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Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin
Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Elina Castrén
YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOKOTIIN PÄÄSY
1 KANTELU
Kantelija arvosteli äitinsä lähiomaisena Siun soten menettelyä hänen äitinsä ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.
Kantelijan äiti asui yksin yksityisen kotihoidon palveluiden turvin. Loppuvuodesta 2017 hän oli
hoidettavana Joensuun keskussairaalassa. Kantelija kirjoittaa, että äiti oli hyvin huonossa kunnossa ja hänet siirrettiin jatkohoitoon Siilaisen terveyskeskussairaalaan.
Kantelijan mukaan keskussairaalassa neuvottiin hakemaan asumispalvelupaikkaa. Keskusteluissa pohdittiin, pärjäisikö äiti enää kotona kotihoidon avulla. Siilaisen sairaalan osasto oli menossa kiinni vuoden lopussa, jolloin tarkoituksena oli kotiuttaa äiti 27.12.2018. Omaiset päättivät
hakea äidin jouluksi luokseen ja järjestivät hänelle hoivakotipaikan yksityisesti.
Kantelijan mukaan äidille tehtiin hoitokodissa arviointi 8.1.2018. Moniammatillinen SAS ryhmä
totesi hänen tarvitsevan palveluasumisen paikan. Kantelija kirjoittaa, että hoitopäätös on päivätty 7.5.2018 alkamaan takautuvasti 1.5.2018. Tämä oli yli neljä kuukautta sen jälkeen, kun
hänet oli omaisten toimesta viety hoitokotiin.
Kantelija arvostelee hidasta päätöksentekoa asiassa. Kantelijan mukaan palvelusetelipäätöstä
viivytettiin tietoisesti toukokuun alkuun asti. Tämä on aiheuttanut kantelijan mukaan hänen äidilleen ja omaisille kohtuuttomia kuluja ja huolta.
Kantelija pitäisi kohtuullisena, että Siun sote perustelisi viivästyksen syyn ja hyvittäisi äidille
edes parin kuukauden hoitomaksut, koska hänen arvionsa mukaan palveluseteli olisi ollut mahdollista antaa jo alkuvuodesta tai myöntää taannehtivana.
2 SELVITYS
Kantelun johdosta hankittiin selvitys ja lausunto Siun sote- Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä. Lisäksi saatiin selvennys epäselväksi jääneeseen kysymykseen
sähköpostilla.
Käytettävissäni on ollut myös seuraavat asiakirjat:
– Palveluhakemus 21.12.2017
– Palveluhakemus 29.12.2017
– Palveluasumisen odottamisen päätös ja myönteinen päätös 1.5.2018 alkaen
– Kotihoidon arvioinnit ja asiakassuunnitelmat sekä asumisen prosessin eteneminen 2017 ja
2018.
– Asumisen sijoituksen prosessi ja itsemaksavan asiakkaan prosessikuvaus
– Palvelusetelisääntökirja yleinen osio ja Palvelusetelisääntökirja ikäihmisten asumispalvelut
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3 RATKAISU
Katson Siun sote- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän menetelleen
lainvastaisesti asumispalvelua ja palveluseteliä koskevassa päätöksenteossa. Asian käsittely ei
ole edennyt lain ja hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti eikä ilman aiheetonta viivytystä.
Perustelen ratkaisuani seuraavasti.
3.1. Oikeusohjeet
Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Saman pykälän 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla
tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.
Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Julkisen vallan on
perustuslain 22 §:n mukaan turvattava perusoikeuksien toteutuminen.
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain (vanhuspalvelulain) 1 §:n mukaan sanotun lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa iäkkään
henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden
tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin,
kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. Lain tarkoituksena on lisäksi vahvistaa
iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen
sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.
Vanhuspalvelulain 9 §:ssä on säädetty kunnan velvollisuudesta osoittaa riittävät voimavarat
ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja it-senäisen suoriutumisen tukemiseen sekä iäkkäille henkilöille järjestettäviin sosiaalipalveluihin sekä muutoinkin ikääntyneen väestön hyvinvointia tukeviin toimintoihin.
Vanhuspalvelulain 18 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen
johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Saman pykälän kolmannen momentin mukana päätös
muiden kuin kiireellisten sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on
oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.
Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä
käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun asia on tullut vireille.
Sosiaalihuoltolain 45 §:n 2 momentin mukaan päätös on toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä
vaatii pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen
liittyvä erityinen peruste. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian
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vireilletulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste.
Sosiaalihuoltolain 34 §:n mukaan sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan
sosiaalihuollon työntekijä on muutoin tehtävissään saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n mukaan asiakkaalla on
oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua
ilman syrjintää. Saman pykälän toisen momentin mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8 §:n mukaan sosiaalihuoltoa
toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.
Sosiaalihuoltolain 4 §:ssä on säädetty asiakkaan edusta. Asiakkaan etua arvioitaessa on mm.
kiinnitettävä huomiota siihen miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat tarpeisiin
nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen sekä mahdollisuuden osallistumiseen ja
vaikuttamiseen omissa asioissaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.
Sosiaalihuoltolain 21 § :ssä on säädetty asumispalveluista. Ensimmäisen momentin mukaan
asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa
palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Kolmannen
momentin mukana palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
3.2. Asumispalvelua ja palveluseteliä koskeva päätöksenteko
Kantelija arvosteli Siun soten menettelyä ja erityisesti palveluseteliä koskevan päätöksenteon
viipymistä. Lisäksi kantelija arvosteli sitä, että palveluseteli tuli voimaan vasta 1.5.2018 lukien,
vaikka asiakas oli ollut hoitokodissa jo 25.12.2017 lukien.
Palveluohjaaja oli tehnyt 21.12.2017 sairaalassa hakemuksen moniammatilliseen tiimiin asiakkaan tilanteen arvioimiseksi. Asiakas kotiutui sairaalasta 23.12.2017. Omaiset kokivat, ettei hän
pärjää enää kotona kotihoidon turvin ja veivät hänet 25.12.2017 hoitokoti Virsuun omakustanteisesti. Omaiset olivat tuoneet useaan otteeseen esille toiveen palvelusetelin saamisesta kyseiseen yksikköön.
Palveluohjaaja oli 29.12.2017 tehnyt hakemuksen palveluohjaukseen asiakkaan palvelutarpeen
arvioimiseksi hoitokoti Virsussa. Palveluohjaaja teki 8.1.2018 kartoituskäynnin hoitokoti Virsussa palvelujen tarpeen arvioimiseksi.
Selvityksen mukaan asiassa olisi tehty kaksi päätöstä. Kielteinen päätös, joka käsitteli asiakkaan asettamista jonoon ja palvelujohtajan 7.5.2018 tekemä myönteinen päätös palveluasumiseen sijoittumisesta palvelusetelillä 1.5.2018 alkaen.
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siun sote on antanut asiassa kaksi
selvitystä. Saadun selvityksen mukaan päätöstä palveluasumisesta ja palvelusetelin myöntämisestä ei ole viivytetty tietoisesti, vaan asiaa on käsitelty Siun soten asumiseen sijoittumisen ohjeistuksen mukaan ja asiakaskohtaisesti siinä järjestyksessä, kuin asiakkaan asia on käsittelyyn
tullut ja siinä aikataulussa kun se on mahdollista.
Kielteinen päätös
Siun soten antaman selvityksen mukaan asiakkaan tilanne on 30.1.2019 käsitelty moniammatillisessa arviointitiimissä. Tiimin arvion mukaan asiakas täyttää palveluasumisen kriteerit. Hänelle on selvityksen mukaan tuolloin tehty palveluasumisesta kielteinen päätös, jonka mukaan
hän tarvitsee pitkäaikaista asumispalvelua terveydentilansa ja toimintakykynsä vuoksi. Selvityksen liitteenä on 7.5.2018 päivätty päätös. Siinä todetaan, että palveluasumisen paikkaa ei voida
myöntää, koska tällä hetkellä ei ole vapaata asumispalvelupaikkaa osoitettavissa. Päätös on
selvityksen mukaan suullisesti tiedotettu omaiselle 7.2.2018. Siun sotelta pyydettiin asiasta vielä
erikseen tarkennusta. Asiaan vastattiin sähköpostilla seuraavalla tavalla:
”Hoitokotiin odottamisen päätöstä, mikä on valmisteltu 30.1.2018 moniammatillisen tiimin
päätöksen pohjalta, ei ole lähetetty asiakkaalle/ omaiselle inhimillisen informaatio katkoksen
takia. Toisin sanoen viesti oli jäänyt lähettämättä palvelujohtajalle allekirjoitusta varten.
Omaista on päätöksestä informoitu puhelimitse ja samalla kerrottu asumispalvelusetelin
odottamisajasta asiakkaan/omaisten valitsemaan hoitokotipaikkaan.
Asiakkaalle on myönnetty tehostettuun asumispalveluun palveluseteli, joka astui voimaan
1.5.2018. Päätös oli tehty 7.5.2018, tämä on tiedoksiannettu, jolloin samalla oli päätetty/suljettu hoitokotiin odottamisen päätös. Tämä oli tulostettu edellisen selvityksen mukaan vain
sen takia että siitä käy ilmi, koska päätös on voimaan astunut.”
Asian tarkennuksesta käy ilmi, että kirjallista päätöstä on valmisteltu ja luonnos päätöksestä on
kirjoitettu. Päätöksenteko on jäänyt kesken eikä kirjallista päätöstä ole lähetetty hyväksyntää ja
allekirjoitusta varten. Kirjallista päätöstä ja muutoksenhakuohjausta ei myöskään tästä syystä
ole annettu tiedoksi asiakkaalle ja/ tai omaiselle.
Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Saman pykälän toisen momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös
ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon
takeet turvataan lailla.
Hallintolain 43 §:n mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi. Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista
siten kuin siitä erikseen säädetään.
Katson, että asiassa on toimittu virheellisesti ja lainvastaisesti, koska päätöstä ei ole tehty kirjallisesti, eikä hakijalle ole toimitettu kirjallista päätöstä ja muutoksenhakuohjausta.
Korostan, että asiassa on ennen kaikkea kysymys hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteutumisesta. Kirjallisen päätöksen tekemättä jättäminen on johtanut siihen, ettei päätökseen tyytymätön ole saanut tietoonsa päätöksen perusteita, eikä hänellä ole ollut mahdollisuutta käyttää asiassa muutoksenhakuoikeutta. Tämä on vaarantanut hänen oikeusturvansa.
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Myönteinen päätös
Hakijalle tehtiin asiassa myönteinen päätös 7.5.2018, jonka mukaan hänelle myönnettiin tehostettua palveluasumista Virsu Oy:n Palvelukoti Virsusta 1.5.2018 alkaen. Päätöksessä todettiin,
että palvelu järjestetään palvelusetelillä.
Päätös tehtiin hieman yli kolme kuukautta sen jälkeen kun, moniammatillinen tiimi oli 30.1.2018
todennut hakijan palveluasumisen tarpeen. Päätöksentekohetkellä hakija oli asunut hoivakodissa yli neljä kuukautta.
Siun soten selvityksen mukaan palveluseteliä koskevalle päätöksenteolle ei ole olemassa erillistä jonoa vaan asiakkaat sijoitetaan ”odottamisen järjestyksessä”. Siun sote ei selvityksessään
vastannut siihen kysymykseen, miksi palvelusetelipäätöstä ei tehty takautuvasti alkamaan siitä
kun asiakkaan palveluasumisen tarve todettiin ja sitä koskeva päätös tehtiin (30.1.2018). Päätös
tehtiin kuitenkin takautuvasti alkamaan 1.5.2018.
Siun sote toteaa, että asiassa on heidän käsityksensä mukaan toimittu yhtäläisesti ja oikein.
Asiakkaalle ei ole aiheutunut aiheetonta viivytystä. Siun sote pahoittelee päivämäärien osalta
inhimillistä informaatio katkosta.
Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Saman pykälän toisen momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös
ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon
takeet turvataan lailla.
Vanhuspalvelulain 18 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen
johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Saman pykälän kolmannen momentin mukaan päätös
muiden kuin kiireellisten sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on
oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.
Sosiaalihuoltolain 45 §:n 2 momentin mukaan päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on
kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste.
Näkemykseni mukaan selvityksessä ei ole esitetty hyväksyttäviä syitä sille, miksi myönteisen
palvelusetelipäätöksen tekeminen asiakkaan asumispalvelun tarpeen toteavan päätöksen
(30.1.2018) jälkeen on kestänyt 97 vuorokautta.
Siun soten selvityksestä ei käy myöskään ilmi, miksi palveluseteliä koskeva hakemus on kirjattu
saapuneeksi vasta 30.1.2018. Hakemus palveluasumiseen oli kirjattu 29.12.2017. Samana päivänä asiakkaan omaisen kanssa oli keskusteltu asian etenemisestä ja kerrottu mm. siitä, että
hoitokoti Virsu oli hyväksytty Siun soten palvelusetelintuottajaksi. En pidä tätä viivettä palvelusetelihakemuksen kirjaamisessa hyväksyttävänä.
Katson, että asiassa on toimittu virheellisesti ja lainvastaisesti, koska hakijan päätöksen toimeenpano on kestänyt yli kolme kuukautta asian vireilletulosta. Näkemykseni mukaan asiassa
ei muutenkaan ole toimittu ilman aiheetonta viivytystä. Saamassani selvityksessä ei myöskään
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esitetty hyväksyttäviä syitä sille, miksei palvelusetelipäätöstä tehty takautuvasti alkamaan siitä
päivämäärästä, kun asiakkaan palvelun tarve oli todettu. Tämän vuoksi pidän menettelyä virheellisenä.
Muistisairas ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseva hakija on haavoittuvassa asemassa
ja tarvitsee oikeuksiensa toteutumisen ja asioiden sujuvaan hoitamiseen erityistä tukea. Sosiaalihuoltolain 4 §:ssä säädetään asiakkaan edusta. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.
3.3. Muut esille tulleet asiat
Asiakkaan näkemys
Vanhuspalvelulain tarkoituksena on vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan
päättää niitä koskevista valinnoista.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8 § käsittelee itsemääräämisoikeutta ja osallistumista. Ensimmäisen momentin mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava
hänen itsemääräämisoikeuttaan. Saman pykälän toisen momentin mukaan asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu.
Sosiaalihuoltolain 4 §:ssä on säädetty asiakkaan edusta. Asiakkaan etua arvioitaessa on mm.
kiinnitettävä huomiota siihen miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat tarpeisiin
nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen sekä mahdollisuuden osallistumiseen ja
vaikuttamiseen omissa asioissaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.
Kantelua koskevassa asiassa omaiset ovat olleet erityisen aktiivisia palveluiden järjestämisessä. Kantelusta ja asiakirjoista käy ilmi omaisten syvä huoli pärjäämisestä kotona ja oikean
hoivapaikan löytymisessä mahdollisimman pian. Käytettävissä olevista asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene millä tavalla asiakkaan omia näkemyksiä on selvitetty ja mikä hänen oma mielipiteensä asumispalvelusta ja asumispalvelun järjestämisen vaihtoehdoista on ollut. Toimintakyvyn kartoituksen yhteenvedossa todetaan, että ”asiakkaalle toivovat ympärivuorokautista hoitopaikkaa.” Myöskään moniammatillisen arviointitiimin kartoituksessa ja kokouksen muistiinpanoissa ei ole mainintaa asiakkaan omista näkemyksistä tai siitä pystyykö hän ymmärtämään
hakemuksen sisällön ja sitä koskevat vaihtoehdot. Tästä syystä haluan kiinnittää Siun soten
huomiota siihen, että asiakkaan toivomukset ja mielipiteet tulee selvittää häntä koskevaa päätöksentekoa varten.
4 TOIMENPITEET
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle huomautuksen edellä selostetusta
asian käsittelyn lainvastaisesta menettelystä.
Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen päätöksestäni Pohjois-Karjalan Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten tietoon.

