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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 165
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Esittelijän ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 166
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Aromaa ja Satu
Jokela.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Petra
Mäensivu.

_______________
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 167
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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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 perusPöytäkirjan tarkastajat:
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telut 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
Nettokustannusten nousu 13,9%, esitys on 1.889.000 euroa raamia suurempi.
Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioiPöytäkirjan tarkastajat:
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daan 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
Karvia
Siikainen
Pomarkku
Merikarvia
Yhteensä

3.932.930
29.389.190
6.183.235
3.357.475
5.652.015
101.742
48.616.587

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvio
2021
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%
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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
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 kusPöytäkirjan tarkastajat:
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tannukset 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.
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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
51.291.943

Esitys
2022
4.371.863
31.276.465
6.714.293
3.811.781
5.971.504
127.597
52.273.503

Muutos%
Muutos%
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 talousarPöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

09.11.2021
23.11.2021

§ 155
§ 168
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vioon 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

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuotekohtainen talousarvioesitys 2022
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Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 169
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Taloushallintopalvelujen myyntireskontran hoitaja on listannut saatavatileittäin kolmea vuotta vanhemmat saatavat mahdollista luottotappiopäätöstä
varten. Listassa on huomioitu 31.12.2018 mennessä erääntyneet/erääntyvät laskut.
Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaan taseeseen merkitty saatava
tulee vähentää tuloslaskelmassa kuluna, jos saatava on niin epävarma, että siitä ei todennäköisesti saada suoritusta. Kolmea vuotta vanhempien
saatavien osalta suorituksen saamista voidaan pitää epätodennäköisenä.
Luottotappioiksi esitettäviä saatavia on 48.425,76 euroa. Luottotappioihin
ei ole varattu määrärahaa. Luottotappiot kirjataan kuluksi sille kustannuspaikalle, jonka saatavasta on kyse.
Reskontratili
1704
Vanhuspalvelut (TL33),
Aikuispalvelut (TL34)
1705
Terveyspalvelut (TL35)
1720
Yleislaskutus (TL3)
Yhteensä

€
29.322,30
17.175,30
1.928,16
48.425,76

Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 48.425,76 euroa.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita
yhteensä 48.425,76 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen hankinta
87/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 170
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut on kilpailutettu ajalla 22.10. 12.11.2021. Kilpailutukseen kuuluivat aikuisten fysio-, toiminta-, lymfa- ja
puheterapiapalvelut sekä lasten neuropsykologinen kuntoutus sekä fysioja toimintaterapiapalvelut. Hankintailmoitus julkaistiin tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalissa. Ilmoitus hankinnan alkamisesta julkaistiin PoSan
omilla verkkosivuilla sekä alueen paikallislehdissä. Tarjouksia saapui
määräaikaan mennessä seitsemän ja ne avattiin 12.11.2021. Aikuisten
puheterapiaan ja lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen ei saatu
yhtään tarjousta.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy kaikki tarjouksen antaneet palveluntuottajat;
Aikuisten fysioterapia
Fysio Finesse
Fysios Oy
Fysioterapiapalvelu Sirpa Ervelä
Kankaanpään Kangaspolku Oy
Kankaanpään kuntoutus Oy
Kankaanpään kuntoutus Oy Karvian toimipiste
LIFE liikunta- ja fysioterapiaelämykset
Aikuisten toimintaterapia
Kankaanpään kangaspolku Oy
Tmi Toimintaterapia Aliina
Aikuisten lymfaterapia
Fysios Oy
Kankaanpään Kangaspolku OY
Kankaanpään kuntoutus Oy
Kankaanpään kuntoutus Oy Karvian toimipiste
LIFE liikunta- ja fysioterapiaelämykset
Lasten fysioterapia
Fysio Finesse, yksityisen elinkeinonharjoittajan hyväksyntä on ehdollinen,
kunnes rikosrekisteriote on esitetty.
Fysios Oy Fysioterapiapalvelu Sirpa Ervelä, yksityisen
elinkeinonharjoittajan hyväksyntä on ehdollinen, kunnes rikosrekisteriote
on esitetty.
Lasten toimintaterapia
T:mi Toimintaterapia Aliina, yksityisen elinkeinonharjoittajan hyväksyntä on
ehdollinen, kunnes rikosrekisteriote on esitetty.
ja valtuuttaa ylilääkärin allekirjoittamaan sopimukset.

Esittelijän ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä kaikki tarjouksen antaneet palveluntuottajat ja
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2) valtuuttaa ylilääkärin allekirjoittamaan sopimukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 2022 / Omat palvelut
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 171
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista.
Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa, pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle jätettävä vähimmäiskäyttövara on 164 euroa kuukaudessa.
Kunnan tarkistettaviin maksuihin kuuluu vielä asumispalveluyksiköiden
vuokrien tarkistukset, sekä lyhytaikaishoidon vuorokausihinta, joka ei kerrytä asiakasmaksukattoa. Lyhytaikaishoidon vuorokausihintaa tarkistettiin
1.7.2021 alkaen, siihen ei esitetä tässä tarkistusta.
Lisäksi tuetun asumisen osalta (kaksi yksikköä) ateriamaksu ja tukipalvelumaksu voidaan tarkistaa. Tehostettua palveluasumista koskevat vuokrankorotukset on ilmoitettava asiakkaalle tiedoksi kahta kuukautta ennen.
Vuokrien neliöhintoja esitetään tarkistettavaksi kaikissa yksiköissä 1,6%,
joka noudattaa samaa linjaa kuin Hansel Oy:n yksityisille palveluntuottajille
laskema korotuskatto vuokriin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy vuokrien ja tuetun asumisen tukipalvelumaksujen
tarkistukset PoSan omissa toimintayksiköissä 1.2.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä vuokrien ja tuetun asumisen tukipalvelumaksujen tarkistukset PoSan omissa toimintayksiköissä 1.2.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut 2022 / Omat palvelut

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

23.11.2021

§ 172

13/2021

293

Täyttöluvat
69/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 172
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
3
4

Palvelualue

Tehtävä-n
umero

Virka / työsuhde

Kust.paikka

Toimipiste

Täyttölupa
alk.

Täyttölupa
saakka /
toistaiseksi

Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Sosiaali- ja
perhepalvelut
Sosiaali- ja
perhepalvelut

4210091

lähihoitaja, työsuhde

45042101

kotihoito

22.11.2021

toistaiseksi

4210104

lähihoitaja, työsuhde

45042101

kotihoito

24.9.2021

toistaiseksi

3220003

sosiaaliohjaaja, virka

45032201

aikuissosiaalityö

1.1.2022

3.1.2023

3420001

sosiaalityöntekijä,
virka

45034201

vammaispalvelut

8.2.2022

toistaiseksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Mervi Ylihonko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 18:55.

Lisätietoja antaa
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100,
etunimi.sukunimi@eposa.fi ja ao. palvelujohtajat
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 173
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 5.11.-18.11.2021.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 174
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 174
1)
2)

Valvira V/32963/2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Puheklinikka Net Oy.
Kankaanpään kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 43; Tapalan
peruspalvelukeskus III-vaiheen hankesuunnitelman käynnistäminen.

Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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23.11.2021

§ 175
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 23.11.2021 § 175
Saapuneet kirjeet
1)

Sosiaali- ja terveysministeriö VN/28052/2021; Uudistetun
hybirdistrategian toimintasuunnitelman täysimääräinen soveltaminen.

Muut ilmoitusasiat
1)
2)
Esittelijän ehdotus
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

PoSan rooli TYP-työssä. Sosiaali- ja perhepalvelujohtajan ja
sosiaalipalvelupäällikön selvitys kokouksen alussa.
Kiirevastaanoton käynnit viikonloppuisin 1-10/2021.

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

23.11.2021

§ 165-175

Muutoksenhakukielto

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

§ 165-169, 172-175
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 170, 171
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

§ 170, 171
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

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

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

