhtymähallituksen puheenjohtaja tai hänen
määräämänsä vastaa kysymyksiin.
Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei valtuuston puheenjohtaja
toisin päätä. Vastauksen saatuaan
kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi
asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä.
Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.
…

Kyselytunti
Hallintosääntö 104 § Kyselytunti
…
Kysymys on toimitettava kirjallisena
viimeistään 30 päivää ennen valtuuston
kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset
sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla
ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan
kyselytuntiin.

Määräajassa 30 päivää ennen valtuuston
kokousta ei ole tullut kysymyksiä.

Kysymys
Määräajan jälkeen 7.11.2017 tullut kysymys:
Sakari Lipposen valinta tarkastuslautakuntaan on
herättänyt paljon kysymyksiä nyt kokousten
välilläkin? Ensiksi käyttääkö sairaanhoitopiirin
ensihoitokeskus hänen omistaman yrityksen autoja
esim. jos siellä on ambulanssityhjiö? Jos käyttää niin
paljonko ja minkälaisesta taloudellisesta hyödystä on
kysymys? Onko muutenkin selvitetty onko Lipponen
vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan? Hänellä on
kilpaileva yritys sairaanhoitopiirin järjestämän
ensihoidon kanssa. Valtuusto on viimekädessä
vastuussa, että lain mukaan toimitaan.
Ystävällisin terveisin Eila Seppänen

Vastausta
Ensihoitopäällikkö 8.11.2017:
Ensihoitokeskuksella ei ole sopimusta Äkkihoppu OY:n kanssa.
Äkkihoppu OY:lle on luovutettu ensihoitopalvelun VIRVE -päätelaite,
jonka avulla Äkkihoppu OY:n yksikkö näkyy kenttäjohtajan kartalla ja
on tarvittaessa hälytettävissä tehtävälle lähimpänä yksikkönä, silloin
kun kyseessä on henkeä uhkaava tilanne ja nopea vaste on potilaan
selviytymiselle keskeistä. Samoin Äkkihoppu OY:n yksikköä on
käytetty poikkeuksellisissa ruuhkatilanteissa, joissa potilaan
tavoittamisaika olisi muutoin venynyt poikkeuksellisen pitkäksi. Näitä
hälytyksiä Äkkihoppu OY:lle on ohjautunut muutamia vuositasolla.
Yksittäisen hälytystehtävän KELAlta laskutettava summa vaihtelee
alle sadasta eurosta noin viiteensataan euroon.
Aikaisemmin Äkkihoppu Oy on myös suorittanut muutamia yksittäisiä
potilassiirtoja Lapin keskussairaalasta etelän sairaaloihin LSHPn
oman ambulanssiresurssin käydessä ruuhkatilanteessa
riittämättömäksi. Nykyään näistä siirroista on sopimus Tunturi-Lapin
ensihoito OY:n kanssa ja tietojeni mukaan Äkkihoppu OY ei ole näitä
siirtoja suorittanut ainakaan vuoteen.

Vastausta
Kuntalaki 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

(Vanhassa kuntalaissa (365/1995) ei ollut erillistä säännöstä
vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan.)

Vastausta
Kuntalaki 76 § Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen
kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvonta-tehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
(yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous) jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka
on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen
kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

• Lakiasiainjohtaja Arto Sulonen, Kuntaliitto 30.11.2017:
”Hälytyskellojen pitäisi soida”
• Kokonaistilanne arvioitava paikallisesti; esteellisyys
• Valinta tehty  luottamushenkilön oma ratkaisu?

Hallintoylihoitajan virka
• hoidettu väliaikaisjärjestelyin vuodesta 2015
• organisaatiouudistus 2016-2017
• hallintosäännön 10 §:
”Hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä.”
sairaanhoitopiirin johtajan alainen
• sote-uudistus
• sote-uudistuksen siirtyminen 2018  2019
• virka haettavana syksyllä 2017
• hallitus 28.11.2017:
3 hakijaa soveltuvuus-/henkilöarviointiin
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Tila-asioita
•
•
•
•
•

Vanha Ilkka = Vilkka (ostettu 2016)
Rakennettu 1982 ja 2003
Dialyysin uudet tilat 2003 rakennetussa osassa
Silmäpoliklinikka ym. 1982 rakennetussa osassa
Väistötilana Porokatu 39 peruskorjaukselle
•
•

välttämättömät käyttötarkoituksesta riippumattomat peruskorjaukset
kuntoarvion pohjalta, kustannusarvio 2,5 M€
mm. keskus-, talous- ja henkilöstöhallinto, kehittäminen,
lastenpsykiatrian poliklinikka

• Vilkan vanhassa osassa sisäilmaoireiluja 
selvitetään ratkaisuja toimintojen siirtämisille
• Vanha osa täyden peruskorjauksen tarpeessa
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Tila-asioita
• Nuorisopsykiatrian tiloissa Lähteentiellä
sisäilmaongelmia  kiinteistöstä luopuminen
 Yhdistetty lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto
• Osasto 7 (lastenpsykiatria)?
• Vilkka?
• Ensihoidon hallinto ja tilannekeskus siirretty
Vilkasta Rantavitikalle sisäilmaongelmien vuoksi
• Rovaniemen ensihoitoasemaa suunnitellaan
yhdessä paloaseman (pelastuslaitos) kanssa
 Vähentää vastaavasti LKS:n laajennustarvetta
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Tila-asioita
Kevan työhyvinvointikysely syyskuussa 2017
1.047 vastausta (55 %)
tuloksissa vaihtelua, tulokset heikentyneet
Johtoryhmälle ja esimiehille ulkopuolisen
asiantuntijoiden vetämiä työpajoja tulosten
analysoimiseksi ja työhyvinvointisuunnitelmien
valmistelemiseksi

12

Ensihoidon poikkeuslupa

• Lupa järjestää ensihoidon työaika työaikalain
määräyksistä poiketen
•
•
•

Säännöllinen työaika keskimäärin 42 tuntia viikossa 12 viikon
tasoittumisjaksolla
Palvelusvuoron pituus enintään 24 tuntia, joka kokonaisuudessaan
lasketaan työajaksi
24 tunnin palvelusvuoro on kokonaisuudessaan aika ajoin tehtävää
hälytysluonteista työtä, jossa tehokasta työaikaa enintään 12 tuntia

• Rovaniemeä lukuun ottamatta poikkeuslupa 2017
myönnettiin joulukuussa 2016
• Rovaniemen osalta poikkeuslupa 2017 myönnettiin
työneuvoston päätöksellä huhtikuussa 2017
• Vuodelle 2018 poikkeuslupa myönnetty koko LSHP:n
alueelle 31.10.2017
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