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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 29
Hallintosäännön 81 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuustoon on vähintään
kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa
kokouksesta on annettava yleisesti tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten
ilmoitustauluilla sekä niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on
päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain
aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko valtuusto
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenkuntien
yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.
Kokouskutsu on julkaistu 2.12.2021 kuntayhtymän verkkosivuilla. Kutsu on
lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus sekä saatettu tiedoksi jäsenkuntiin. Ilmoitus
kokouksesta on julkaistu 13.12.2021 Kankaanpään Seutu -lehdessä.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Edustettuna oli 100 % kokonaisäänimäärästä.

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Edustajien äänimäärät 21.12.2021
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 30
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat
Antero Karppinen ja Veijo Kaskimäki.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antero Karppinen ja Veijo
Kaskimäki.
Pöytäkirja lähetetään pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi kokouksen
jälkeen ja kuitataan tarkastetuksi sähköpostin välityksellä.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 31
Hallintosäännön 93 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymävaltuusto päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
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Arviointikertomus vuodelta 2020
Yhtymähallitus 28.09.2021 § 117
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kuntalain 121 § määräyksen mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.5§). Säännöksiä noudatetaan myös
kuntayhtymissä.
Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2020 arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle 15.4.2021 § 8. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2020 on käsitelty yhtymävaltuuston kokouksessa 20.5.2021 § 6.
Tarkastuskertomus sisältää tarkastuslautakunnan tekemiä huomioita, joihin yhtymähallituksen edellytetään antavan lausuntonsa.
Tarkastuslautakunta pyytää, että yhtymähallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 17.8.2021 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa yhtymävaltuustolle ja edelleen tarkastuslautakunnalle liitteen
mukaisen lausunnon toimenpiteistä tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen / huomioiden johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousjohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 32
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen antaman lausunnon
toimenpiteistä arviointikertomuksessa esitettyjen kannanottojen /
huomioiden johdosta.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

28.09.2021
21.12.2021

§ 115
§ 33

4/2021

59

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2021
56/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 28.09.2021 § 115
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Toiminnassa ja talouden hoidossa jatkettiin yhtymävaltuustossa 2.5.2019
hyväksyttyjen toimialuekohtaisten esitysten tasapainotustoimenpiteiden ja
Kankaanpään kaupungin teettämässä 6.2.2020 hyväksytyssä Perlaconin
raportissa esitettyjen sopeutustoimien täytäntöönpanoa. Organisaatio- ja
toimintamuutokset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.
Kesäkuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla. Tuloslaskelma osoittaa 845.183 euron ylijäämää.
Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 50,0 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet 477.000 euroa, joka johtuu sosiaali- ja
perhepalveluiden sekä terveyspalveluiden tuottojen pienentymisestä.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 48,6 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat pienentyneet 513.744 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 554.673 euroa, aineet ja tarvikkeet 223.195 euroa, avustukset 240.678 euroa ja muut toimintakulut 210.883 euroa.
Kesäkuun toteuman perusteella on laadittu ennuste tilikaudelle 2021. Sen
perusteella yhteenlasketut kuntamaksuosuudet säilyvät talousarvion mukaisella tasolla. 1.7.2021 voimaan astuva asiakasmaksulaki vaikuttaa tulokertymään, ja maksutuottojen arvioidaan jäävän 315.000 euroa budjetoitua
pienemmäksi, mutta myyntituottoja kasvattavat sote-hankkeiden kuluista
saatava 200.000 euron korvaus.
Palveluostoihin arvioidaan kuluvan 1.080.000 euroa määrärahavarausta
enemmän, mutta toisaalta henkilöstökulujen arvioidaan jäävän 1.200.000
euroa alle määrärahavarauksen. Talousarvioon verrattuna palveluostoja
kasvattavat tietojärjestelmähankkeet (180.000 euroa), Tapalan rakennushankkeen konsulttipalkkiot (50.000 euroa), lastensuojelun laitoshoidon tarpeen kasvu (500.000 euroa) ja vammaisten palveluasumisen asiakastarpeen kasvu (350.000 euroa).
Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän määrärahavarausta pienemmäksi,
koska avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä, ja sijaisia on palkattu Sarastia Rekryn kautta hakijapulan vuoksi, jolloin kulut
sisältyvät kohtaan palvelujen ostot. Kokonaisuudessa jäsenkuntien maksujen arvioidaan riittävän talousarvion mukaisella tasolla.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosiraportti 1.1.-30.6.2021 tietoonsa saatetuksi,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 33
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi osavuosiraportin 1.1.-30.6.2021.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
56/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 154
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Kuntayhtymän tilanne on ollut poikkeuksellinen koronaviruspandemian jatkumisen vuoksi. Pandemiatyön lisäksi resursseja on tarvittu myös rokotustoimintaan. Tapalan III-vaiheen suunnittelu ja sote-hankkeet ovat työllistäneet alkuvuonna eri yksiköiden työntekijöitä.
Toiminnassa ja talouden hoidossa jatkettiin yhtymävaltuustossa 2.5.2019
hyväksyttyjen toimialuekohtaisten esitysten tasapainotustoimenpiteiden ja
Kankaanpään kaupungin teettämässä 6.2.2020 hyväksytyssä Perlaconin
raportissa esitettyjen sopeutustoimien täytäntöönpanoa. Organisaatio- ja
toimintamuutokset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.
Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu on Satakunnassa käynnistynyt
syyskuussa väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla. Yhtymävaltuuston
ja muiden PoSan hallintoelinten uusi toimikausi on alkanut elokuussa.
Syyskuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma ylittää talousarvion mukaisen määrärahavarauksen. Tuloslaskelma osoittaa
109.568 euron alijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 75,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet 694.348 euroa, joka johtuu muutoksesta sosiaali- ja perhepalveluiden edelleenlaskutuksessa sekä terveyspalveluiden tuottojen pienentymisestä.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 75,6 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat pienentyneet 643.919 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1.509.307 euroa,
aineet ja tarvikkeet 128.540 euroa, avustukset 209.357 euroa ja muut toimintakulut 165.664 euroa.
Syyskuun toteuman perusteella on laadittu ennuste tilikaudelle 2021. Sen
perusteella talousarvion mukaiset kuntamaksuosuudet eivät riitä kattamaan toimintamenoja. Nettokustannukset ylittävät talousarvion määrärahan 470.000 eurolla.
1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulaki vaikuttaa tulokertymään, ja
maksutuottojen arvioidaan jäävän 270.000 euroa budjetoitua pienemmäksi, mutta myyntituottoja kasvavat sote-hankkeiden kuluista saatava
200.000 euron korvaus.
Palveluostoihin arvioidaan kuluvan 2.219.000 euroa määrärahavarausta
enemmän. Talousarvioon verrattuna palveluostoja kasvattavat mm. tietojärjestelmähankkeet (205.000 euroa), Tapalan rakennushankkeen konsulttipalkkiot (25.000 euroa), lastensuojelun laitoshoidon tarpeen kasvu
(500.000 euroa) ja vammaisten palveluasumisen asiakastarpeen kasvu
(400.000 euroa). Aineisiin ja tarvikkeisiin varatun määrärahan arvioidaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ylittyvän 85.000 eurolla.
Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän 1.904.000 euroa määrärahavarausta
pienemmäksi, koska avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia on ollut
täyttämättä sekä hakijapulan vuoksi. Sijaisuuksiin on palkattu henkilöstöä
henkilövuokrausyritysten kautta, ja palveluostojen arvioidaan ylittävän talousarvion työvoiman vuokraukseen varatun määrärahan 1.100.000 eurolla.
Sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavaa Covid-19 kuluihin perustuvaa
valtionavustusta ei ole otettu huomioon ennusteessa.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosiraportin 1-9/2021 tietoonsa saatetuksi,
2) lähettää osavuosiraportin 1-9/2021 tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 34
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi osavuosiraportin 1-9/2021.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Talousarvion 2021 määrärahan siirto
56/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 179
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Hallintosäännön 58§ mukaan tulosyksikön päällikön tulee seurata aktiivisesti määrärahojen käyttöä oman tulosyksikkönsä osalta ja valmistella tarvittaessa talousarvion muutosesitykset tulosalueen johtajalle, joka toimittaa
ne edelleen kuntayhtymäjohtajalle yhtymähallitukselle valmisteltavaksi ja
yhtymävaltuustolle päätettäväksi.
Lokakuun toteumaraportin perusteella hallinnossa ja tukipalveluissa vuodelle 2021 varattu määräraha ylittyy vuoden loppuun mennessä seuraavilla
kustannuspaikoilla:
Kustannuspaikka
1110 Yhtymän hallinto
1110 Yhtymän hallinto
1110 Yhtymän hallinto
1520 Siivous
1520 Siivous
1520 Siivous
1530 Toimisto
1540 Välinehuolto
1540 Välinehuolto
1640 Tietohallinto
Yhteensä

Kuluryhmä
henkilöstökulut
henkilökuntaruokailu
kirjanpitopalvelut
henkilöstökulut
ostopalvelut
aineet ja tarvikkeet
henkilöstökulut
henkilöstökulut
muut kulut
ICT-palvelut

TA2021
Ylitys (-)/ alitus (+), €
466.391
-115.000
2.000
-86.000
425.000
-95.000
709.414
-119.000
78.000
+23.000
78.940
+15.000
597.657
-16.000
60.738
-28.000
5.200
-8.000
603.000
-285.000
-714.000

Yhtymähallinnossa henkilöstökulujen osalta talousarviossa ei tehty henkilöstösiirtojen osalta sisäistä määrärahasiirtoa terveyspalveluiden toimialueelta hallinnon ja tukipalveluiden toimialueelle.
Henkilökuntaruokailusta peritään ateriakohtainen omavastuu, joka kirjautuu palkanlaskennan kautta henkilön kotikustannuspaikalle, mutta kirjaamistyön vähentämiseksi ostolaskut kirjataan hallinnon kustannuspaikalle
(1110). Talousarviomäärärahaa ei varattu uuden toimintamallin mukaisesti,
muutos johtui ruokapalveluiden ulkoistamisesta kunnille.
Kirjanpitopalveluihin on varattu määräraha edellisen vuoden toteuman perustella, mutta kasvaneiden käyttäjä- ja tapahtumamäärien sekä 2021 erillistilauksena hankitun kuntatalouden raportointityökalun vuoksi kustannukset ylittävät määrärahavarauksen.
Siivouksessa henkilöstökulujen nousu johtuu sairauspoissaolojen ja niihin
palkattavien sijaisten arvioitua suuremmasta määrästä. Toisaalta puhtauspalveluissa henkilöstövuokrauksen tarve on vähentynyt joten ostopalvelukulujen ennakoidaan jäävän yhteensä 23.000 määrärahavarausta pienemmäksi, ja aineiden sekä tarvikkeiden 15.000 euroa pienemmäksi.
Toimistopalveluissa henkilöstökulut ylittyvät 16.000 eurolla.
Välinehuollon kustannuspaikka on perustettu 1.1.2021 lähtien organisaaPöytäkirjan tarkastajat:
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tiomuutoksen yhteydessä, ja talousarviossa ei huomioitu sijaistarvetta.
Tietohallinnon kuluja ovat kasvattaneet erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien päivitys- ja ylläpitokustannukset. Vuoden 2021 alussa yhtymähallitus päätti hyväksyä sosiaalipalvelujen liittymisen Kanta-arkistoon,
eikä tätä kustannusta tiedetty talousarvion laatimisen yhteydessä. Satakunnan alueen yhteisten toimintamallien mukaisesti myös PoSa solmi TietoEvryn kanssa viisivuotisen kumppanuussopimuksen, jonka kustannukset
ensimmäisen vuoden osalta ovat olleet noin 60.000 euroa enemmän kuin
versiopäivitysten aiemmat vuosittaiset kustannukset. Talousarviomääräraha on ollut noin 105.000 euroa tarvetta pienempi, ja 2021 päätetyt Kantaja kumppanuushankkeet ovat kasvattaneet kuluja 180.000 euroa.
Edellä esitettyjä ylityksiä kompensoivat ne hallinnon ja tukipalveluiden kustannuspaikat, joissa kustannukset jäävät talousarviota pienemmäksi. Myös
sote-hankkeista saatavat valtionavustukset tullaan kirjaamaan tilinpäätöksessä suoriteperusteisesti. Nämä kattavat noin 122.000 euroa edellä esitetystä ylityksestä. Hallinnon ja tukipalveluiden ennuste (negatiivinen toimintakate) koko vuodelle on -592.000 euroa talousarvioon verrattuna.
Lokakuun kuukausiraportin perusteella on laadittu ennuste, jonka mukaan
PoSan kokonaisuudessaan arvioidaan pysyvän 2021 talousarviossa. Vaikka pandemiasta aiheutuneet kulut ovat ylittäneet talousarvion määrärahavaraukset, Covid-19 -kulujen perusteella haettu valtionavustus Sosiaali- ja
terveysministeriöltä kattaa näitä kustannuksia. Henkilöstön saatavuuden
vaikeutuminen on pienentänyt henkilöstökuluja. Hallinnon ja tukipalveluiden määrärahaylitysten kattamiseen ei haeta rahoitusta jäsenkunnilta,
vaan ylitys katetaan muiden tulosalueiden määrärahasta.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää yhtymävaltuustolta lupaa siirtää terveyspalveluiden tulosalueelta 192.000 euroa ja ikäihmisten palveluiden tulosalueelta 400.000
euroa hallinnon ja tukipalveluiden tulosalueelle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää yhtymävaltuustolta lupaa siirtää terveyspalveluiden tulosalueelta 192.000 euroa ja ikäihmisten palveluiden tulosalueelta 400.000 euroa hallinnon ja tukipalveluiden tulosalueelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 35
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) siirtää terveyspalveluiden tulosalueelta 192.000 euroa ja ikäihmisten
palveluiden tulosalueelta 400.000 euroa hallinnon ja tukipalveluiden
tulosalueelle.
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Talousarvio 2022
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 155
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Yhtymähallitus on antanut kesäkuussa talousarvion laadintaohjeen, jonka
jälkeen talousarvion laadinta on käynnistetty tulosaluekohtaisilla talousarvioneuvotteluilla. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä
palvelun tarpeen kehitystä.
Jäsenkuntien maksuosuuden osalta on käyty vuoropuhelua jäsenkuntien
kunnanjohtajien ja yhtymähallituksen kanssa, ja asetettu raamiksi 3%:n
kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Talousarvioneuvotteluiden pohjalta kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt tulosalueita valmistelemaan palvelujen kysynnän, henkilöstön mitoituksesta annettujen ja muiden säädösten tai ohjeiden mukaisen talousarvioesityksen,
jossa palvelut tuotetaan nykyisellä tasolla, mutta kustannustehokkaasti,
sopeuttaen resurssit asiakastarpeen mukaisesti.
Yhteistoiminta-alueella kuntatalouden toimintakulujen kasvupainetta aiheutuu väestön ikärakenteen muutoksista. Esityksessä Covid-19 -epidemiasta
aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan pienenevän vain hieman vuoteen
2021 verrattuna.
Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat
ovat täytettyinä, henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen
2021 verrattuna ja että ruokahuollon sekä vuokrien hintataso pysyy vuoden 2021 tasolla.
Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan pienevän 9,1 miljoonaan euroon
vuoden 2020 tilinpäätöksen 10,8 miljoonan euron tasosta.
Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 63,7 miljoonaa euroa.
Tämä on 7,4% suurempi kuin tilinpäätöksessä 2020. Ennuste kuntayhtymän vuoden 2021 ulkoisista kuluista on 60,5 miljoonaa euroa, joten talousarviossa ennakoidaan noin 5,3% ulkoisten kulujen kasvua verrattuna kuluvaan vuoteen.
Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden tuottojen jälkeen
54,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 maksuosuudet olivat 48,6 miljoonaa
euroa ja vuoden 2021 ennustettu maksuosuus on 51,3 miljoonaa euroa.
Talousarviossa 2021 maksuosuudet ovat 50,9 miljoonaa euroa.
Kuntakohtaiset maksuosuudet kohdistetaan kunnille tuotekorttien perusteella. Eri palveluiden kuntakohtaiset suoritemäärät on arvioitu palvelutarpeen, asukkaiden ikärakenteen ja aikaisempien vuosien suoritemäärien
muutosten perusteella.
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Esityksessä ei ole päästy raamin mukaiseen tavoitteeseen. Tulosalueittain
nettokustannusten muutos vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ja perustelut ovat seuraavat:
Sosiaali- ja perhepalvelut
Nettokustannusten nousu 3,4%, esitys on 551.000 euroa raamia suurempi.
Esityksessä tavoitetasoon pääsemiseksi on tehty 200.000 euron tekninen
leikkaus lastensuojelun laitoshoidon määrärahasta. Tämä edellyttää, että
nykyisistä sijoituksista joitakin saadaan purettua eikä uusien määrä kasva
yhtä paljon kuin vuonna 2021. Muutoin perhepalveluiden resurssivaraukset
on tarkoituksenmukaista pitää riittävällä tasolla, jotta pystytään ehkäisemään tarvetta raskaampiin palveluihin.
Samoin on tehty vammaisten asumispalveluihin 300.000 euron tekninen
leikkaus, joka vaatisi asumispalvelusijoitusten määrän selvää vähenemistä. Kuljetuspalveluiden määrärahavarausta on vähennetty 200.000 euroa,
koska vuoden alusta käyttöön otettavan kuljetusten hallinnointipalvelun arvioidaan tehostavan kuljetusten järjestämistä.
Ikäihmisten palvelut
Nettokustannusten nousu 6,5%, esitys on 1.082.000 euroa raamia suurempi.
Esityksessä kustannuksia nostaa ympärivuorokautisen hoivan lakisääteisen henkilöstömitoituksen perusteella tarvittava seitsemän henkilötyövuoden lisäys omassa toiminnassa (337.000 euroa) ja ostopalveluiden osalta
sopimushintojen korotukset 548.000 euroa, josta henkilöstömitoituksen
osuus on 280.000 euroa. Näiden kustannusten kompensoimiseksi ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelukuluista on tehty tekninen leikkaus, joka
vastaa 24 paikan vähennystä PoSan alueella yhteensä.
Kotihoidon asiakasmäärän kasvun ja tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkojen vähentämisen vuoksi kotona annettavan hoidon tarve kasvaa, ja tähän varaudutaan perustamalla seitsemän uutta toimea, määrärahavaraus 315.000 euroa.
Kustannusten nousun lisäksi talousarvion nettokustannuksiin vaikuttaa
asiakasmaksutulojen ja valtiokonttorilta saatavien korvausten pieneneminen (586.000 euroa talousarvioon 2021 verrattuna).
Lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on aikaisempien vuosien
tapaan varattu määräraha ikäihmisten päivätoimintaan 160.000 euroa ja
uutena kohtana omaishoidon lomituksen järjestämiseen 42.000 euroa. Nämä ovat vapaaehtoisia palveluita, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista.
Terveyspalvelut
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Nettokustannusten nousu 13,9%, esitys on 1.889.000 euroa raamia suurempi.
Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 522.000 euroa.
Palvelujen ostoissa suurin lisäys (601.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 sekä lääkärien rekrytointihaasteiden että päivystyksen/kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen
vuoksi. Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu
omana toimintana. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun 262.000 eurolla.
Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palveluiden osalta varaudutaan
177.000 euron kustannusten kasvuun: analyysipalvelut, gastro- ja kolonoskopiat, urologia, geriatria, päihdelääketiede ja skopialaitteiston uusiminen.
Palkkakustannuksissa ei ole kasvua, koska osa viroista varaudutaan järjestämään ostopalveluna rekrytointihaasteiden takia.
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 410.000 euroa (mm. uutena toimintana C-hepatiitin hoito 60.000 euroa).
Ympäristöpalvelut
Nettokustannusten nousu -1,5%, 12.000 euroa raamia pienempi.
Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.
Hallinto ja tukipalvelut
Nettokustannusten nousu 8,3%, 309.000 euroa raamia suurempi.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitosopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia
240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa
on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat.
Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on johtoryhmän talousarvioesitys.
Kuntakohtaiset maksuosuusesitykset (euroa):
Ennusteeseen perustuva kuntakohtainen jako on tehty elokuun 2021 toteutuneiden suoritemäärien mukaisina.
Tilinpäätös
2020
Jämijärvi
Kankaanpää

3.932.930
29.389.190
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+12,4%
+13,1%
+14,4%
-2,2%
+6,5%

Esityslistan oheisliitteenä on talousarvioesitys tuotteittain eriteltynä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lausunnot jäsenkunnilta.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käsitellä vuoden 2022 talousarvioesityksen,
2) pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään 25.11.2021.

Päätös

Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen palauttaa talousarvion
lisävalmisteluun.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus 23.11.2021 § 168
Valmistelijat: talousjohtaja Sirpa Länne, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja
Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, ylilääkäri Margit
Seppälä, terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo
Sosiaali- ja perhepalvelut
Nettokustannusten nousu 2,9% (464.989 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Esityksessä on tarkistettu lastensuojelun laitoshoidon määrärahaa, tavoitteena on vähentää 200.000 eurolla sijaishuollon palveluostoja. Muilta osin
perhepalveluiden resurssivaraukset ovat vuoden 2021 tasolla.
Samoin on tarkistettu vammaisten asumispalvelujen määrärahaa, tavoitteena vähentää asumispalveluiden kustannuksia 270.000 eurolla. Kuljetuspalveluiden määrärahavaraus on ennallaan aiempaan talousarvioesitykseen nähden (-200.000 euroa).
Lisäksi on tarkistettu lastensuojelun palkkojen määrärahavarausta ja muita
kulueriä.
Ikäihmisten palvelut
Nettokustannusten nousu 2,5% (420.023 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Esityksestä on poistettu osa lakisääteisistä henkilöstölisäyksistä yksikkökohtaisesti kunnittain. Henkilöstömitoituksen nosto tehdään ensisijaisesti
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asukaspaikkalukuja vähentämällä. Paikkalukujen vähennys vähentää
myös sijaiskustannuksia ja tukipalveluiden kustannuksia jonkin verran.
Myös uutena esitetty, työvoimatilanteen turvaamiseksi suunniteltu oma oppisopimuskoulutusryhmä on poistettu tästä esityksestä. Asumispalveluiden
vähennykset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ovat yhteensä 544.270
euroa.
Tehostetun palveluasumisen ostopalveluita koskeva henkilöstömitoituksen
nosto on lain velvoittama. Nosto on ylimääräinen kustannuserä, jonka kustannukset valtio korvaa myös yksityisten tuottajien osalta kunnille valtionosuuksien kautta. Lisäksi vuorokausihintaa nostavat sopimuskorotukset.
Tuotekortissa suoritteiden perusteella kunnille jaettu kustannus ei ole suoraan verrannollinen oman palvelun yksikköhintaan vaan tuotteelle kirjatut
valtionosuudet ja kotikuntalaskutukset pienentävät yksikköhintaa. Tuotekortilla jaetaan vain palvelupäivien kustannukset kuntien kesken. Todelliset
laskutettavat hinnat (ei sisällä esim. vuokria, jotka sisältyvät omiin palveluihin) vuonna 2022 ovat välillä 130,98 -140,70 euroa/vrk. Tuotekortilta on
vähennetty kustannuksia 1.210.000 euroa, joka tarkoittaa pyrkimystä noin
24 paikan vähennykseen. Tavoite on kova, koska erityisesti 2021 kesän
jälkeen on hoivan tarve kasvanut merkittävästi. Asiakkaat ovat monisairaita ja tarvitsevat apua vuorokauden ajasta riippumatta jatkuvasti. Tällöin ei
edes ympärivuorokautinen kotihoito pysty vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen.
Avohoidon palveluiden lisäämiseksi on pitäydytty alkuperäisessä esityksessä seitsemästä uudesta toimesta, mutta vähennetty työvoiman turvaamiseen tähdännyt oppisopimuskoulutusryhmä (131.181 euroa). Kotihoitoon esitetään lisäksi edelleen leasing-autohankinnat työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Keväällä ei saatu täytettyä avoimia toimia, nyt syksyn
alussa ja loppuvuodesta on saatu täytettyä 12 avointa tointa.
Kotihoidon tukipalveluiden määrärahaa on supistettu palveluiden ostojen
osalta 200.000 euroa, kustannuksia pyritään pienentämään siirtämällä palvelun tuottamista omaksi toiminnaksi tai vähentämällä palvelua.
Lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on edelleen varattu
167.000 euron määräraha ikäihmisten päivätoimintaan joka ei ole lakisääteinen palvelu. Omaishoidon lomitukseen esitetyt uudet lähihoitajan toimet
ja sosiaaliohjaajan virka on poistettu. Myös alkuperäisessä esityksessä ollut sosiaalityöntekijän virka on poistettu, vaikka ikäihmisten palveluissa pitäisi lain mukaan olla oma sosiaalityöntekijä. Nyt sosiaalityön osuus tulee
sosiaali- ja perhepalveluiden resurssista.
Kustannusten nousun lisäksi talousarvion nettokustannuksiin vaikuttaa
asiakasmaksutulojen ja valtiokonttorilta saatavien korvausten pieneneminen (586.000 euroa talousarvioon 2021 verrattuna).
Terveyspalvelut
Nettokustannusten nousu 2,0% (270.480 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
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Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 522.000 euroa sekä covid-19 -kulujen korvaus, jonka vuoden 2021 korvausmenettelyn perusteella arvioidaan
kattavan talousarvioon sisältyvät covid-19 -rokotus-, testaus- ja jäljityskustannukset 1.159.400 euroa.
Palvelujen ostoissa suurin lisäys (401.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 lääkärien sekä rekrytointihaasteiden että arkipäivien kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen
vuoksi. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun
262.000 eurolla.
Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu omana
toimintana. Palveluostojen määrärahavarausta 200.000 eurolla pienentää
esitys kiirevastaanottotoiminnan lopettamisesta viikonloppuisin (perjantai-illasta sunnuntaihin) ja sen vaikutus palkkakuluihin on 100.000 euroa.
Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen osalta esitetään niiden lopettamista, jonka perusteella määrärahavarausta on vähennetty 289.700 euroa.
Lääkkeet ja hoitotarvikkeisiin on varattu 410.000 euroa (sisältäen uutena
toimintana C-hepatiitin hoito 60.000 euroa).
Ympäristöpalvelut
Nettokustannusten muutos -1,5%, (-12.000 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.
Hallinto ja tukipalvelut
Nettokustannusten nousu 8,3% (308.817 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitosopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia
240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa
on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat sekä yksi hanketyöntekijä. Puhtauspalveluissa henkilöstökulujen määräraha perustuu siivoustyön
mitoitukseen.
Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat
ovat täytettyinä, henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen
2021 verrattuna ja että ruokahuollon sekä vuokrien hintataso pysyy vuoden 2021 tasolla, koska tulevan hyvinvointialueen tilavuokrien määrittelyn
perusteet eivät ole olleet tiedossa.
Tilinpäätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2020
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen
Pomarkku
Merikarvia
Yhteensä

2021

3.932.930
29.389.190
6.183.235
3.357.475
5.652.015
101.742
48.616.587

4.321.286
30.182.306
6.472.446
3.817.779
5.937.013
119.588
50.850.418

2021
4.317.115
31.536.148
6.337.568
3.432.770
5.537.823
130.519
51.291.943

2022
4.371.863
31.276.465
6.714.293
3.811.781
5.971.504
127.597
52.273.503
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TA 2021 /
Ennuste 2021
esitys 2022
/ esitys 2022
+1,17%
+1,27%
+3,63%
-0,82%
+3,74%
+5,94%
-0,16%
+11,04%
+0,58%
+7,83%
+6,70%
-2,24%
+2,80%
+1,91%

Käsiteltävä esitys vuoden 2022 talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan talousarvioesitys, joka on sopeutettu yhteisesti johtoryhmässä yhtymähallituksen asettamaan kolmen prosentin kasvuraamiin vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käsitellä vuoden 2022 talousarvioesityksen
2) pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään 3.12.2021.
Aulis Vehmasto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18:40.

Päätös

Yhtymähallitus
1) käsitteli vuoden 2022 talousarvioesityksen ja
2) päätti pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään
3.12.2021.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus
Valmistelijat: talousjohtaja Sirpa Länne, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja
Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, ylilääkäri Margit
Seppälä, terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo
Sosiaali- ja perhepalvelut
Nettokustannusten nousu 4,1% (664.989 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Esityksessä on tarkistettu lastensuojelun laitoshoidon määrärahaa, tavoitteena on vähentää 200.000 eurolla sijaishuollon palveluostoja, joka on sama summa kuin 23.11.2021 esityksessä. Muilta osin perhepalveluiden resurssivaraukset ovat vuoden 2021 tasolla.
Samoin on tarkistettu vammaisten asumispalvelujen määrärahaa, tavoitteena vähentää asumispalveluiden kustannuksia 70.000 eurolla, eli määrärahaa on lisätty 200.000 euroa edelliseen esitykseen verrattuna. Kuljetuspalveluiden määrärahavaraus on ennallaan aiempaan talousarvioesitykPöytäkirjan tarkastajat:
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seen nähden (-200.000 euroa).
Ikäihmisten palvelut
Nettokustannusten nousu 2,0% (336.010 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
23.11.2021 käsiteltyyn esitykseen verrattuna panostusta kotihoidon palveluihin on pienennetty 1.153.00 euroa ja vastaavasti lisätty määrärahaa
393.000 euroa tehostettuun palveluasumiseen.
Kokonaisuudessaan esitys sisältää edelleen tavoitteen noin 25 paikan vähentämisestä tehostetusta palveluasumisesta. Asumispalveluiden vähennykset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ovat yhteensä 1.050.000 euroa.
Tavoitteena on saada nykyiset toimet täytetyksi ja välttää henkilöstölisäyksiä.
Muilta osin esitys on samalla tasolla kuin 23.11.2021 käsitelty esitys, jossa
lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on edelleen varattu 167.000
euron määräraha ikäihmisten päivätoimintaan (ei lakisääteinen palvelu) ja
omaishoidon lomitukseen esitetyt uudet lähihoitajan toimet ja sosiaaliohjaajan virka on poistettu.
Terveyspalvelut
Nettokustannusten nousu 1,5% (197.829 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 502.000 euroa (20.000 euroa vähemmän kuin edellisessä 23.11.2021 käsitellyssä esityksessä) sekä covid-19 -kulujen korvaus, jonka vuoden 2021 korvausmenettelyn perusteella
arvioidaan kattavan talousarvioon sisältyvät covid-19 -rokotus-, testaus- ja
jäljityskustannukset 1.159.400 euroa.
Palvelujen ostoissa suurin lisäys (401.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 lääkärien sekä rekrytointihaasteiden että arkipäivien kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen
vuoksi. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun
262.000 eurolla.
Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu omana
toimintana. Palveluostojen määrärahavarausta 200.000 eurolla pienentää
esitys kiirevastaanottotoiminnan lopettamisesta viikonloppuisin (perjantai-illasta sunnuntaihin) ja sen vaikutus palkkakuluihin on 100.000 euroa.
Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen osalta esitetään niiden lopettamista, jonka perusteella määrärahavarausta on vähennetty 289.700 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Käsittelyssä olevaan esitykseen on tehty tarkennuksia hammashoidon kuluihin (määrärahan vähennys 30.000 euroa) sekä leasingvuokriin (vähennys 23.000 euroa).
Ympäristöpalvelut
Nettokustannusten muutos -1,5%, (-12.000 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.
Hallinto ja tukipalvelut
Nettokustannusten nousu 8,3% (311.817 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitosopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia
240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa
on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat sekä yksi hanketyöntekijä. Puhtauspalveluissa henkilöstökulujen määräraha perustuu siivoustyön
mitoitukseen.
Nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen on lisätty 3.000 euron määrärahavaraus puhepalveluiden ohjelmistopäivitystä varten.
Yhteenveto
Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan talousarvioesitys.
Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat
ovat täytettyinä ja henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen
2021 verrattuna. Esityksessä ruokahuollon palveluostot sekä vuokrat on
vuoden 2021 hintojen mukaisena. Voimassa olevien vuokrasopimusten
nojalla vuokrattujen sote- ja pelastuslaitoskiinteistöjen vuokrataso tullaan
vuoden 2022 kevään aikana asettamaan tulevan, vielä julkaisemattoman,
vuokra-asetuksen mukaiseen vuokratasoon.
Talousarvioesityksessä merkittävimpinä toiminnallisina muutoksina esitetään viikonlopun (perjantai-ilta – sunnuntai) kiirevastaanottotoiminnan sekä
erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen lopettamista.
Tilinpäätös
2020
Jämijärvi
Kankaanpää

3.932.930
29.389.190

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvio
2021
4.321.286
30.182.306

Ennuste
2021
4.192.794
31.583.444

Muutos%
Muutos%
TA 2021 /
Ennuste 2021
esitys 2022
/ esitys 2022
+1,16%
+4,26%
4.371.338
+2,70%
-1,85%
30.997.591

Esitys
2022
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Karvia
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Merikarvia
Yhteensä

§ 155
§ 168
§ 180
§ 36
6.183.235
3.357.475
5.652.015
101.742
48.616.587

6.472.446
3.817.779
5.937.013
119.588
50.850.418

6.032.541
3.359.317
5.524.323
129.322
50.821.742

6.580.873
3.591.876
5.978.345
127.796
51.647.819
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+1,68%
-5,92%
+0,70%
+6,86%
+1,57%
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+9,09%
+6,92%
+8,22%
-1,18%
+1,63%

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) esittää yhtymävaltuustolle viikonlopun (perjantai-ilta – sunnuntai) ja
arkipyhien kiirevastaanottotoiminnan lopettamista 1.1.2022 alkaen,
2) esittää erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen lopettamista
1.1.2022 alkaen,
3) osaltaan hyväksyä talousarvion 2022,
4) esittää talousarvion 2022 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi,
5) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti keskustelun jälkeen ehdotustaan. Esittelijä ehdotti, että
yhtymähallitus päättää
1) että viikonlopun (perjantai-ilta - sunnuntai) ja arkipyhän
kiirevastaanottotoimintaa ei lopeteta 1.1.2022 alkaen,
2) esittää yhtymävaltuustolle talousarvioon 2022 lisättäväksi
Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5120 Päivystys ja
kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanottotoiminnan
järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,
3) että erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamista ei lopeteta 1.1.2022
alkaen,
4) esittää yhtymävaltuustolle talousarvioon 2022 lisättäväksi
Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5350
Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa
erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
5) osaltaan hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin,
6) esittää talousarvion 2022 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi,
7) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätös

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5120 Päivystys ja kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanottotoiminnan järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin
5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
3) hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin,
4) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.
Päätös

Yhtymävaltuusto päätti
1) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5120 Päivystys ja kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanottotoiminnan järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,
2) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin
5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
3) hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin ja alla olevan
kuntaosuustaulukon mukaisesti,
4) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Palvelut yhteensä

PoSa

Jämijärvi

Sosiaali- ja perhepalv 1
Sosiaali- ja perhepalv 2
Ikäihmisten palvelut
Terveyspalvelut
Ympäristöpalvelut

€
5 447 384
11 859 439
17 615 146
16 568 587
857 263

€
393 336
1 033 786
1 396 586
1 508 372
99 414

Uusi
Kankaanpää
€
3 527 888
7 433 028
10 226 937
9 890 351
410 132

PoSa yht.

52 347 819

4 431 494

31 488 336

6 638 334

3 647 370

6 014 490

127 796

Kunnan varaama määräraha 2022

51 559 183

4 371 683

30 887 300

6 560 900

3 640 000

5 971 504

127 796

Määrärahavaraus 2021
Kunnan varaama määräraha 2021
Tot % Määrärahavar. 2021->2022
Osuus kustannuksista TA 2022 %
Määrärahavaraus 2021->2022
2020 Tilinpäätös
Muutos 2020/2022
Muutos %

50 850 418
50 655 812
102,94

4 321 286
4 321 286
102,55
8,47
110 208
3 932 930
498 564
12,7

30 182 306
29 987 700
104,33
60,15
1 306 030
29 389 190
2 099 145
7,1

6 472 446
6 472 446
102,56
12,68
165 888
6 183 235
455 099
7,4

3 817 779
3 817 779
95,54
6,97
-170 409
3 357 475
289 895
8,6

5 937 013
5 937 013
101,30
11,49
77 477
5 652 015
362 475
6,4

119 588
119 588
106,86
0,24
8 208
101 742
26 054
25,6

48 616 587
3 731 232
7,7

_______________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Talousarvio 2022

Karvia

Siikainen

Pomarkku

Merikarvia

€
511 964
1 331 996
2 464 918
2 214 125
115 330

€
396 424
558 780
1 425 480
1 199 491
67 195

€
617 773
1 501 849
2 101 224
1 756 248
37 396

€

127 796
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Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksuohje 1.1.2022 alkaen
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 187
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus tuli voimaan
1.7.2021. Tällöin tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu tuli lain piiriin
ja määräytymisperusteet yhtenäistettiin hyvin lähelle laitoshoidon maksun
määräytymistä. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan
1.1.2022.
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen indeksikorotukset tulevat voimaan 1.1.2022. Tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksujen laskentaperusteisiin on tullut muutos asiakkaan
käyttövaraan, joka 1.1.2022 alkaen on 167€. Lakisääteiset muutokset on
korjattu asiakasmaksuohjeeseen punaisella.
Käyttövaran muutoksen lisäksi asiakasmaksuohjeeseen on tehty lisäysesitys pariskuntien asiakasmaksun määräytymisestä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy tarkistetun asiakasmaksuohjeen 1.1.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä tarkistetun asiakasmaksuohjeen 1.1.2022 alkaen,
2) lähettää asiakasmaksuohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 37
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksuohjeen 1.1.2022.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohje ja asiakasmaksut 2022
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 188
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja
terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin
muutoksen mukaisesti.
Em. maksuihin kuuluu myös mm. tilapäisen kotihoidon käyntimaksut.
Kotihoidon tukipalveluluonteisiin asiakasmaksuihin on esitetty tarkistuksia
oheisen liitteen mukaisesti. Veteraanipalveluiden osalta asiakasmaksuja
korvataan Valtiokonttorin ohjeen mukaan veteraanille.
Asiakasmaksut eivät saa ylittää todellisia tuotantokustannuksia.
Kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohjeeseen on tehty lakisääteiset muutokset sekä tarkennuksia toiminnan muutosten osalta. Merkittävin muutos on turvapuhelinpalveluiden kohdalla, jossa palveluntuottaja
vaihtuu, hälytyskeskus siirtyy Porin perusturvan turvapalvelukeskukseen
tehdyn sopimuksen mukaisesti ja turvapalvelun asiakaslaskutus siirtyy takaisin PoSalle.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti 1.2.2022 alkaen sekä kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohjeen 1.1.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti 1.2.2022 alkaen,
2) hyväksyä kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohjeen
1.1.2022 alkaen,
3) lähettää kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksujen tarkistukset sekä
kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 38
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi ikäihmisten kotihoidon ja
palveluasumisen asiakasmaksuohjeen ja asiakasmaksut 2022.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ikäihmisten palvelut / Palvelusetelin toimintaohje 2022
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 190
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Palvelusetelin toimintaohjetta on esityksessä päivitetty palvelusetelin arvojen osalta.
Palvelusetelivalikoimasta esitetään poistettavaksi päivätoiminnan palveluseteli tarpeettomana. Jos toimintaa yksityisesti aloitettaisiin, on setelin
käyttöönotto silloin mahdollista.
Palvelusetelien arvoja esitetään muutettavaksi tilapäisen kotihoidon osalta
arvolle 28 €/tunti, tilapäisen yöhoidon osalta arvolle 51€/tunti. Asiointiavun
palvelusetelin arvoksi esitetään 16€/tunti. Palvelusetelin enimmäisarvoksi
tuloihin perustuvassa maksussa esitetään 28€/tunti.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy palvelusetelin päivitetyn toimintaohjeen 1.1.2022
alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä palvelusetelin päivitetyn toimintaohjeen 1.1.2022 alkaen.
2) lähettää palvelusetelin päivitetyn toimintaohjeen yhtymävaltuustolle
tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 39
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi palvelusetelin päivitetyn toimintaohjeen 1.1.2022 alkaen.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaali-ja perhepalvelut / Ikäihmisten palvelut / Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2022
112/00.01.01/2019, 111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 191
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)
5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 423,62 €/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 €/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi
tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,46 %:n korotusta vuoteen 2021 verrattuna.
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan
järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,46 %:n korotus tehdään 1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Omaishoidon vapaan palvelusetelin arvoon on tehty vastaava, noin
2,46 %:n korotus. Palvelusetelin arvo lakisääteistä vapaapäivää kohden on
1.1.2022 alkaen 87 €.
Toimintaohjeeseen on tehty palkkakertoimen mukaiset korotukset.
Viranhaltijoista koostuva työryhmä on tehnyt toimintaohjeeseen lisäksi joitain muutosesityksiä. Ohjeeseen on tehty sanatarkennuksia ja selvennyksiä, lisäksi ohjetta on päivitetty kauttaaltaan Porin perusturvan vastaavan
toimintaohjeen linjauksien mukaiseksi. Ohjeeseen on myös lisätty jo aiemmin täydennysliitteellä hyväksytty omaishoidon tuen jakaminen kahdelle
hoitajalle. Tarkennuksia on tehty erityisesti lasten ja nuorten omaishoidon
tuen arviointiin, johon on myös lisätty Porin mallin mukaiset sairaan lapsen
hoitoisuuden arvioinnin pisteytykset. Arvioinnissa ja tuen myöntämisen kriteereissä ei ole varsinaista muutosta olemassa olevaan käytäntöön nähden. Lisäksi tarkennuksia on tehty maksuluokkiin (aik. hoitoisuusryhmiin)
Porin mallin mukaisesti. Termi hoitoisuusryhmä on myös muutettu maksuluokaksi. Hoitopalkkion alentamista koskevaa kappaletta on päivitetty, ja
ohjeeseen on lisätty mahdollisuus omaishoitajan pyynnöstä alentaa hoitopalkkiota. Omaishoidon tuen keskeytyksen vuorokausirajat on yhtenäistetty Porin kanssa. Vapaiden kertymistä on tarkennettu, samoin kuukausi-ilPöytäkirjan tarkastajat:
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moitusten jättämistä koskevaa ohjetta. Lisäksi ohjeessa on painotettu
omaishoidon tuen saajan ilmoitusvelvollisuutta hoitoon vaikuttavien seikkojen muutoksista.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen liitteen
mukaisena 1.1.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen liitteen mukaisena
1.1.2022 alkaen,
2) lähettää omaishoidon tuen toimintaohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 40
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi omaishoidon tuen toimintaohjeen
1.1.2022 alkaen.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaali- ja perhepalvelut / Kuljetuspalveluiden toimintaohjeet 2022
112/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 192
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Vammaispalvelulain 8 § mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee
palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 5 § mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi
voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Vammaispalveluasetuksen 4 § mukaan kuljetuspalveluihin niihin liittyvine
saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen,
opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai
muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat
kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat
kuljetukset.
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä
sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Tukea myönnetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea toimintakyvyn heikentymisen johdosta, mutta eivät täytä vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen kriteerejä. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon terveydelliset, sosiaaliset, toiminnalliset ja asuinympäristöön liittyvät
seikat yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää ensisijaisesti henkilöille, joilla itsellä ei ole toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia
mahdollisuuksia taksipalvelujen käyttöön.
Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta ja sosiaalihuoltolain
mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta laadittuja toimintaohjeita on
päivitetty vuosittain tai tarpeen mukaan. Toimintaohjeet ovat sekä asiakkaiden että taksinkuljettajien käytössä. Vuoden 2022 alusta lähtien molemmissa palveluissa on käytössä kuljetuspalveluiden hallinnointipalvelu, jonka kautta matkat laskutetaan ja jonka avulla seurataan matkojen toteutumista. Toimintaohjeet on nyt päivitetty siten, että niihin on lisätty tiedot tähän hallinnointipalveluun liittyvästä sähköisestä kuljetuspalvelukortista ja
ohjeet sen käyttöön.
Valmistelijan esitys

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan
palvelun toimintaohjeet.
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Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevat Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun toimintaohjeet.
2) lähettää toimintaohjeet yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 41
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun ja Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan
palvelun toimintaohjeet.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaali- ja perhepalvelut / Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen, toimintaohje 1.1.2022
112/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 193
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen eli välitystili on sosiaalihuollon palvelu, jossa asiakas antaa omat raha-asiansa sosiaalitoimen hoidettavaksi tilanteessa, jossa hänellä on vaikeuksia hallita rahankäyttöään. Välitystilille
maksetaan asiakkaan saamia etuuksia ja muita tuloja, joista sosiaalitoimi
maksaa asiakkaan puolesta esimerkiksi vuokran ja muita elämisen kannalta välttämättömiä menoja. Välitystili perustuu sosiaalihuoltolakiin
(1301/2014) ja kansaneläkelakiin (568/2007).
Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Välitystiliasiakas ei ole holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä. Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.
Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Välitystilipalvelu on tarkoitettu
lyhytaikaiseksi palveluksi. Tarvittaessa asiakkaalle haetaan edunvalvontaa.
Asiakkaan raha-asioiden hoitamiseen on nyt laadittu liitteenä oleva toimintaohje, jossa kuvataan asiakkaan raha-asioiden hoitamisen sosiaalihuollon
prosessi sekä prosessiin osallistuvien toimijoiden vastuut ja työnjako. Toimintaohjella turvataan yhdenvertaisen ja tasapuolisen palvelun toteutuminen. Toimintaohje on hyödyllinen myös esimerkiksi uusien työntekijöiden
perehdytyksessä. Välitystiliprosessiin ei ole aiemmin ollut kirjallista toimintaohjetta.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Asiakkaan raha-asioiden hoitamisen toimintaohjeen 1.1.2022 lähtien.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan asiakkaan raha-asioiden hoitamisen toimintaohjeen 1.1.2022 lähtien,
2) lähettää toimintaohjeen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 42
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi asiakkaan raha-asioiden hoitamisen
toimintaohjeen 1.1.2022 lähtien.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 193
§ 42
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Sosiaaliasiamiehen selvitys
Yhtymähallitus 28.09.2021 § 121
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Sosiaaliasiamiehen selvitykseen kunnanhallituksille vuodelta 2020 on koottu Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tarjoamien sosiaaliasiamiespalvelujen toimialueella kertyneet asiakasasiat tilastoina.
Tiedonhankinnassa on hyödynnetty aiempaa enemmän THL:n ja Kelan
olemassa olevia tilastoaineistoja. Jokaista kuntaa varten on varattu oma
osio selvityksen lopusta, jossa on koottuja tilastoja purettu yksityiskohtaisempaan sanalliseen- ja taulukkomuotoon.
Vuosi 2020 aiheutti merkittävää muutosta Covid-19 -pandemian vuoksi
myös asiakkaan asemaan ja oikeuksiin.
Sosiaalihuollon asiakaslain 24§:ssä säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
 neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä
asioissa
 avustaa muistutuksen tekemisessä
 tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa
siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.
 sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000) 24 §:ssä tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta
neuvoa asiakkaita.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä
myönnä etuuksia. Asiakasasioissa sosiaaliasiamies
 voidaan pyytää toimimaan sovittelijana,
 voi antaa tarvittaessa apua asiakkaille muistutuksen tekemisessä.
Vuoden 2020 aikana Pohjois-Satakunnan yhteistoiminta-alueelle asiatapauksia kertyi yhteensä 191. Merkittävänä rakenteellisena muutoksena
aiempiin vuosiin on perustoimeentulotuen poistuminen sosiaaliasiamiehen
tilastoinnista.
Lastensuojeluun liittyviä asiakasasioita kertyi yhteensä 59 (2014; 49, 2015;
62, 2016; 49, 2017; 42, 2018; 43, 2019; 53 ). Asiakasasioissa kritisoidaan
yleisesti sitä, että lastensuojelu ei tee mitään kyseiselle perheelle tai lapselle, vaikka tarvetta olisi tai, että lastensuojelu toimii liian aktiivisesti ja ylittää toimivaltaansa.
Vammaispalveluun liittyviä asiakasasioita kertyi 33 ja kehitysvammahuoltoon viisi (5) asiakasasiaa. Vammaispalvelulain kysymykset koskivat kuljetuspalvelun, henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen kriteereitä.
Sosiaaliasiamiestoiminta PoSa-kunnissa vuonna 2020
HONKAJOKI
Asiayhteydenottoja Honkajoelle tuli kolme (yhteydenotot liittyivät lastensuojelun kohteluun (2) ja vammaispalvelun päätökseen).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 23 lastensuojeluilmoitusta (2017; 36, 2016; 19,
2015; 15, 2014; 18, 2013; 17, 2012; 22, 2011; 21, 2010; 20).
JÄMIJÄRVI
Asiakasyhteydenottoja kertyi vain yksi.
Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 33 lastensuojeluilmoitusta (2019; 21, 2018; 16,
2017; 29, 2016; 38, 2015; 52, 2014; 30, 2013; 23, 2012; 14, 2011; 28,
2010; 8). Lukumäärä on viime vuosina lähtenyt pieneen kasvuun. Avohuollon asiakkaina olleiden lasten osuus oli vähentynyt.
Toimeentulotuki
THL:n tilaston mukaan koko Suomen tasolla, vuonna 2020, ehkäisevää
toimeentulotukea myönnettiin 3,80€/asukas. Täydentävää toimeentulotukea koko maassa myönnettiin 6€/asukas.
Toimeentulotuen tarve Jämijärvellä on ollut aiemmin vähäistä. Perustoimeentulotuki kasvoi merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.
Jämijärvellä tarveharkintaisen toimeentulotuen tarve on matalalla tasolla;
ehkäisevä 1,30€/asukas ja täydentävä 2€/asukas.
KANKAANPÄÄ
(HONKAJOKI)
Vuoden aikana kirjattiin 27 asiakasasiaa. Kuntaliitoksesta johtuen THL:n tilastoissa ei enää ole Honkajoen tietoja, eli lastensuojelun ja toimeentulotuen lukuja ei muiden kuntien tapaan saada eriteltyä.
Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 334 lastensuojeluilmoitusta (2019; 256, 2018; 256,
2017; 267, 2016; 213, 2015; 180, 2014; 214, 2013; 247, 2012; 244, 2011;
200, 2010; 172) .
Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuen määrä on pysynyt samalla tasolla aiempaan verrattuna. Edelleen tarveharkintaisen tuen taso on alhainen. Ehkäisevää toimeentulotukea käytettiin vähän, suhteessa kunnan kokoon.
Kankaanpäässä tarveharkintaisen toimeentulotuen tarve on matalalla tasolla; ehkäisevä 0,80€/asukas ja täydentävä 2€/asukas.
KARVIA
Vuoden aikana kirjattiin kaksi asiakasasiaa.
Aiemminkin yhteydenotot ovat olleet satunnaisia. (2019; 3, 2018; 3, 2017;
1, 2016; 5, 2015; 2, 2014; 5, 2013; 2, 2012; 5, 2011; 4)
Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 27 lastensuojeluilmoitusta (2019; 45, 2018; 35,
2017; 35, 2016; 18, 2015; 20, 2014; 11, 2013; 16, 2012; 15, 2011; 14,
2010; 17).
Toimeentulotuki
Karviassa tarveharkintaisen toimeentulotuen tarve; ehkäisevä 0,60€/asukas ja täydentävä 1€/asukas.
POMARKKU
Vuonna 2020 ei Pomarkusta tullut sosiaaliasiamiehelle yhteydenottoja.
Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 96 lastensuojeluilmoitusta. (2019; 108, 2018; 83,
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2017; 89, 2016; 42, 2015; 33, 2014; 41, 2013; 47, 2012; 22, 2011; 27,
2010; 14).
Toimeentulotuki
Pomarkussa tarveharkintaisen toimeentulotuen tarve on matalalla tasolla;
ehkäisevä 1,20€/asukas ja täydentävä 2€/asukas.
SIIKAINEN
Vuonna 2020 Siikaisten alueelta kertyi neljä asiakasasiaa. Määrät ovat
edelleen hyvin satunnaisia. (2019; 2, 2018; 1, 2017; 6, 2016; 3, 2015; 2,
2014; 6, 2013; 8, 2012; 4, 2011; 4, 2010; 2, 2009; 1).
Lastensuojelu
Vuoden aikana kirjattiin 43 lastensuojeluilmoitusta. (2019; 27, 2018; 15,
2017; 34, 2016; 29, 2015; 31,2014; 49, 2013; 49, 2012; 25, 2011; 29,
2010; 24).
Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuen käyttö on laskenut Siikaisissa vuoteen 2019 verrattuna. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve on ollut satunnaista.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä sosiaaliasiamiehen raportin tietoonsa saatetuksi,
2) lähettää sosiaaliasiamiehen raportin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 43
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muut asiat
Yhtymävaltuusto 21.12.2021 § 44
Yhtymävaltuusto käsittelee muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat
asiat.
1) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös (VN/29273/2021)
valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19
-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.
2) Koronarokotustilanne PoSan alueella.
Päätös

Muut asiat merkittiin tiedoksi.
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia työntekijöitä, viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä kuluneena vuonna haasteellisessa tilanteessa
tehdystä työstä.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukielto ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Pykälät

21.12.2021

§ 29 - 44

Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:
Pykälät: § 29 - 35, 37 - 44
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Puhelin 029 56 42400
Telefax 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Pykälät: § 36
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
Tiedoksiantaja: _____________________________
Liitetään pöytäkirjaan
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