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PÖYTÄKIRJA
Outokummun Siun sote -neuvottelukunnan kokous 1/2017
Aika: Torstai 23.2.2017 klo 17.00–19.07
Paikka: Kaupungintalon valtuustosali
Läsnäolijat:
Hiltunen Liisa
Antikainen Sanna
Jääskeläinen Pentti
Kuikka Veli Matti
Mononen Erkki
Kaasinen Marko

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa:
Honkavaara Matti
Väänänen Marja-Liisa

jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet:
Lätti Jukka-Pekka
Hallikainen Tarja
Kivinen Petri
Laaninen Leena

kehitysjohtaja, sihteeri
palvelujohtaja; perhe- ja sosiaalipalvelut (asiakohdat 1–5)
palvelupäällikkö; vastaanottopalvelut, terveysasemat (asiakohdat 1–5)
palvelujohtaja; ikäihmisten palvelut (asiakohdat 1–5)

KÄSITELLYT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat sekä asiantuntijavieraat
tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu neuvottelukunnan jäsenille sähköpostitse ja kirjeitse
15.2.2017.
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Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin neuvottelukunnan jäsenet
Pentti Jääskeläinen ja Erkki Mononen.

4. Neuvottelukunnan kokousajat keväällä 2017
Puheenjohtajan ehdotus:
Neuvottelukunta päättää kevään 2017 kokousajoistaan.
Päätös:
Neuvottelukunnan kevään 2017 kokoukset pidetään seuraavasti:
23.3.2017 klo 15.30,
20.4.2017 klo 15.30,
18.5.2017 klo 15.30, ja
lisäksi tarpeen mukaan 21.6.2017 klo 15.30.

5. Siun soten asiantuntijakuulemiset ja ajankohtaiskatsaukset palvelualueittain;
Neuvottelukunnan kuultavina olivat seuraavat asiantuntijat:
Palvelujohtaja Tarja Hallikainen (perhe- ja sosiaalipalvelut)
Keskeisiä huomioita:
Huostaanotettujen lasten määrä on kasvanut; henkilöstöresurssien riittävyys
näyttäytyi alkuvuonna ongelmallisena. Perustoimeentulotuen siirto Kelaan on
aiheuttanut ongelmia ja ruuhkaa. Tilannetta selvitetään aktiivisesti käytettävissä
olevin resurssein. Tilanne toimeentulotukien jaossa on kokonaisuudessaan erittäin
haasteellinen valtakunnallisestikin.
Palvelujohtaja Leena Laaninen (ikäihmisten palvelut)
Keskeisiä huomioita:
Ikäihmisten palvelujen toiminta on käynnistynyt Siun soten organisaatiossa.
Palveluorganisaatiota kehitetään matriisimuotoisena koko palvelualueella;
tavoitteena on kyetä vastaamaan palvelutarpeisiin entistä tehokkaammin.
Outokummussa uusia hyviä käytäntöjä; perhekoti Antinkujalla, Heikin helmi muuttui
tehostetuksi palvelutaloksi.
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Palvelupäällikkö Petri Kivinen (vastaanottopalvelut, terveysasemat)
Keskeisiä huomioita:
Toiminta Siun soten organisaatiossa on käynnistynyt. Uutena toiminnanohjaus- ja
tiedolla johtamisen työkaluna on käytössä THL:n väestötietoihin perustuva
indikaattoritietojärjestelmä, jonka informaatiota voidaan soveltaa laajalti sotepalvelujen suunnittelussa sekä erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen
kehittämisessä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Neuvottelukunta merkitsee asiantuntijakuulemiset tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Muut asiat
Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

Pöytäkirja on tarkastettu 20.4.2017

Liisa Hiltunen
puheenjohtaja

Jukka-Pekka Lätti
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat

Pentti Jääskeläinen
neuvottelukunnan jäsen

Erkki Mononen
neuvottelukunnan jäsen

