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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Koskinen Jukka
Aromaa Jaakko
Huhtaluoma Heikki
Jokela Satu
Mäensivu Petra
Uusitalo Maritta
Vehmasto Aulis
Ylihonko Mervi
Ylikoski Petri
Raita-aho Voitto
Männikkö Jaana
Jokilammi Oili
Länne Sirpa

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

Kerola Keijo
Yli-Rajala Kristiina

valtuuston pj
valtuuston 3. vpj

Muut osallistujat Hatanpää Mika
Hosiasluoma Tarja

kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja

Lanne Viveka

kunnanjohtaja

Rantala Jari
Ojakoski Markus

kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

Lisätiedot
etäyhteydellä
etäyhteydellä

etäyhteydellä

poistui klo 18:30

poistui klo 18:30
etäyhteydellä, poistui klo
18:55
etäyhteydellä, poistui klo
18:50
etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Jukka Koskinen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

§:t 150 - 164

Pöytäkirjan tarkastus
09.11.2021
Mervi Ylihonko

Heikki Huhtaluoma

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 09.11.2021 § 150
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Esittelijän ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallitus
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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 151
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mervi Ylihonko ja
Jaakko Aromaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mervi Ylihonko ja Heikki
Huhtaluoma.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 152
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.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työterveyshuoltopalveluiden hankinta
86/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 28.09.2021 § 116
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
PoSan työterveyshuoltopalveluiden puitesopimuksen sopimuskausi kahden optiovuoden jälkeen päättyy 31.12.2021. Puitesopimuksella on sovittu
sekä kuntien järjestämisvastuulla olevien työterveyshuoltopalveluiden että
PoSan ja sen jäsenkuntien työterveyshuollon järjestämisestä.
Uuteen puitesopimukseen ovat PoSan lisäksi ilmoittaneet kiinnostuksensa
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen. Hankintailmoitusta on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa.
Puitesopimus on määräaikainen ja sen sopimuskausi on 1.1.2022 –
31.12.2023. Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi,
yksi (1) vuosi kerrallaan. Tilaajan on ilmoitettava optiokauden käyttöönotosta kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.
Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut koskevat kaikkia, joilla on palvelussuhde yhteishankintaan osallistuviin kuntiin tai kuntayhtymään. Näiden
henkilöstön yhteenlaskettu määrä elokuussa 2021 oli noin 1.200 työntekijää. Tarjoukseen tulee sisältyä sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen lakisääteinen työterveyshuolto että yleislääkäritasoinen sairaanhoito (Työterveyshuoltolaki 12 § ja 14 § sekä valtioneuvoston asetus
708/2013).
Valittavan työterveyspalveluiden tuottajan tulee sitoutua tuottamaan puitesopimukseen liittyvien kuntien alueella sijaitsevien yritysten työntekijöille
sekä alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville kohdan b)
mukaisia Kansanterveyslain 5 §:n ja Terveydenhuoltolain 18 §:n tarkoittamia työterveyshuoltopalveluja. Nämä yritykset voivat lakisääteisten palveluiden lisäksi ostaa myös muut valitsemansa työterveyshuollon palvelut ml.
sairausvastaanotto tämän kilpailutuksen perusteella laadittavan puitesopimuksen mukaisesti.
PoSa pyytää kunnilta päätöstä sitoutumisesta yhteishankintaan.
Hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja hankinnassa
käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus julkaistaan, kun kiinnostuksensa ilmoittaneet kunnat ovat vahvistaneet päätöksen osallistumisesta
hankintaan.
Hankintailmoitus on oheismateriaalina.
Valmistelijan esitys

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymähallitus päättää käynnistää työterveyshuoltopalveluiden hankinnan
ja pyytää kiinnostuksensa ilmaisseilta kunnilta sitoumuksen yhteishankintaan 6.10.2021 mennessä. Kuntayhtymäjohtajalle varataan mahdollisuus
tehdä PoSan edun mukaiset tai muutoin tarpeelliset muutokset liitteenä
oleviin tarjousasiakirjoihin.
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Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käynnistää työterveyshuoltopalveluiden hankinnan,
2) pyytää kiinnostuksensa ilmaisseilta kunnilta sitoumuksen yhteishankintaan 6.10.2021 mennessä,
3) antaa kuntayhtymäjohtajalle luvan tehdä PoSan edun mukaiset tai
muutoin tarpeelliset muutokset liitteenä oleviin tarjousasiakirjoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Yhtymähallitus 09.11.2021 § 153
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Hankintailmoitus työterveyspalveluiden yhteishankinnasta on julkaistu Hilmassa 8.10.2021. Sitovat tarjoukset on toimitettava 8.11.2021 klo 12.00
mennessä.
Kokouskäsittely

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat soveltuvat
työterveyspalveluiden tuottajiksi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia. Tarjousvertailu on laadittu tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti:
vertailuhinnan laskennassa käytettiin tuotekohtaisia määriä, ja kullekin
tuotteelle oli määritelty enimmäispistemäärä, jonka sai halvimman vertailuhinnan tehnyt tarjoaja. Muiden tarjoajien pisteet laskettiin kaavalla (pienin
vertailuhinta/tarjottu vertailuhinta) x maksimipisteet. Tuoterivien pisteet laskettiin yhteen. Niille tuotteille, joiden hinnaksi tarjouksessa oli ilmoitettu 0
(ei veloitusta), käytettiin hintana 0.001 euroa, jotta laskutoimitukset pystyttiin suorittamaan.
Yhteenlasketut pisteet olivat seuraavat:
Työterveyspalvelut Pihlajalinna Oy
135,003 pistettä
Mehiläinen Oy
187,288 pistettä
Suomen Terveystalo Oy
113,019 pistettä
Tarjouksen valintaperusteena on hinta. Vertailuhintojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti tarjoukset ovat edullisimman hinnan mukaan
järjestettynä:
1. Mehiläinen Oy
2. Työterveyspalvelut Pihlajalinna Oy
3. Suomen Terveystalo Oy

Valmistelijan esitys

Työterveyspalvelut hankitaan Mehiläinen Oy:ltä ajalla 1.1.2022 31.12.2023. Hankintaan sisältyy kaksi optiovuotta, yksi vuosi kerrallaan.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää hankkia työterveyshuollon palvelut ajalla 1.1.2022 31.12.2023 (+ mahdolliset optiovuodet) Mehiläinen Oy:ltä tarjousvertailun
mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
ylittyvän 85.000 eurolla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

Liitteet

2
3
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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.
Esityksessä ei ole päästy raamin mukaiseen tavoitteeseen. Tulosalueittain
nettokustannusten muutos vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ja perustelut ovat seuraavat:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Karvia
Siikainen
Pomarkku
Merikarvia
Yhteensä

Talousarvio
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

Ennuste
2021
4.317.115
31.536.148
6.337.568
3.432.770
5.537.823
130.519
51.291.942

Esitys
2022
4.660.653
32.504.724
7.125.303
3.884.065
6.337.383
127.597
54.639.725

Muutos %
Muutos %
TA 2021 /
Ennuste 2021
esitys 2022
/ Esitys 2022
+7,9%
+8,0%
+7,7%
+3,1%
+10,1%
+12,4%
+1,7%
+13,1%
+6,7%
+14,4%
+6,7%
-2,2%
+7,5%
+6,5%

Esityslistan oheisliitteenä on talousarvioesitys tuotteittain eriteltynä.
Valmistelijan esitys
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sunnot 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
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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

_______________
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 156
Valmistelija: ylihammaslääkäri Jenni Peltola
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaan valvonta-asiaan. Aluehallintovirasto
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toteaa, että kunnan on järjestettävä hoitoon pääsy terveydenhuoltolain 51
§:n edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että saadun
selvityksen mukaan hoitoon pääsy PoSan suun terveydenhuollossa toteutuu terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla eikä asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousjohtaja Sirpa Länne ja kaupunginjohtaja Mika Hatanpää poistuivat
kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.30.

Lisätietoja antaa
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 157
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Hallintosääntö on kunnan / kuntayhtymän toimintaa ohjaava keskeinen ohjausväline strategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella.
Hallintosääntöön on kirjattu tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja
toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä
valtuuston toiminnasta.
Hallintosäännön § 23 mukaan yhtymähallituksen tehtäviin ja toimivaltaan
kuuluu päättää asiat, jotka ovat tarpeen kuntayhtymän toiminnan turvaamiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi yhtymävaltuuston
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.
Yksilöpäätösten osalta tulosalueille määritellyissä toimintasäännöissä
määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvallasta ja vastuusta.
Sosiaali- ja perhepalveluiden osalta ratkaisuvaltaohjeeseen on tarpeen
tehdä tarkennus jälkihuollon osalta siten, että myös sosiaaliohjaajan ratkaisuvaltaan sisällytetään jatkossa jälkihuollon päätöksentekoa. Toimintaohje; 2.1.3 § Sosiaaliohjaajan ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ratkaisuvalta ja vastuu. Lisätään uutena kohta 13, Jälkihuoltoon sisältyvien palveluiden ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 §-76 a §) sekä 2.1.4 § Sosiaalityöntekijän ratkaisuvalta ja vastuu, poistetaan kohta 16 Jälkihuoltoon
sisältyvien palveluiden ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 §-76 a §).
Muutokset on kirjattu liitteenä olevaan toimivaltaohjeeseen.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan Viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa ja vastuuta
yksilöpäätösten osalta koskevan toimintaohjeen siihen tehtyine muutoksineen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä sosiaali- ja perhepalveluiden viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa
ja vastuuta yksilöpäätösten osalta koskevan toimintaohjeen muutokset (Jälkihuoltoon sisältyvien palveluiden ja tukitoimien antaminen
(LSL 75 §-76 a §)).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet
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Sitoutuminen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 158
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Satasoten Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on toiminut Satakuntaliiton
hallinnoimana ja Satasoten johtoryhmän sekä Satasoten palvelurakenneryhmän ohjauksessa kesästä 2020 alkaen. Toukokuussa 2020 kerättiin
kaikilta Satakunnan kunnilta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edellyttämät sitoutumisvahvistukset hankkeeseen ja näille sitoumuksille pyydetään
nyt jatkoa.
STM järjesti 15.10.2021 päättyen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelman täydentävän valtionavustuksen haun vuonna 2020 myönnetyille
valtionavustushankkeille. Avustuksella on tarkoitus jatkaa ja laajentaa
käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen
mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotettiin erityisesti
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa. Hankeaika jatkuu tässä vaiheessa vuoden 2023 loppuun.
Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat
vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtioavustusta ja näin ollen hakijana Satakunnan osalta toimi Satakuntaliitto. Vuoden 2023 alussa hanke siirtyy Satakuntaliitolta Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman rahoitus tulee täysimääräisesti valtiolta. Rahoituksessa ei edellytetä kunnilta tai kuntayhtymiltä omarahoitusosuutta. Satakunnan mahdollinen osuus kansallisesta kokonaisrahoituksesta on 4,38 % eli noin 6,1 milj. euroa.
Päivitetty hankesuunnitelma kattaa kaikki Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman keskeiset sisällöt:
- hoitotakuun tiukentuminen,
- lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma,
- koronapandemian aiheuttama tuen tarve,
- maksuton ehkäisy,
- sosiaalihuollon kehittämisohjelma,
- toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
- ikääntyneiden palveluiden kehittäminen.
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin kansallisiin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteisiin,
Satakunnan ja STM:n maakuntaneuvotteluissa 22.1.2020 nostettuihin Satakunnan keskeisiin kehittämistarpeisiin sekä hyvinvointialueen valmistelun
tärkeimpiin sisältökehittämisen tarpeisiin.
Satakuntaliiton nimissä jätettiin maakunnan sote-toimijoiden laajassa yhteistyössä valmistelema ja Satasoten palvelurakenneryhmän sekä Satasoten johtoryhmän (johtoryhmän käsittely oli 28.10.2021) käsittelemä hakemus Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen täydentävästä valtionavustuksesta 15.10.2021 STM:lle.
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STM edellyttää hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta alueen
kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista, joka pyydetään sen toimielimen päätöksenä, joka kunkin organisaation oman hallintosäännön mukaisesti saa antaa ko. organisaatiota koskevia sitoumuksia.
Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä käsittelemään sitoutumisensa STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitettuun Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen jatkorahoitushakemukseen siten, että
sitoutumispäätökset voidaan toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 30.11.2021.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ilmoittaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sitoutuvan
STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitettuun Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen jatkorahoitushakemukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Ikäihmisten palvelut / Vastaavan hoitajan viran muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi
76/01.01.00/2019
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 159
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Ikäihmisten palvelualueella Mäntykalliokodin ympärivuorokautisessa asumis- ja kotiinkuntoutusyksikössä on tulossa avoimeksi 20.12.2021
vastaavan hoitajan tehtävä.
Tehtävää on hoidettu virkasuhteisesti.
Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Virkasuhdetta käytetään kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa.
Kuntalain (410/2015) 89 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi.
Jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, voidaan virkasuhde
muuttaa työsopimussuhteeksi.
Vanhuspalvelujohtaja esittää vastaavan hoitajan viran muuttamista sairaanhoitajan toimeksi.
Perustelu; vakituisen viranhaltijan eläköityminen, tehtävään ei kuulu julkisen vallan käyttöä.
PoSan hallintosäännön luku 6 § 34 mukaan yhtymähallitus päättää
virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) muuttaa Mäntykalliokodin ympärivuorokautisessa asumis- ja kotiinkuntoutusyksikössä vapautuvan vastaavan hoitajan viran sairaanhoitajan toimeksi 21.12.2021 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
hankintapäätökseen 5.10.2021 § 137
88/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 160
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
J & M Leponiemi Oy:ltä on 21.10.2021 saapunut hankintaoikaisuvaatimus
koskien Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallituksen
5.10.2021 § 137 tekemää päätöstä siltä osin, kun siinä oli poissuljettu
J & M Leponiemi Oy tarjouspyynnön ehtojen vastaisena. J & M Leponiemi
Oy esittää vaatimuksenaan, että J & M Leponiemi Oy hyväksytään tarjoajaksi ja kuljetuspalveluiden tuottajaksi Jämijärven, Kankaanpään, Karvian,
Pomarkun ja Siikaisten alueella.
Oikaisuvaatimuksessa ja sen perusteluissa J & M Leponiemi Oy on tuonut
esiin yhtiön tekemiä korjaavia toimenpiteitä, joilla se on pyrkinyt vaikuttamaan poissulkemispäätöksen perusteena oleviin seikkoihin. Hankintalain
82 §:n mukaan tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan ja korjaavista toimenpiteistään, ja hankintayksikkö puolestaan arvioi esitettyjen toimien riittävyyttä. Oikaisuvaatimuksessa annetun selvityksen perusteella oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että tarjoaja vaihtaa
liikenteestä vastaavan henkilön sekä tekee yrityksen omistussuhteisiin ja
päätäntävaltaan liittyvät toimenpiteet esitetyllä tavalla. Hankintasopimus
tarjoajan kanssa tehdään vasta sen jälkeen, kun tarjoaja on esittänyt tilaajalle selvityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihdoksesta.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä J & M Leponiemi Oy:n oikaisuvaatimuksen ja hyväksyä
J & M Leponiemi Oy:n kuljetuspalveluiden tuottajaksi Jämijärven,
Kankaanpään, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten alueella. Tarjoajan
kanssa tehdään hankintasopimus vasta sen jälkeen, kun tarjoaja on
esittänyt tilaajalle selvityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihdoksesta.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä J & M Leponiemi Oy:n oikaisuvaatimuksen,
2) hyväksyä J & M Leponiemi Oy:n kuljetuspalveluiden tuottajaksi Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten alueella,
3) ilmoittaa, että hankintasopimus tehdään sen jälkeen, kun tarjoaja on
esittänyt tilaajalle selvityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihdoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Täyttöluvat
69/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 161
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:

1
2

Palvelualue

Tehtävänumero

Virka / työsuhde

Kustannuspaikka

Toimipiste

Täyttölupa
alk.

Täyttölupa
saakka /
toistaiseksi

Sosiaali- ja
perhepalvelut
Ikäihmisten
palvelut

2020001

terveydenhoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde

45021101

perheiden
peruspalvelut
asumispalvelut

3.1.2022

toistaiseksi

20.12.2021

toistaiseksi

4333001

45043331

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

09.11.2021

§ 162

12/2021

272

Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 162
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 22.10.-4.11.2021.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 163
1)

Jämijärven kunnanhallitus 25.10.2021 § 140;
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmistelu.
2)
Merikarvian kunnanhallitus 18.10.2021 § 317; Hyvinvointialueen
valmistelu - ympäristöterveydenhuollon mukaan ottamisesta
hyvinvointialueen valmisteluun.
3)
Valvira V/30931/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan nimenmuutos, Cybermed oy.
4)
Valvira V/30690/2021; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen ja ilmoitus palvelutoiminnan alkamisesta, Sataseudun
ambulanssipalvelu Oy.
5)
Valvira V/32421/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Etäterveysasema Kätevä
Oy.
6)
Valvira V/31491/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.
7)
Valvira V/32907/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy.
8)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/9266/2021; Yksityisten
sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön sijaisuus, Metsäkoto Oy.
9)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/11382/04.01.01/2021;
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Attendo
Helinä Oy.
10) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/11013/2021; Yksityisten
sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen ja toimintayksikön
osoitteenmuutos, Nuorten Ystävät -palvelut Oy.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.11.2021
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 164
Saapuneet kirjeet
1)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje; Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on kunnan
lakisääteistä perustyötä.

Muut ilmoitusasiat
1)
2)

Selvitys kuljetuspalvelukilpailutusta koskevaan yhteydenottoon.
Seuraava yhtymähallituksen kokous 23.11.2021.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.
Kunnanjohtajat Viveka Lanne ja Tarja Hosiasluoma poistuivat kokouksesta
pykälän käsittelyn aikana.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

9.11.2021

150 - 164

Muutoksenhakukielto

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

§ 150-152, 154 - 159, 161 - 164
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 160
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

§
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

§ 153, 160
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

12/2021

276

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:

