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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Koskinen Jukka
Aromaa Jaakko
Huhtaluoma Heikki
Jokela Satu
Mäensivu Petra
Uusitalo Maritta
Vehmasto Aulis
Ylihonko Mervi
Kerola Keijo
Ylikoski Petri
Raita-aho Voitto
Yli-Rajala Kristiina
Männikkö Jaana
Jokilammi Oili

Muut osallistujat Hosiasluoma Tarja

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen, 2. vpj
jäsen, 1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
valtuuston pj
valtuuston 1. vpj
valtuuston 2. vpj
valtuuston 3. vpj
kuntayhtymäjohtaja,
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

kunnanjohtaja

Etäyhteydellä

Etäyhteydellä

Etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Jukka Koskinen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

§:t 128 - 140

Pöytäkirjan tarkastus
05.10.2021
Satu Jokela

Petra Mäensivu

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140
§:n mukaisesti.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oili Jokilammi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 128
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 05.10.2021 § 129
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Jokela ja Petra
Mäensivu.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Petra
Mäensivu.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 130
Hallintosäännön 124 §: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.

_______________
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Hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa
103/05.05.04/2019
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 131
Valmistelija: ylihammaslääkäri Jenni Peltola
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2023. Ohjelman mukaan vuonna
2021 aluehallintovirastot valvovat kiireetöntä hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa. Aluehallintovirastot saavat valvontaa varten tarvittavat tiedot
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä on säädetty terveydenhuoltolain 51 §:ssä.
THL:n tietojen mukaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
suun terveydenhuollossa on ollut yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita
helmikuussa 2021.
Asian selvittämiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää PoSan
yhtymähallitusta antamaan selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:
 Onko PoSan suun terveydenhuollossa ollut helmikuussa 2021 yli kuusi
kuukautta hoitoa odottaneita potilaita?
 Mikäli suun terveydenhuollossa on yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita, mistä syystä hoidon tarpeessa oleville potilaille ei ole voitu antaa hoitoa terveydenhuoltolain edellyttämässä ajassa helmikuussa 2021?
 Miten toimitaan silloin, jos potilaille ei ole antaa hoitoa lain edellyttämässä ajassa?
 Miten hoitoon pääsy on toteutunut helmikuun 2021 jälkeen ja miten se
toteutuu tällä hetkellä?
 Mikäli hoitoon pääsyssä on ollut ongelmia, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?
Selvitys pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston Turun päätoimipaikkaan 29.10.2021 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) lähettää liitteenä olevan ylihammaslääkärin laatiman vastauksen Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle selvityksenään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Ylihammaslääkäri Jenni Peltola, puh. 044 577 3373, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Liitteet
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Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 132
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Taloushallintopalvelujen myyntireskontran hoitaja on listannut saatavatileittäin kolmea vuotta vanhemmat saatavat mahdollista luottotappiopäätöstä
varten. Listassa on huomioitu 30.10.2018 mennessä erääntyneet/erääntyvät 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 39.194,78 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

€
17.822,40
20.922,38
450,00
39.194,78

Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 39.194,78 euroa.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 39.194,78 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Tapalan pääterveysaseman peruskorjauksen suunnittelu- ja rakennustoimikunnan
nimeäminen
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 133
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kankaanpään kaupunginhallitus on valinnut Tapalan pääterveysaseman
peruskorjauksen suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan 23.8.2021 § 312
seuraavat:
Viranhaltijat: tekninen johtaja, tilapalvelupäällikkö, valvoja/sihteeri.
Luottamushenkilöjäsenet: Keijo Kerola, pj.(vara Maritta Uusitalo), Tapio
Rauhala (vara Nina Väkeväinen), Tarmo Sairio, vpj. (vara Virpi Salo), Nina
Majamäki (vara Tapio Laurila), Katri Kujanpää (vara Jarmo Lehtilä), Anniina Ruokoski (vara Mikko Korpela).
Kankaanpään kaupunginhallitus pyytää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymää nimeämään omat edustajansa toimikuntaan.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) valita viranhaltijat ja luottamushenkilöjäsenet Tapalan pääterveysaseman peruskorjauksen suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan.

Päätös

Yhtymähallitus päätti nimetä Tapalan pääterveysaseman peruskorjauksen
suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan kuntayhtymäjohtajan, ylilääkärin,
sosiaali- ja perhepalvelujohtajan, hoitotyön päällikön ja hallintosihteerin
sekä yhtymähallituksen puheenjohtajan.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinta
89/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 134
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymällä (PoSa) on voimassa ostopalvelusopimuksen optiovuosi perjantain, viikonlopun ja arkipyhien pääterveysaseman kiirevastaanoton lääkäripalveluista Terveystalo Julkiset
Palvelut Oy:n kanssa vuoden 2021 loppuun saakka.
Kiirevastaanotto perjantaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä on hoidettu ostopalveluna. Virkalääkäreiden työpanos on kohdistettu maanantai – torstai
-arkipäiviin sekä virka-aikana tapahtuvaan että arki-iltojen kiirevastaanottoon.
Kiirevastaanoton lääkäripalvelut on tarkoitus järjestää ostopalveluna jatkossa. Virkalääkäreiden työpanos kohdistetaan muuhun terveyskeskuslääkärin virka-ajan työhön.
Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla:
 Hankintakausi 1.1.2022 - 31.12.22, optiovuodet 1.1.2023 – 31.12.2023
ja 1.1.2024 – 31.12.2024.
 Lääkärin oltava koulutukseltaan yleislääkärin oikeudet omaava, Suomessa laillistettu lääkäri.
 Tilapäisesti vuoroihin voidaan hyväksyä myös 5. vuosikurssin lääketieteen kandidaatti alhaisemmalla tuntihinnalla ja seniorituella.
 Lääkärillä tulee olla todistetusti hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 Lääkäreiden täydennyskoulutus ja organisaation laadun hallintajärjestelmä tulee olla kunnossa.
 Tarjoushinta annetaan tuntihintana €/h (alv 0 %), tuntihinnan lisäksi ei
suoriteta muita toimenpidepalkkioita, matkakulujen korvauksia tai muita
korvauksia.
 Valintakriteerinä on kokonaishinnaltaan edullisin hinta.
Hankinnassa noudatetaan PoSan hankintaohjetta. Hankintojen arvot ylittävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon 400.000 euroa.
Vaihtoehto 1. Kaikkina arkipäivinä, viikonloppuisin ja arkipyhinä; maanantaista perjantaihin klo 8-20 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo
9-18.
Vaihtoehto 2. Maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-16. Perjantai-iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on
suljettu ja päivystys on siirretty Satasairaalan yhteispäivystykseen.
Kustannusvertailu esitetään kokouksessa.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
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kilpailutusasiakirjoihin.
Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että tarjous kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
hankinnasta pyydetään vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisesti. Aulis Vehmasto
kannatti puheenjohtajan ehdotusta.

Päätös

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti
1) pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisesti,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
kilpailutusasiakirjoihin.

Lisätietoja antaa
_______________

Ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Etäkonsultaatiopalveluiden hankinta
105/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 135
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
PoSalla on voimassa suorahankintasopimus etäkonsultaatiopalveluista
Coronaria Oy:n kanssa vuoden 2021 loppuun saakka. Nykyinen sopimus
on ollut alkuun määräaikainen, jonka jälkeen se on jatkunut toistaiseksi
voimassa olevana aina vuoden kerrallaan.
Hankintojen arvo ei ole ollut alussa tarkalleen tiedossa ja viime vuosien aikana hankintojen vuosittainen arvo on noussut kasvaneiden lähetemäärien
sekä korotettujen konsultaatiopalkkioiden myötä. Vuonna 2020 toteutuneiden tutkimusmäärien osalta hankinnat vuodessa yhteensä n. 54 000€, josta tarvikkeiden osuus n. 1 200€.
Markkinoilla ei ole ollut aiemmin varsinaista kilpailua ko. konsultaatiopalveluiden osalta, mutta viime vuosina on syntynyt kilpailua ja palveluntarjoajia
on tullut markkinoille enemmän: tarjolla on edullisemmin vastaavia, osin
kattavampia ja laadukkaampia konsultaatiopalveluita.
Hankinnan kohteena ovat seuraavat perusterveydenhuollon tarvitsemat
etäkonsultaatiopalvelut:
1. EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit: 24h, 48h, 72 h
2. Oire-EKG
3. Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit 24 h
4. Yöpolygrafiat: suppea ja kattava
Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla ja laatukriteereillä:
Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2022 - 31.12.2022, optiokaudet 1 + 1
vuotta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2022, kuitenkin
vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen ajalla 1.1.2023 - 31.12.2024. Option käyttömahdollisuudesta
sovitaan erikseen tilaajan toimesta vähintään neljä (4) kuukautta ennen
mahdollisen option käyttöönottoa 31.8. mennessä. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.
1.EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit (3-kanavainen rekisteröintilaite) ja niihin
liittyvät erikoislääkärin konsultaatiolausunnot
- 24 tunnin (arvioitu määrä 120 kpl vuodessa)
- 48 tunnin (arvioitu määrä 25 kpl vuodessa)
- 72 tunnin (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa).
2. Oire-ekg (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa), 3-kanavainen rekisteröintilaite ja erikoislääkärin lausunto.
3.Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit ja niihin liittyvät erikoislääkärin
konsultaatiolausunnot (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa).
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4.Yöpolygrafiat (suppea ja kattava) ja niihin liittyvät erikoislääkärin konsultaatiolausunnot (arvioitu määrä 170 kpl vuodessa).
Etäkonsultaatiopalvelu sisältää tarvittavat rekisteröintilaitteet, niiden huollon, ylläpidon ja kulutusosat sekä erikoislääkärin konsultaatiolausunnon viiden (5) työvuorokauden kuluessa. Palvelu sisältää myös siinä tarvittavien
verkkoalustojen, ohjelmistojen ym. käyttöoikeudet, perehdytyksen palvelun
käyttöön sekä tarvittavan teknisen tuen.
Palveluntuottaja toimittaa tilaajan käyttöön väestöpohjaan nähden riittävän
määrän rekisteröintilaitteita, jotka soveltuvat käypä hoito -suosituksen mukaisten tutkimusten tekemiseen ja joita perusterveydenhuollossa tyypillisesti käytetään.
Tilaajan hoitohenkilökunta luovuttaa laitteet tutkittaville potilaille ja huolehtii
tutkimuksen jälkeen laitteet käyttökuntoon seuraavalle potilaalle sekä toimittaa rekisteröintidatan palveluntuottajan tätä tarkoitusta varten ylläpitämälle verkkoalustalle.
Palveluntuottaja toimittaa tutkimuksesta erikoislääkärin konsultaatiolausunnon viiden (5) työvuorokauden kuluessa.
Tilaaja maksaa vain sellaisista rekisteröinneistä, joista voidaan tehdä lääkärin lausunto.
Tilaaja ei sitoudu esitettyihin määräarvioihin. Hankittavien palveluiden
määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tarjouspyynnössä esitetään.
Hankintasopimus solmitaan yhden (1) tarjoajan kanssa.
Hankinnassa noudatetaan PoSan hankintaohjetta. Hankinnan arvo alittaa
sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon 400.000€.
Valintakriteerinä on hinta-laatu-suhteeltaan paras tarjous: hinta 60 % ja
laatu 40 %; kokonaistaloudellinen edullisin hinta.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käynnistää kilpailutuksen; Perusterveydenhuollon tarvitsemat etäkonsultaatiopalvelut:
- EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit: 24h, 48h, 72 h
- Oire-EKG
- Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit 24 h
- Yöpolygrafiat: suppea ja kattava,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
kilpailutusasiakirjoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden hankinta
106/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 136
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on osallistunut lastensuojelun sijaishuollon yhteishankintaan muiden Satakunnan kuntien kanssa
edellisen kerran vuonna 2017. Sopimuskausi on alkanut 1.1.2018 ja palveluntuottajien kanssa solmitut sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.
Sopimuskauteen on sisältynyt 1 + 1 optiovuoden käyttö. Porin kaupunki on
hoitanut kilpailutusmenettelyn ja tehnyt hankintapäätöksen hankintamenettelyyn osallistuneiden kuntien ja kuntayhtymien puolesta.
Porin kaupunki on lähestynyt Satakunnan alueen kuntia ja kuntayhtymiä
kesän 2021 aikana ja alustavasti selvittänyt alueen kuntien halukkuutta
osallistua vastaavaan yhteishankintaan myös 1.1.2022 alkavalla sopimuskaudella. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, kuten kaikki
muutkin Satakunnan kunnat, ovat alustavasti ilmoittaneet halukkuutensa
olla mukana tässä yhteishankinnassa. Hankinta koskee ympärivuorokautista ammatillista perhehoitoa, laitoshoitoa ja vaativaa laitoshoitoa.
Uuden sopimuskauden hankkimiseksi valmistellaan yhteisesti
tarjouspyyntö syksyn 2021 aikana. Tarjousmenettelyn perusteella
ympärivuorokautisesta ammatillisesta perhehoidosta, laitoshoidosta ja
vaativasta laitoshoidosta tehdään puitesopimuksia. Tilaaja tekee
palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista
lastensuojelulain edellyttämin perustein. Hankintaa valmistelemaan
nimetään maakunnallinen työryhmä, jossa on edustus kaikista maakunnan
kunnista ja kuntayhtymistä Porin yhteistoiminta-alueen edustajien lisäksi.
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä nimetään myös edustaja
työryhmään. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän edustajia
työryhmässä ovat sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela ja
perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen.
Porin kaupunki hallinnoi ja hoitaa varsinaisen palvelujen kilpailutusmenettelyn ja tekee myös hankintapäätöksen hankintamenettelyyn osallistuneiden kuntien ja kuntayhtymien puolesta. Varsinaiset puitesopimukset hyväksytyksi tulleiden palveluntuottajien kanssa sekä lapsikohtaiset yksilölliset sijoituspäätökset ja -sopimukset tehdään jokaisessa yhteishankintaan
osallistuneessa kunnassa ja kuntayhtymässä itsenäisesti. Tavoitteena on,
että kaikki vaatimukset täyttävät palveluntuottajat tulevat puitejärjestelmän
piiriin.
Sopimuskausi kilpailutuksen tarjouspyynnössä pyydetään alkamaan aikaisintaan 1.1.2022, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman.
Porin perusturva on pyytänyt kaikkia Satakunnan lastensuojelulain mukaisista palveluista järjestämisvastuussa olevia kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä ilmoittamaan sitova päätös osallistumisesta Porin perusturvan toteuttamaan yhteishankintaan. Yhteishankintaan osallistuvien yhteisöjen tulee antaa valtuutus siihen, että toinen hankintayksikkö ts. Porin kaupunki
voi niiden nimissä ja puolesta hoitaa hankintalain mukaisen lastensuojeluPöytäkirjan tarkastajat:
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lain sijaishuollon ja jälkihuollon jatkumon (sijoitus jälkihuoltona) palveluja
koskevan hankintamenettelyn, mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) että Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä osallistuu Porin
perusturvan toteuttamaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden yhteishankintaan,
2) antaa Porin perusturvalle valtuutuksen hoitaa hankintamenettelyn
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän nimissä ja puolesta,
mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) osallistua Porin perusturvan toteuttamaan lastensuojelun sijaishuollon
ostopalveluiden yhteishankintaan
2) antaa Porin perusturvalle valtuutuksen hoitaa hankintamenettelyn
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän nimissä ja puolesta,
mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, 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
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lisäohjeet. Matkan jälkeen ajoneuvolaite lähettää kaikki matkan tiedot hallintajärjestelmään, 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, etuni-

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

15.06.2021
05.10.2021

§ 80
§ 137

10/2021

227

mi.sukunimi@eposa.fi
_______________
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
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lisäohjeet. Matkan jälkeen ajoneuvolaite lähettää kaikki matkan tiedot hallintajärjestelmään, 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, etuni-
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mi.sukunimi@eposa.fi
_______________
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 137
Valmistelijat: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela ja asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta on järjestetty siten, että tarjoukset tuli jättää 23.8.2021 klo 12:00
mennessä. Tarjouspyyntö oli nähtävillä 24.6. - 23.8.2021 HILMA-portaalissa ja PoSan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 47 tarjousta.
Alla on luettelo tarjoajista ja tiedot siitä, minkä kuntien asukkaille kukin tarjoaja on tarjouksensa antanut.
Tarjoaja
Jämijärvi
Debte Oy
x
Heikki Mäkisalo Oy
x
J&M Leponiemi Oy
x
Jaanan Taksi Oy
x
Juha Yli-Karhula
x
Kankaanpään Tilausajo Oy
Karvian Taksikuljetus
Kuljetus ja Liikenne Salmix
nen
Lumiharju Jarmo
x
Pomarkun Auto / Pomarkun
x
Laatutaksi
Pomarkun Taksipalvelu Oy
x
Porin Invataksi
x
Remontti Matti
Rullatex Ky
x
Sarin Taksi
Satasiirto Oy
x
Söörtaksit P Virta Avoin Yhtiö
Taksi Anitta Lähteenmäki
x
Taksi Ari Alapaholuoma
Taksi Halmela
Taksi Ismo Patola
Taksi Jaana K. Morina
Taksi Janne Mäensivu
x
Taksi Jarmo Uusitalo
x
Taksi Jouko Ala-Kantti tmi
Taksi Juha Pitkänen
Taksi Jukka Lähteenmäki
x
Taksi Katajamäki Oy
x
Taksi Kauko Kuusikko
x
Taksi Kimi Viitakoski
x
Taksi Markku A. Kallioniemi
Taksi Marko Nieminen Oy
x
Taksi Merja Koota
x
Taksi Minna Seppi
x
Taksi Niina Snellman
x
Taksi Pasi Pentti
x
Taksi Peltoniemi Oy
x
Taksi Seija M. Kallioniemi
Taksilari
x
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Taksiliikenne Ruokoski Ky
Taksipalvelu Hirvonen
Taksipalvelu Rosenberg Oy
Tilausliikenne Mäensivu Oy
Tmi Jarmo Poutala
Tmi Sami Hongisto
Top Liikenne Oy
Vilhelm Media Oy / Asemanmäen taksi
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x
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J&M Leponiemi Oy:n ja Taksi Merja Kootan tarjoukset on poissuljettava
tarjouspyynnön ehtojen vastaisina (perustelumuistio esitellään kokouksessa).
Yhtymähallituksen tietoon on lisäksi pyydetty saattamaan tarjouksen jättöajan päättymisen jälkeen vastaanotetut kirjelmät kolmelta taksiyrittäjältä
(esitellään kokouksessa). Kirjelmien lähettäjät toteavat, että hankinnasta ei
ole tiedotettu riittävästi (suora tiedotus nykyisille sopimusyrittäjille puuttui).
Kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö on ollut nähtävillä Hilmassa, joka on virallinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. Hankinnasta on lisäksi ilmoitettu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kotisivuilla. Kuntayhtymähallituksen kilpailutuksen käynnistämistä koskeva päätös 15.6.2021
§ 80 on ollut nähtävillä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi hankinnasta ja siihen liittyvästä hallinnointipalvelusta on
toimitettu lehdistötiedote kaikkiin PoSan alueella ilmestyviin lehtiin
11.6.2021. Hankinnasta ja hallinnointipalvelusta on ollut artikkeli Kankaanpään Seudussa 17.6.2021.
Viranhaltijat ovat selvittäneet asiaa Kuntaliitosta. Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimiehen mukaan hankintalain näkökulmasta
jo pelkästään tiedottaminen Hilmassa on riittävä toimenpide. Tarjoajien ottaminen mukaan hankintaan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen ei ole
hankintalain mukaan mahdollista. Hankinnan keskeyttämiselle ei myöskään ole perusteita. Hankinnan keskeyttämiselle tulee hankintalain mukaan olla perusteltu syy. Hankinnasta tiedottamisen tulee olla yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun mukaista. Kohdennettua tiedottamista vain
osalle alueella toimivista yrittäjistä ei tämän vuoksi ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi ja tasapuoliseksi. Kun kysymyksessä on hankinta, johon
kaikki kriteerit täyttävät tarjoajat voivat osallistua, ovat Hilma ja kuntayhtymän omat kotisivut sellaisia tiedotuskanavia, jotka ovat kaikkien käytettävissä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy edellä olevassa taulukossa luetellut liikennöitsijät
J&M Leponiemi Oy:tä ja Taksi Merja Kootaa lukuunottamatta sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottajiksi kukin
niiden kuntien alueella, joihin ovat jättäneet tarjouksensa. Sopimukset kirjataan alkaviksi 1.1.2022.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi taksiyrittäjiltä (3) saapuneet kirjelmät,
2) ilmoittaa tarjouksen jättöajan päättymisen jälkeen kirjelmöiville taksiyrittäjille, että tarjoajien ottaminen mukaan hankintaan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen ei ole hankintalain mukaan mahdollista,
3) hyväksyä edellä olevan taulukon mukaisesti (lukuunottamatta J&M
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Leponiemi Oy:tä ja Taksi Merja Kootaa) sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden tuottajiksi kukin niiden
kuntien alueella, joihin ovat jättäneet tarjouksensa,
4) hyväksyä sopimukset alkaviksi 1.1.2022,
5) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia sopimusasiakirjoihin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi
Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
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Täyttöluvat
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 138
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Palvelualueilta on tullut esitykset avoimeksi tulevien työ- ja virkasuhteiden
täyttöluvista.
Palvelualueet 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 seuraavat täyttöluvat:

Palvelualue

Tehtävänumero

Virka / työsuhde

Kust.paikka

Toimipiste

Täyttölupa
alk.

Täyttölupa
saakka /
toistaiseksi

1

Terveyspalvelut

5210002

45052101

hammashoitola

1.1.2022

31.8.2022

2

Terveyspalvelut

5210006

45052101

hammashoitola

1.1.2022

31.8.2022

3

Terveyspalvelut

5210004
5210005
5210013

terveyskeskushammaslääkäri,
virka
terveyskeskushammaslääkäri,
virka
terveyskeskushammaslääkäri,
virka

45052101

hammashoitola

1.1.2022

31.5.2022

(lyhennetyt
työajat)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 139
1)

2)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
LSAVI/5010/5019/5656/5677/8053/8243/8264/2021;
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin
muutos, Lehmuskolo Oy.
Valvira V/30659/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen, 9Lives Ensihoito
Oy.

Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 05.10.2021 § 140
Yhtymähallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.
1) Valtuustoseminaari 19.10.2021 klo 15 Sataedun Helmi-auditoriossa.
2) Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määräaikainen rekrytointilisä.
3) Keskusteltiin lääkäriresurssin riittävyydestä.

Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

5.10.2021

§ 128 - 140

Muutoksenhakukielto

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

§ 128 - 135, 138 - 140
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 136
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§ 137 Laki julkisista hankinnoista 1397/2016, muutoksenhakuohje
annetaan pöytäkirjanotteen mukana
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

§ 136
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.
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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:

