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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 73
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Esittelijän ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

_______________
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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 74
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Koskinen ja Olavi Leppänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jukka Koskinen ja Olavi
Leppänen.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 75
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 75
Hallintosäännön 120 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2020
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 76
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
PoSan Ikäihmisten palveluissa toteutetaan vuosittain neljä laajaa asiakastyytyväisyyskyselyä, kohderyhminä kotihoidon asiakkaat, asumispalveluiden asiakkaat, omaiset sekä omaishoitajat. Kyselyt ja niiden analysointi toteutetaan manuaalityönä sopivan ohjelman puuttuessa.
Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kaikille säännöllisen kotihoidon asiakkaille marras-joulukuussa 2020. Kyselyn tarkoituksena oli
saada selville asiakkaiden tyytyväisyys PoSan kotihoidon palveluihin sekä
saada tietoa kotihoidon toimivuudesta kehittämisen pohjaksi. Kyselyyn
osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Kyselylomakkeita jaettiin 392
asiakkaalle kotihoidon käyntien yhteydessä. Asiakkaat saivat täyttää lomakkeen joko yksin tai yhdessä omaisten kanssa. Lomakkeita palautui
196 kappaletta, joten vastausprosentiksi saatiin 50 %.
Suurin osa arvioinnin tuloksista kohdistui joko arviointiin erinomainen tai
hyvä, eli kotihoidon kokonaisuuden voidaan todeta toimivan asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti ja palvelut tukevat kotona asumista. Kotihoidon henkilökuntaan oltiin kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä, erityisesti avoimissa vastauksissa tämä tuli esiin. Kouluarvosanoin mitattuna kotihoidon tuottaman palvelun keskiarvoksi tuli 9,0.
Kehittämiskohteiksi nousivat lähinnä asiakkaan ajantasainen tiedonsaanti
ja yhteydensaanti sekä lääkehoidon toteuttaminen. Liitteenä oleva raportti
on tiivistetty kooste laajemmasta raportista, joka on toimitettu kotihoidon
tiimeille. Laajempi raportti on saatavissa tarpeen mukaan, siinä vastaukset
on käsitelty tiimikohtaisesti asiakaspalautteen optimaalisen hyödyntämismahdollisuuden vuoksi. Tiimikohtaiset erot vastauksissa otetaan huomioon
raportin läpikäynnissä ja kehittämiskohteiden määrittelyssä
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi PoSan Ikäihmisten kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn raportin 2020.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi PoSan Ikäihmisten kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn raportin 2020,
2) lähettää raportin yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
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Talousarvion 2022 laadintaohje
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 77
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Lainsäädäntö
Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan käsitellä brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Sote- ja maakuntauudistus
Mikäli sote-lainsäädäntöpaketti hyväksytään kesällä 2021, laajenee valmisteluryhmien toiminta suunnittelusta toimeenpanoon. Toimeenpanon päätavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen kaikki keskeiset toiminnot ja
palvelut ovat toimintavalmiina järjestämisvastuun alkaessa 1.1.2023. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toimeenpanon eteneminen aikataulussa.
Julkisen talouden tilanne
Valtiovarainministeriö arvioi taloudellisessa katsauksessaan toukokuussa
2021, että kuntatalouden menot kasvavat tuloja nopeammin vuonna 2021
ja 2022, ja pitkittynyt epidemiatilanne vaikuttaa kuntatalouden kehitykseen
myös vuonna 2021. Rajoitustoimet hidastavat toimintatulojen kasvua.
Väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtäviä laajentavat menolisäykset puolestaan kasvattavat kuntien menoja. Kokonaisuutena kuntatalouden toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 1,3 % vuonna 2021.
Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tasoa nostetaan
noin 246 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden lisäyksiä kohdennetaan seuPöytäkirjan tarkastajat:
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lontaohjelman laajennukseen, lastensuojelun henkilöstömitoitukseen sekä
varhaiskasvatuksen uuteen tukeen.
Vuonna 2022 kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan, kun koronaepidemian hoidosta aiheutunut suurin menopaine poistuu.
On kuitenkin todennäköistä, että syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa aletaan
purkaa.
Talouden elpyminen voimistuu vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisten määrän ennustetaan lisääntyvän vuonna 2022 runsaan
prosentin. Selvemmin työttömyys laskee vuosina 2022 ja 2023, kun talous
toipuu epidemiasta ja rajoitustoimista.
Sopimuskorotuksista ensi vuodelle ei ole sovittu, sillä useat työehtosopimukset päättyvät tänä vuonna tai alkuvuonna 2022. Ennusteessa on oletettu, että vuosien 2022 ja 2023 ansioiden nousu kytkeytyy ennustettuun,
hidastuvaan tuottavuuden kasvuun. Sopimuskorotukset eivät täten suurenisi vuodesta 2021, jolloin nimellisansiot lisääntyisivät 2,5 % vuosina 2022
ja 2023.
Talousarvion 2022 lähtökohdat
Vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmassa yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle raamin, jonka mukaan vuosina 2021 ja 2022 pyritään
enintään 1,0% kustannusten kasvuun. Tämä 1,0 %:n raami, 600.000 euroa, jakaantuu kustannusrakenteen perusteella seuraavasti: 0,4 %
(240.000 €) henkilöstökuluihin, 0,4 % (240.000 €) palvelujen ostoon ja
0,2 % (120.000 €) avustukset ja muut kustannukset.
Vuoden 2020 keväällä on solmittu virka- ja työehtosopimus (Kvtes)
28.2.2022 asti. Sopimuskauden aikana palkkoja on korotettu 1,22 %
1.8.2020 lähtien ja 1,00 % 1.4.2021 lähtien. Lisäksi tuli jakaa paikallinen
järjestelyerä 0,8 % 1.4.2021 lähtien. Myös vuonna 2022 tulee varautua
vastaavan tasoiseen palkkakustannusten nousuun, jonka perusteella henkilöstökulujen arvioidaan 2022 talousarviossa kasvavan 250.000 euroa
raamia enemmän.
Omana toimintana toteutettuja palveluja muutettiin ostopalveluina hankittavaksi 2020 - 2021 mm. ikäihmisten hoivassa ja ruokahuollossa. Kuluvan
vuoden toteuman perusteella palveluiden ostoon 2021 talousarviossa varattu määräraha ei ole riittävä. Vuoden 2022 osalta on nähtävissä, että palvelutarpeen kasvu ja palvelujen hintojen nousu lisäävät kustannuksia
enemmän kuin raamin mukaisen 1 %. Arvio tarkentuu 2021 ennusteen valmistuttua.
PoSan talousarvion tuloja pienentävät asiakasmaksulain muutokset, jotka
pienentävät maksutuloja 1.7.2021 lähtien. Toimintamenoja puolestaan
nostavat 2022 voimaan astuvat lastensuojelun asteittain kiristyvä henkilöstömitoitus (vuonna 2022 mitoitus on 35 asiakasta/työntekijä), ympärivuorokautisen tehostetun hoivan vähimmäismitoituksen nousu 0,6 työntekijään
1.1.2022 lähtien sekä kansallisen seulontaohjelman laajennus (suolistosyövän lisääminen seulontaohjelmaan). Kuntatalousohjelman mukaan
edellä mainittujen toimintamenojen kompensointiin kunnille osoitetaan valtionosuuksia.
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Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on PoSan visio, toiminta-ajatus ja
arvot. Palvelut tulee tuottaa asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti kaikille kuntayhtymän asukkaille. Palvelut tulee olla oikein mitoitettuja, laadukkaita ja
kustannustehokkaasti tuotettuja.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2022 talousarvion laadinnasta:
 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2022, 2023 ja 2024, joista vuosi 2022
on talousarviovuosi.
 Talousarvion laskentapohjaksi laaditaan ennuste kesäkuun 2021 talouden toteuman perusteella.
 Talousarvio laaditaan tasapainoiseksi.
 Talouden tasapainottamisohjelman jatkamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
 Tulosalueiden on esitettävä keskeiset tavoitteet vuodelle 2022.
 Talousarviossa edellytetään panostuksia työhyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin.
 Talousarviossa tulee tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä ratkaisuja.
 Lähtökohtaisesti uusia virkoja ja toimia ei perusteta vaan muuttuvat tarpeet järjestetään sisäisin siirroin. Mahdolliset esitykset uusista viroista
ja toimista on perusteltava kustannusvaikutuksineen erillisellä liitteellä
yhtymähallitukselle.
 Asiakaspalveluiden ostoihin on varattava määräraha voimassa olevien
sopimusten mukaisesti ja ennakoitava 2 %:n kustannusten tasokorotus
sekä odotettavissa oleva palvelutarpeen kasvu.
 Henkilöstökulujen osalta määrärahaa korotetaan 1,6 %.
 Tietojärjestelmien ylläpitoon varattavat määrärahat on arvioitava tiedossa olevien hankkeiden ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
 Suoria laite- ja kalustohankintoja on vältettävä. Pakolliset hankinnat tulee suorittaa voimassa olevien leasing-sopimusten kautta.
 Investointeihin tehdään varaus vain pakollisille korvausinvestoinneille.
 PoSalle aiheutuvista Tapalan III vaiheen rakennushankkeen toteutuksen ja väistötiloissa toimimisen kustannuksista sekä mahdollisen IV vaiheen suunnittelun kustannuksista laaditaan erillinen talousarvio.
 Talousarvioesitys tulee antaa yhtymähallitukselle elokuun 2021 aikana.
 Syyskuussa 2021 tiedot lähetetään kunnille ja käydään keskustelu talousarvioesityksestä kuntakohtaisesti.
 Yhtymähallitus tarkentaa laadintaohjetta tarpeen mukaan.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa ohjeet vuoden 2022 talousarvion laadinnasta valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Teleoperaattoripalveluiden jatkosopimus
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 78
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
PoSan teleoperaattoripalvelut on kilpailutettu vuonna 2018 Kuntien Tiera
Oy:n kautta ja tämän kilpailutuksen perusteella palvelut tuottaa Telia Finland Oy. Vuonna 2020 Kuntien Tiera Oy on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelun hankinnan otsikolla ”Tiera puhe + data, teleoperaattoripalvelut”.
PoSa on antanut mielenkiinnon ilmauksen tähän hankintaan. Hankinnasta
on julkaistu 20.12.2020 EU-hankintailmoitus numerolla 2020-060803 sekä
17.1.2021 korjausilmoitus numerolla 2021-062346. Tarjouskilpailun perusteella on ollut tarkoitus muodostaa puitejärjestely tarjouskilpailun voittaneen toimittajan sekä Tieran ja sen asiakkaiden välille. Hankintapäätös on
annettu tiedoksi sähköisesti 8.2.2021. Kilpailutuksen tuloksena valituksi on
tullut DNA Oyj:n tarjous.
Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, ja valituksen käsittely
on kesken. Asian diaarinumero markkinaoikeudessa on 20058/2021.
PoSan kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyistä Telia Finland
Oy:n kanssa solmittua operaattoripalvelusopimusta kilpailutuksesta tehdyn
valituksen käsittelyn ajaksi, jotta palveluiden jatkuminen turvataan. Telia
Finland Oy:n kanssa käydyn neuvottelun mukaan jatkosopimus olisi voimassa 24 kk ja se olisi irtisanottavissa ennen määräajan täyttymistä Markkinaoikeuden käsittelyn jälkeen kuukauden irtisanomisajalla, muutoin sopimuksen ehdot ovat nykyisen sopimuksen (2019020000025441) mukaiset.
Hankintalain 1397/2016 § 153 mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen,
eikä hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.
Hankinnan arvo on 24 kuukauden osalta n. 80.000 euroa.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyistä teleoperaattoripalvelusopimusta
jatkosopimuksella 521052024186 Telia Finland Oy:n kanssa
teleoperaattoripalveluiden jatkumisen turvaamiseksi. Jatkosopimus on
oheismateriaalina.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä teleoperaattoripalvelua koskevan jatkosopimuksen Telia
Finland Oy:n kanssa, jotta palveluiden jatkuminen turvataan,
2) merkitä tietoonsa saatetuksi, että Telia Finland Oy:n sopimus on
voimassa 24 kk ja se on irtisanottavissa ennen määräajan täyttymistä
Markkinaoikeuden käsittelyn jälkeen kuukauden irtisanomisajalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 79
Valmistelija: Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Taloushallintopalvelujen myyntireskontran hoitaja on listannut saatavatileittäin kolmea vuotta vanhemmat saatavat mahdollista luottotappiopäätöstä
varten. Listassa on huomioitu 30.6.2018 mennessä erääntyneet laskut.
Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaan taseeseen merkitty saatava
tulee vähentää tuloslaskelmassa kuluna, jos saatava on niin epävarma, että siitä ei todennäköisesti saada suoritusta. Kolmea vuotta vanhempien
saatavien osalta suorituksen saamista voidaan pitää epätodennäköisenä.
Luottotappioiksi esitettäviä saatavia on 58.988,80 euroa. Luottotappioihin
ei ole varattu määrärahaa. Luottotappiot kirjataan kuluksi sille kustannuspaikalle, jonka saatavasta on kyse.
Reskontratili
1704
Vanhuspalvelut (TL33),
Aikuispalvelut (TL34)
1705
Terveyspalvelut (TL35)
1720
Yleislaskutus (TL3)
Yhteensä

€
14.103,71
42.910,64
1.974,45
58.988,80

Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 58.988,80 euroa.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 58.988,80 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankinta
88/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 80
Valmistelijat: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, talousjohtaja Sirpa Länne
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa liikkumista tukevien palvelujen (kuljetuspalvelun) järjestämisestä sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380, jäljempänä vammaispalvelulaki) nojalla.
PoSa on kilpailuttanut vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset
kuljetuspalvelut vuonna 2018 siten, että sopimuskausi on ollut 1.2.2019 31.12.2020 ja mahdollinen 1 + 1 vuoden optio. Ensimmäinen optiovuosi on
otettu käyttöön vuodelle 2021.
Vammaispalvelulain 8 § mukaiset kuljetukset on tarkoitettu vammaispalveluasetuksen 5 §:n tarkoittamille vaikeavammaisille henkilöille ja sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaiset kuljetukset (= liikkumista tukevat palvelut) henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä
sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen
elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
PoSa on käyttänyt viime vuonna vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin
noin 1.060.000 euroa (445 asiakkaalle) ja liikkumista tukeviin palveluihin (=
sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut) noin 19 000 euroa (37 asiakkaalle). Kuluvalle vuodelle määrärahaa on varattu noin yhteensä 1.200.000
euroa. Kuljetuspalvelumatkoja on toteutettu vuonna 2020 yhteensä 18 242
matkaa edellä mainituissa palveluissa.
Vuonna 2018 kilpailutus toteutettiin siten, että PoSa määritteli maksimitaksan eli silloisen taksitaksan ja muut kriteerit palveluntuottajille. Puitesopimukset tehtiin kilpailutuksen jälkeen kaikkien ehdot täyttävien tarjoajien
kanssa. Tässä järjestämistavassa asiakkaat saavat tilata haluamansa kyydit puitesopimuksen piirissä olevilta kuljettajilta. Välitystoimintaa ja kuljetusten hallintaa ei tuolloin kilpailutettu.
Kuljetuspalveluiden hallinnointijärjestelmä
Kuljetuspalvelujen hallinnointi (asiakaskortit, asiakkaan seurantakortit, kuljetuspalvelulaskujen tarkistus ja niissä havaittujen virheiden oikaisut) nykyisellä tavalla on työlästä. Lisäksi puutteena on, ettei matkakohtaisia reittitietoja ole saatavilla. Myös asiakkaan matkaoikeuksien käytön seuranta
on vaikeaa, koska toteumatiedot saadaan jälkikäteen.
VPL- ja SHL-kuljetuksien hallintaan ja maksamiseen on Suomessa kehitetty tunnistepohjaisia maksukorttijärjestelmiä. Asiakas esittää maksukortin
ajoneuvossa, ajoneuvolaite tarkastaa reaaliaikaisesti asiakkaan matkaoikeudet ja saa palautteena matkaoikeuksien lisäksi muut asiakaskohtaiset
lisäohjeet. Matkan jälkeen ajoneuvolaite lähettää kaikki matkan tiedot halPöytäkirjan tarkastajat:
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lintajärjestelmään, josta raportit ja tilastot saadaan sähköisessä muodossa. Järjestelmä tuottaa laskutusaineiston valmiina verkkolaskuaineistona.
Matkojen hallinnointijärjestelmä vähentää oleellisesti kuljetuspalvelulaskujen tarkastamis- ja kirjaamistyötä, mahdollistaa reaaliaikaisen matkojen
seurannan sekä vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta. Myös kuljetuspalveluyritykset hyötyvät järjestelmästä, joka tuottaa heidän puolestaan
laskutus- ja maksutilitystiedot.
Rinnakkain kuljetuspalveluiden hankinnan kanssa hankitaan kuljetuspalvelujen hallinnointijärjestelmä erillisellä kilpailutuksella. Koska hallinnointijärjestelmän hankintahinnan arvioidaan alittavan kansallisen kynnysarvon,
hankinta toteutetaan viranhaltijapäätöksellä.
Kuljetuspalveluiden hankinta
Hallintajärjestelmien kehittyminen on tuonut mahdollisuuksia digitalisoida
ja tehostaa kuljetusten hallinnointia ja saavuttaa osittain samoja etuja, joita
saadaan kuljetusten välityskeskusten avulla. Kuljetusten välityksen kilpailuttamista ei katsota tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiseksi sote-valmistelun ollessa keskeneräinen.
Kuljetuspalveluita esitetään hankittavaksi vuosille 2022 - 2023 samoin perustein kuin edellisessä kilpailutuksessa eli suoritettaisiin käänteinen kilpailutus nykyisillä taksoilla liitteiden mukaisesti. Nykyisessä puitesopimuksessa ei edellytetä sähköisen hallintajärjestelmän käyttöä eikä puitesopimuksen toisen optiovuoden käyttö ei ole myöskään hankintarajojen vuoksi
mahdollista.
Kuljetusten hankinnan kokonaiskustannus kahdelle vuodelle (2,4 milj. €)
ylittää kansallisen kynnysarvon, joten päätöksen hankinnan kilpailuttamisesta tekee kuntayhtymähallitus. Kilpailutus käynnistetään heinäkuussa ja
päätösesitys on tarkoitus tuoda kuntayhtymähallituksen käsittelyyn syyskuussa 2021.
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus päättää käynnistää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen.
Valmistelusta vastaavat sosiaali- ja perhepalvelujohtaja ja asumispalvelupäällikkö.
Kuntayhtymäjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä PoSan edun mukaiset
tai muutoin tarpeelliset muutokset liitteenä oleviin tarjousasiakirjoihin.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käynnistää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen.
2) valmistelusta vastaaviksi sosiaali- ja perhepalvelujohtaja sekä asumispalvelupäällikkö.
3) antaa kuntayhtymäjohtajalle luvan tehdä PoSan edun mukaiset tai
muutoin tarpeelliset muutokset tarjousasiakirjoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021
91/02.05.00/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 81
Valmistelijat: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, vanhuspalvelujohtaja
Anne Vanhatalo, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, ylilääkäri
Margit Seppälä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista
määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu
asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992).
Asiakasmaksulakia on uudistettu niin, että suurin osa muutoksista astuu
voimaan 1.7.2021 ja maksukaton osalta 1.1.2022 alkaen. Laissa ei ole siirtymäaikaa, joten laskutuksen tulee tapahtua uusien kriteerien mukaisesti
1.7.2021.
Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Lakimuutos mm. laajentaa maksuttomien palveluiden piiriä ja yhdenmukaistaa sekä kohtuullistaa maksuja. Osa muutoksista tulee voimaan
suoraan lain nojalla. Muut muutokset tuodaan yhtymähallituksen vahvistettaviksi.
Maksukattoon liittyvät lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2022. Uusia
maksukattoa kerryttäviä palveluja ei ole lisätty asiakasmaksuliitteeseen
selvyyden vuoksi, koska maksukattosäädös ei tule voimaan vielä 1.7.2021.
Keskeiset muutokset
Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen
asiakasmaksuista. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksut.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä vähimmäismäärä nousee
164 euroon, paitsi pitkäaikaisen laitoshoidon osalta, jonka vähimmäismäärä säilyy 110 eurossa. Pitkäaikaisen asumispalvelun (ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen) maksut määräytyvät yhdenmukaisesti kotihoidon
maksujen kanssa.
Asiakasmaksuhinnastoon päivitetään:
 lain mukaiset pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksujen määräytymisperusteet,
 pitkäaikaisen asumispalvelun sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona
annettavasta palvelusta, kuten kotihoidosta perittävät maksut,
 kotona annettavan palvelun ja asumispalvelun pitkäaikaisuuden määritelmät täsmennetään asiakasmaksuhinnastoon,
 käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun lain
sallimaa käyttöalaa laajennetaan. Lakimuutoksen myötä maksua ei voi
enää periä alle 18-vuotiailta.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävä maksu (3 §)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun lain salliPöytäkirjan tarkastajat:
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ma käyttöala laajenee niin, että se koskee 1.7.2021 alkaen fysioterapeutin,
toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja sekä niitä terveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista tähänkin mennessä on maksua peritty.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta ei kuitenkaan peritä maksua
työttömien terveystarkastuksista eikä psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, myöskään päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä ei
peritä maksuja.
Lisäksi maksun perimättä jättämisen alaikäraja nousee 15 vuodesta 18
vuoteen. Lakimuutoksen myötä maksu saa olla suuruudeltaan enintään
50,80 euroa. Oikeus maksun perimiseen ei riipu siitä, saako itse palvelusta
periä maksua vai ei. Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja kunta on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä
ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu (7c §, 10 b §, 10 c §, 10 d §,
10 i §, 10 j §, 10 k §)
Lain mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja
perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.
Lain mukaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden vähimmäiskäyttövara säilyy 110 eurossa.
Erilliseen hakemukseen perustuvassa huojennusmenettelyssä henkilön/puolisoiden käytettävissä olevasta nettovarallisuudesta (esim. tileillä
olevat varat) huomioidaan käytettävissä olevina tuloina 3000 euroa/henkilö
ylittävä osuus (Asiakasmaksulaki 11 §, 12 § ja Palvelusetelilaki 8 §). Tuloista tehtävä vähennys koskien tuomioistuimen tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä määrätyn edunvalvojan tai vahvistetun edunvalvontavaltuutetun palkkiota, joka voi olla enintään perusmaksun suuruinen (280 €
tai 440 €).
Kehitysvammaisen pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksun osalta asia
tarkentuu vasta kokoukseen mennessä.
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §, 10 f §,
10 g §, 10 i §, 10 j §, 10 k §)
Lakimuutoksen jälkeen jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut määräytyvät eri tavalla kuin aikaisemmin. Jatkossa alin maksuluokka
on neljä tai vähemmän palvelutunteja. Viidestä palvelutunnista lähtien laissa esitetään tuntimääräkohtainen erillinen maksuprosentti kullekin tuntimäärälle. Koska laki määrittää jatkossa palveluiden hinnoittelussa käytettyjen maksuprosenttien maksimitason, on yksinkertaista ja selkeää ottaa
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käyttöön lakimuutokseen sisältyvä maksuprosenttitaulukko. Laissa on tulorajat, jotka kertovat perheen koon mukaan määräytyvät enimmäismäärät,
joiden jälkeen tuloista peritään tuntiperusteisen maksuprosenttitaulukon ja
perheen koon mukaan asiakasmaksu. Tulorajat määräytyvät suoraan lain
nojalla.
Erilliseen hakemukseen perustuvassa huojennusmenettelyssä henkilön/puolisoiden käytettävissä olevasta nettovarallisuudesta (esim. tileillä
olevat varat) huomioidaan käytettävissä olevina tuloina 3000 euroa/henkilö
ylittävä osuus (Asiakasmaksulaki 11 §, 12 § ja Palvelusetelilaki 8 §). Kotipalvelun maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös asiakasmaksulain 11 §:n nojalla toimeentulovaikeuksien tai huollollisten syiden perusteella. Tuloista tehtävä vähennys koskien tuomioistuimen tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä määrätyn edunvalvojan tai vahvistetun edunvalvontavaltuutetun palkkiota, joka voi olla enintään perusmaksun suuruinen
(280 € tai 440 €).
Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut (10 h §)
Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä
muista vastaavista asumista tukevista palveluista.
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä erillistä
maksua.
Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (11 §)
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista
henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai
sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön
tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Hallintolain 6 §:n sisältyvä yhdenvertaisuusperiaate sisältää viranomaisen
velvollisuuden kohdella asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Tasapuolisuus ja johdonmukaisuus ohjaavat siihen, että kaikkia asiakasmaksuja koskevia huojennuspyyntöjä tulisi käsitellä yhdenmukaisesti.
Asiakasmaksuhinnaston muutokset
Asiakasmaksulaissa ei ole siirtymäaikaa, joten laskutuksen tulee tapahtua
uusien kriteerien mukaisesti 1.7.2021 alkaen. Asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat suuria muutostarpeita sekä tietojärjestelmiin että sosiaalija terveydenhuollon prosesseihin.
Maksukaton laajennusta koskeva asia tuodaan yhtymähallitukseen loppuvuodesta 2021.
Asiakasmaksulain muutokseen liittyvät muutosesitykset:
Suun terveydenhuolto:
 Esitetään täsmennettäväksi, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
palvelusta perittävä maksu veloitetaan jatkossa vain 18 vuotta täyttäPöytäkirjan tarkastajat:
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neiltä.
 Esitetään, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hammaslääkäri-,
suuhygienisti- tai muulla suun terveydenhuollon ammattilaisella käynnistä peritään aina 50,80 euron maksu yli 18-vuotiaalta.
Terveyspalvelut:
 Esitetään täsmennettäväksi, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
palvelusta perittävä maksu veloitetaan jatkossa vain 18 vuotta täyttäneiltä.
 Esitetään, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä
peritään aina 50,80 euron maksu yli 18-vuotiaalta (terveysasemat, neuvolat). Päihdelääkärin ja psykologin perumattomista käynneistä ei kuitenkaan peritä maksua.
 Esitetään, että ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetyistä hoitajakäynnistä peritään 50,80 euron maksu. Käyttämättä ja peruuttamatta
jätetystä ajasta perittävän maksun lain sallima käyttöala laajenee niin,
että se koskee 1.7.2021 alkaen fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan,
suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävää maksua ei kuitenkaan peritä työttömien terveystarkastuksista ja psykososiaalisten
palvelujen vastaanotoista.
 Esitetään, että maksuttomat terveyspalvelut lisätään asiakasmaksuhinnastoon.
Ikäihmisten palvelut:
 Esitetään asiointipalvelua tilapäiselle asiakkaalle erillisenä palveluna
25 €/h, säännölliselle asiakkaalle ja tuetussa palveluasumisessa asuvalle 12 €/h. Asiointiaikaa ei lasketa mukaan kotihoidon toteutuneisiin
tunteihin.
 Esitetään, että kotihoidossa asiakkaalta peritään korkeintaan 45,00 €/h
(maksu ei ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia).
 Esitetään, että kokovuorokautisesta lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaalta 38,86 € / hpv.
Myös käyttämättä jääneestä asumispalvelusta voidaan harkinnan mukaan
jatkossa periä maksu. Maksu käyttämättä jääneestä lyhytaikaisesta asumispalvelusta on 50,80 euroa.
Maksukatto (6 a§)
Maksukattoon liittyvät lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2022 ja asiakasmaksuhinnastoon tarvittavat muutokset tuodaan erikseen yhtymähallituksen vahvistettaviksi syksyllä 2021.
Maksukattoa laajenee suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät
myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
Taloudelliset vaikutukset
Asiakasmaksulain muutoksella on merkittävä vaikutus talouteen ja sen
myötä asiakasmaksujen kertymiseen. Maksukaton vaikutus arvioidaan
myöhemmin TA 2022 käsittelyn yhteydessä.
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Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuna peritään
85 prosenttia asiakkaan ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeisistä tuloista ja käyttövaraksi jätetään vähintään 164 euroa kuukaudessa,
2) jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisten
asumispalveluiden asiakasmaksut määräytyvät yhtenevästi uuden liitteenä olevan maksuprosenttitaulukon mukaisesti,
3) lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut
määräytyvät liitteenä olevan maksuprosenttitaulukon mukaisesti tietyin edellytyksin,
4) käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään yli
18-vuotiaalta maksu, joka on suuruudeltaan 50,80 euroa. Maksu laajennetaan koskemaan 1.7.2021 alkaen fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja sekä niitä terveydenhuollon palveluiden
etävastaanottoja, joista tähänkin mennessä on maksua peritty. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta ei kuitenkaan peritä maksua
työttömien terveystarkastuksista eikä psykososiaalisten palvelujen
vastaanotoista, myöskään päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä ei peritä maksuja. Aikaisempien päätösten perusteella maksu
koskee myös terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaikaa.
5) hyväksyä liitteenä olevat asiakasmaksulain muutokseen liittyvät asiakirjat; Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut, Kotiin annettavien palveluiden ja palveluasumisen asiakasmaksut, Tehostetun palveluasumisen
ja perhehoidon asiakasmaksut sekä Terveyspalveluiden asiakasmaksut sovellettavaksi 1.7.2021 lukien.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki lisäyksen päätösesitykseen.
Yhtymähallitus päättää kohtien 1 - 5 lisäksi, että
6) maksuvapautus- ja alennusmenettelyä ei laajenneta asiakasmaksulain 11 §:n 2 mom mukaisiin maksuihin (tasasuuruiset maksut)
1.7.2021 lukien,
7) pitkäaikaisessa kehitysvammalain mukaisessa perhehoidossa asiakkaan ylläpitomaksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista,
ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi jätetään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 164 € kuukaudessa (Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut, kohta 4),
8) maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta päättää palvelualueen johtaja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Liitteet

1
2
3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
Kotiin annettavien palveluiden ja palveluasumisen
asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
Tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksut

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 81

4

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1.7.2021 alkaen
Terveyspalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
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§ 82
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Lausunto Satasoten johtoryhmän päätökseen 27.5.2021 § 58 Maakunnallisten sote-palvelujen
järjestäjä- ja tuottajaroolien valmistelu Satakunnassa
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 82
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Satakuntaliitto Satasote-hankkeiden hallinnoijana pyytää kuntien ja kuntayhtymien lausuntoja Satasoten johtoryhmän kokouksessa 27.5.2021 päätetyn mukaisesti siitä, että Satasoten johtoryhmä on esittänyt ohjausryhmälle, että ohjausryhmä päättäisi siitä viranomaisesta, joka asettaa Satakunnan sotevalmistelun väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE), kun sote-lait on hyväksytty eduskunnassa.
Lisäksi Satasoten johtoryhmä päätti, että Satasoten johtoryhmän ja Satasoten ohjausryhmän puheenjohtajisto valmistelee esityksen VATEn asettavasta viranomaisesta ohjausryhmän kokoukseen 16.6.2021.
Hyvinvointialueiden perustamista koskevan lakiluonnoksen perusteella
päättäminen siitä viranomaisesta, joka asettaa sotevalmistelun väliaikaisen
toimielimen, kuuluu alueen olemassa oleville toimijoille. Ehdotetun lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 8 §:n mukaan:
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen
asettaa valmistelutoimielimen.
Lausunnossa on siten kysymys lakiesityksessä mainitusta sopimisesta.
Kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialan sopimuksista päättäminen kuuluu toimialasta vastaavalle lautakunnalle.
Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan kuntajohtajakokouksessa
8.6.2021 ja todettu Pohjois-Satakunnassa pyrittävän asiassa yhdenmukaiseen ehdotukseen.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä, mikäli hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulee voimaan ilman
olennaisia muutoksia koskien väliaikaista toimielintä, että
1) Satasoten ohjausryhmä on toimija, joka päättää sen viranomaisen, joka Satakunnassa asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 83
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Itseoikaisu yhtymähallituksen päätökseen 25.5.2021 § 63
67/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 83
Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Kuntayhtymähallitus päätti 25.5.2021 § 63 kehitysvammalain, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen hankinnasta.
Kuntayhtymähallituksen käsittelyn jälkeen on Esperi Care Oy:n yhteydenoton perusteella havaittu, että asumispalvelujen hankinta-asian esittelyosiossa on virhe. Siinä asumispalveluyksikkö Kivitaskun palvelualueeksi
on merkitty sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ja asumispalveluyksikkö Villa Niemen palvelualueeksi kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut. Nämä palvelualueet kuuluisivat olla toisinpäin.
Itse päätös on kuitenkin oikein samoin kuin siihen liittyvä asumisyksiköiden
vertailutaulukko. Näin ollen esittelytekstin virhe ei aiheuta ongelmaa itse
hankinnan tarkoitukseen ja oikeellisuuteen.
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus itseoikaisee esittelytekstissä olleen virheen. Esperi
Care Oy:n Kivitaskun asumispalveluyksikkö tarjosi kehitysvammalain mukaisia asumispalveluja ja Esperi Care Oy:n Villa Niemi tarjosi sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) itseoikaista 25.5.2021 § 63 esittelytekstissä olleen virheen
valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 84
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Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätökseen 25.5.2021 § 63
67/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 84
Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Esperi Care Oy:ltä on 4.6.2021 saapunut hankintaoikaisuvaatimus koskien
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallituksen
25.5.2021 § 63 tekemää päätöstä siltä osin, kun siinä oli poissuljettu Esperi Care Oy:n Esperi Koti Kivitasku liian korkean vuokratarjouksen takia. Esperi Care esittää vaatimuksenaan, että Esperi Care Oy:n Esperi Koti Kivitaskun tarjous hyväksytään ja Esperi Koti Kivitasku valitaan palveluntuottajaksi.
ARA-ehdot määrittävät Esperi Koti Kivitaskun vuokran. Oikaisuvaatimuksen mukaan asumispalvelujen kilpailutuksessa ei voisi määrittää vuokran
suuruutta ARA-ehtojen ohi. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitetään, että
vuokran suuruutta ei tulisi käyttää vertailuperusteena kilpailutuksessa.
Tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksen luvussa 2.5 on todettu seuraavaa: "Asiakas tai hänen edunvalvojansa tekee asunnosta vuokrasopimuksen Palveluntuottajan kanssa. Vuokra on Hintalomakkeen mukainen. Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja. Kiinteistökulut, sähkö ja vesi sisältyvät
vuokraan. Asiakkaalta ei peritä takuuvuokraa."
Esperi Care Oy:n tarjouksessa Esperi Koti Kivitaskun vuokraksi ilmoitettiin
686,46 euroa kuukaudessa. Kelan eläkkeensaajan asumistuen asumismenojen enimmäismäärä on III kuntaryhmässä 567,00 euroa kuukaudessa.
Esperi Care Oy:n tarjous on siten tarjouspyynnön vastainen.
Hankintayksikkö on asettanut vuokralle katon, koska vuokran määrällä on
vaikutusta palvelunkäyttäjälle asumispalvelusta aiheutuviin kustannuksiin
sekä osittain myös asiakasmaksun määräytymiseen. Se, että tässä tapauksessa ARA-ehdot ovat määrittäneet Esperi Koti Kivitaskun vuokran
Kelan eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja suuremmaksi,
ei voi poistaa hankintayksikön oikeutta määrittää reunaehtoja hankittavan
palvelun kokonaiskustannuksiin. Vuokrien sitominen Kelan enimmäisvuokraan on yleisesti käytössä oleva tapa määrittää vuokran suuruutta asumispalvelujen kilpailutuksissa.
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus ei muuta päätöstään, koska poissulkeminen perustui
palvelukuvauksen sisältämään ehtoon, jota palveluntarjoaja ei täyttänyt.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hylätä Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimuksen.Tarjouksen poissulkeminen perustui palvelukuvauksen sisältämään ehtoon, jota palveluntarjoaja ei täyttänyt.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 84

6/2021

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

5

Hankintaoikaisuvaatimus / Yhtymähallitus 25.5.2021 § 63

144

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
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Kuntouttavan työtoiminnan toimintaohje 1.6.2021 lähtien
64/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 85
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään lailla (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 16.10.2020/702). Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön arjen hallintaa ja työllistymisvalmiuksia
sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun.
Kuntouttavan työtoiminnan toimintaohjetta on päivitetty vastaamaan toiminnassa ja lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy kuntouttavan työtoiminnan päivitetyn toimintaohjeen voimaantulevaksi 1.6.2021 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan päivitetyn toimintaohjeen voimaantulevaksi 1.6.2021 alkaen,
2) lähettää toimintaohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

6
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Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 86
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Eräiden terveyspalveluiden kilpailutusten aloittaminen
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 86
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä muut julkisen
sektorin hankintayksiköt tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankinta tarkoittaa, että omana organisaationa tuottamisen sijaan tarvittavat tavarat ja palvelut ostetaan tai vuokrataan tai teetetään
urakalla ulkopuolisella. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot.
Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot:
Tavara- ja palveluhankinnat
60 000 euroa
Käyttöoikeussopimukset/palvelut
500 000 euroa
Sosiaali- ja terveyspalvelut
400 000 euroa
Rakennusurakat
150 000 euroa
Käyttöoikeusurakat
500 000 euroa
Suunnittelukilpailut
60 000 euroa
Muut erityiset palveluhankinnat
300 000 euroa
PoSassa tulee ajankohtaiseksi aloittaa kilpailutukset seuraavissa palveluissa:
 kiireellisen hoidon lääkäripalvelujen hankinta,
 perusterveydenhuollon tarvittaessa tuotettavien lääkäripalvelujen hankinta,
 lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen hankinta,
 työterveyshuollon palvelujen hankinta.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä mainittujen terveyspalvelujen
kilpailutusten aloittamisen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, kuntayhtymäjohtaja Jaana
Männikkö, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 87
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 87
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 21.5. - 10.6.2021.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon
saatetuiksi eikä käytä hallintosäännön mukaista otto-oikeuttaan ao.
päätöksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 88
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Täyttöluvat
69/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 88
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Palvelualueilta on tullut liitteen mukaiset esitykset avoimeksi tulevien työja virkasuhteiden täyttöluvista.
Tulosalueet ovat perustelleet henkilöstöresurssien välttämättömyyttä
palvelutuotannon toteuttamiseksi.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus

Täyttöluvat käsitellään kokouksessa ja päätösehdotus annetaan
kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus myöntää alla mainitut täyttöluvat:

Palvelualue

Tehtävänumero

Virka / työsuhde

Toimipiste

Täyttölupa alk.

Täyttölupa
määräaik./ toistaiseksi

1

Terveyspalvelut

3120040

toistaiseksi

Terveyspalvelut

uusi

hoitajan
vastaanotto
suun
terveydenhuolto

1.6.2021

2

hygieniahoitaja,
työsuhde
suuhygienisti,
työsuhde

1.8.2021

toistaiseksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100,
etunimi.sukunimi@eposa.fi ja ao. palvelujohtajat

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 89

6/2021
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 89
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/6453/2021;
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen (LSAVI/5938/2021)
kumoaminen Satakunnan kuntien alueella.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/2305/2021; Suomen
Kotiterkkari Oy, Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan
lopettaminen.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/2463/2021; Suomen
Kotiterkkari Oy, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/12208/04.01.01/2019;
Luoteis-Satakunnan Sairaankuljetus Salmiset, Ilmoituksenvaraisten
yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto; Varsinais-Suomen
sosiaalipalvelut Oy, Ilmoituksenvaraisten yksityisten
sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta.
Valvira V/15160/2021; UpWeGo Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus.
Valvira V/15163/2021; Solo Health Oy, Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus palvelutoiminnan
alkamisesta.
Valvira V/14242/2021; Össur Finalnd Oy, Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Valvira V/14264/2021; 9Lives Ensihoito Oy, Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Valvira V/20324/2021; Suomen Terveystalo Oy, Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen.
Valvira V/18883/2021, V/19675/2021; RokoteNyt Oy, Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos ja mobiiliyksikön sijoittuminen toimipaikkaan.
Jämijärven kunnanhallitus 17.5.2021 § 49; Nimeämispyyntö
hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä pohjustavaan
asiantuntijaryhmään.
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 24.5.2021 § 95;
Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 kk/2021.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä saapuneet päätökset tietoonsa saatetuiksi
ja tyytyä annettuihin päätöksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

15.06.2021

§ 90
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 15.06.2021 § 90
Muut ilmoitusasiat
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kankaanpään Hyvinvointikertomuksen raportti 2020.
Sosiaali- ja terveysministeriö VN/14345/2021; Hybridistrategian
toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset
epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.
Toiminnallinen tarveselvitys Tapalan rakennushanke III vaihe.
Kotihoidon tilannekatsaus.
Selvitys apuvälinekuljetuksista.
Selvitys sairaalan käyttöasteesta.
Kuntayhtymäjohtajan kehityskeskustelu pidetty 14.6.2021.
Yhtymähallituksen kokous 17.6.2021.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.
Yhtymähallitus pyytää lisäselvityksen, miten apuvälinekuljetukset tullaan
järjestämään kehyskuntiin.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

6/2021

151

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

15.6.2021

§ 73 - 90

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:

§ 73 - 77, 79 - 83, 85 - 90
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 78
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§ 84 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin
02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 78
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valitusosoitus
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.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§
Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin
029 56 42400 (vaihde)
Telekopio
029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä
Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Otteet on lähetetty tiedoksi postitse ___/___ 202__.
Tiedoksiantaja: _____________________________

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

