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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§1

1/2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 1
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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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§2

1/2022

Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 2
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 Jaakko
Aromaa. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja kuitataan
tarkastetuksi sähköpostin välityksellä.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

4
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§3

1/2022

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 3
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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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§4

1/2022

Täyttöluvat
114/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 4
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Palvelualueilta on tullut esitykset avoimeksi tulevien työ- ja virkasuhteiden
täyttöluvista.
Palvelualueet ovat perustelleet henkilöstöresurssien välttämättömyyttä
palvelutuotannon toteuttamiseksi.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus

Täyttöluvat käsitellään kokouksessa ja päätösehdotus annetaan
kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:

Palvelualue

Tehtävänumero

Virka / työsuhde

Kust.paikka

Toimipiste

Täyttölupa
alk.

Täyttölupa
saakka /
toistaiseksi

1

Terveyspalvelut

3130003

psykologi, työsuhde

45031301

mielenterveys- ja
päihdepalvelut

1.2.2022

toistaiseksi

2

Terveyspalvelut

3120005

45031201

1.5.2022

toistaiseksi

3

Terveyspalvelut

5420004

4

Terveyspalvelut

5410002

5

Terveyspalvelut

3120009

5

4333010

8

Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ympäristöpalvelut

9

Toimistopalvelut

1530013

10

Sosiaali- ja
perhepalvelut

2210011

koordinoiva
sairaanhoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde
terveydenhoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
vastaava hoitaja,
virka
lähihoitaja,
työsuhde
ympäristötarkastaja,
virka
toimistosihteeri,
työsuhde
perhetyöntekijä,
työsuhde

6
7
8

4333006
4334001
4210111
6310002

45054201

kotisairaala

29.11.2021

10.10.2022

45054101

sairaala

29.11.2021

10.10.2022

45031201

1.2.2022

5.7.2022

45043331

aikuis- ja
seniorineuvola
asumispalvelut

1.2.2022

toistaiseksi

45043331

asumispalvelut

1.2.2022

toistaiseksi

45043341

asumispalvelut

18.1.2022

30.4.2022

45042101

kotihoito

1.2.2022

toistaiseksi

45063101

1.3.2022

toistaiseksi

45015301

4.2.2022

4.9.2023

45021101

10.2.2022

toistaiseksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§5

1/2022
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Turvapuhelinpalvelun asiakasmaksun vahvistaminen
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 5
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
PoSa on osallistunut yhtymähallituksen (28.9.2021 §120) päätöksellä yhteiseen, Porin perusturvan järjestämään turvapuhelinjärjestelmän ja -palvelun hankintaan. Porin hallinnoiman palvelun tuottajaksi on valittu Vivago
Oy. Kukin organisaatio allekirjoittaa sopimuksen erikseen.
PoSan alueella turvapalvelun toimintamalli tulee muuttumaan kokonaisuudessaan palvelun tuottajan vaihtuessa. Turvapuhelinhälytykset menevät
jatkossa Porin perusturvan hälytyskeskukseen, josta avunpyynnöt välitetään alueelle PoSan päivystäjille.
Uusi järjestelmä mahdollistaa uudenlaisen hyvinvointitiedon tuottamisen.
Turvapuhelimet ovat vuokrapuhelimia, vuokran hintaan sisältyy turvapalvelun ylläpito, hälytysten vastaanotto hälytyskeskuksessa, kuukausittaiset
tarkistussoitot, tarvittavat järjestelmään liittyvät huoltotoimet. Asiakasmaksuksi esitetään 32 €/kk. Asennusmaksut ja hälytyskäyntimaksu pysyvät
ennallaan. Mahdolliset lisälaitteet hyväksytyn tarjouksen mukaan. Laskutus siirtyy PoSan hoidettavaksi.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä osaltaan Porin perusturvan
järjestämän turvapuhelinjärjestelmän ja -palvelun tuottajaksi Vivago
Oy:n,
2) vahvistaa uuden turvapuhelinpalvelun asiakashinnaksi 1.2.2022 alkaen 32 €/kk

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä osaltaan Porin perusturvan
järjestämän turvapuhelinjärjestelmän ja -palvelun tuottajaksi Vivago
Oy:n,
2) vahvistaa uuden turvapuhelinpalvelun asiakashinnaksi 1.2.2022 alkaen 32 €/kk

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§6

1/2022
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Ikäihmisten palveluiden palvelukuvaukset ja kriteerit
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 6
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Asiakasmaksulain muutoksen yhteydessä 1.7.2021 vahvistettiin asiakkaiden asiakasmaksuihin vaikuttavat muutokset ja niistä laadittiin omat toimintaohjeet.
Erikseen on tuotu vahvistettavaksi em. maksuohjeistuksista eriytetty palveluiden palvelukuvaukset ja kriteerit -toimintaohje. Ohje koskee palveluneuvontaa ja -ohjausta, palvelutarpeen arviointia, kotihoitoa tukipalveluineen,
lyhytaikaishoitoa, tuettua palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.
Toimintaohjeeseen esitetyt muutokset on merkitty punaisella.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy toimintaohjeen esitetyin muutoksin.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä Ikäihmisten palveluiden palvelukuvaukset ja kriteerit -toimintaohjeen esitetyin muutoksin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Ikäihmisten palvelut / Palveluiden kriteerit ja palvelukuvaukset
1.1.2022
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§7

1/2022
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Perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen
111/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 7
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset ovat muuttuneet 1.1.2022 lukien. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu
palkkakerroin 1,501, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat
1.1.2022 lukien edellisen vuoden tasosta 2,46 prosenttia.
Kulukorvauksen perusteena oleva elinkustannusindeksi on vastaavasti
noussut 3,13 prosenttia. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on
1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilö kohti.
Taulukkoihin on päivitetty lakisääteiset muutokset 1.1.2022 alkaen.
Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio
Pitkäaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito
Osa-aikainen hoito
(<12h päivä- tai yöhoitona)
Osavuorokautinen perhehoito

€
940,01 €/kk/ hoidettava
47,36 €/vrk/ hoidettava
495,55 €/kk/ hoidettava

Perhehoidosta maksettava kulukorvaus
Pitkäaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito
Osa-aikainen hoito
(<12h päivä- tai yöhoitona)
Osavuorokautinen perhehoito

€
681,97 €/kk/ hoidettava
29,91 €/vrk/ hoidettava
373,77 €/kk/ hoidettava

Kotiin annettava perhehoito /
sijaistaminen perhekodissa

Alle 6 h 21,46 €/vrk
6-12 h 42,94 €/vrk

Alle 6 h 13,34 €/vrk
6-12 h 26,69 €/vrk
Ei kulukorvausta,
ei kilometrikorvausta

Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy muutetut perhehoidon palkkiot ja korvaukset
1.1.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä muutetut perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2022
alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§8

1/2022
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Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 2022
112/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 8
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Perhehoito lastensuojelun sijaishuollon ensisijaisena vaihtoehtona on kirjattu lastensuojelulakiin (LsL 50 §). Satakunnan alueella lastensuojelun kehittämisyksikkö vastaa sijaisperheiden valmennuksesta ja rekrytoinnista
sekä hoitaa PoSan kanssa yhteistyössä sijaisperheiden koulutusta ja valvontaa.
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö on toimittanut kunnille indeksikorotetut maksusuositukset perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuodelle 2022. Tavoitteena on, että Satakunnan kunnat noudattavat samoja
korvauksia koko alueella. Näin ollen kehittämisyksikön uudet korvaussuositukset esitetään hyväksyttäväksi myös PoSassa. PoSassa on ollut käytössä hieman suositusta korkeampi kilometrikorvaus matkakustannusten
korvaamisessa, eikä tähän esitetä tehtävän muutosta.
Liitteenä ovat esitetyt perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle
2022 liitteineen. Palkkiotaulukon liitteissä on avattu aiempaa tarkemmin
erityisen tuen perhehoidon sisältöä, hoitopalkkion ja kulukorvauksen käsitteitä sekä hoitopalkkion korottamisen perusteita.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy indeksikorotetut lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä indeksikorotetut lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2022
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

14.12.2021
25.01.2022

§ 192
§9

1/2022
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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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Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

14.12.2021
25.01.2022

§ 192
§9

1/2022
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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

_______________
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 9
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta ja sosiaalihuoltolain
mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta peritään omavastuuosuus. Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.3.2019 § 44 vahvistanut nämä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuut 1.5.2019 alkaen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 lähtien
on tarkentanut kuljetuspalveluista perittävän omavastuun luonnetta asiakasmaksuna. Asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksun perii kunta tai
kuntayhtymä. Tämän vuoksi kuljetuspalveluiden omavastuiden perimisen
käytäntöä on muutettu 1.1.2022 lähtien. Kuljetuspalveluista perittävät omavastuuosuudet laskutetaan jälkikäteen asiakkaalta. Näin ollen omavastuuta ei makseta enää matkan päätyttyä suoraan taksiautoilijalle.
Asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua
tulee myös alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista voidaan myös periä viivästyskorkoa ja ne voidaan
ulosottaa ilman oikeuden päätöstä. Näitä asiakasmaksulain säännöksiä
sovelletaan jatkossa myös kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksiin.
Kuljetuspalveluita koskevat toimintaohjeet on päivitetty omavastuun perimistä koskevalta osalta. Päivitetyt toimintaohjeet ovat liitteenä.
Valmistelijan esitys

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

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 keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

14.12.2021
25.01.2022

Lisätietoja antaa

§ 192
§9

1/2022

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

_______________
Liitteet

3
4

Pöytäkirjan tarkastajat:

13

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu,
toimintaohje 1.1.2022 lähtien
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, toimintaohje
1.1.2022 lähtien

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 10

1/2022
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Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätöksen osalta
53/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 10
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 kasvatus- ja perheneuvolan osalta siten, että myös perheneuvojan sekä kasvatus- ja perheneuvolan psykologien ratkaisuvaltaan sisällytetään jatkossa päättäminen kasvatus- ja perheneuvolapalvelun
myöntämisestä.
Toimintaohjeeseen on tätä varten lisätty uusina kohdat 2.1.7 § Perheneuvojan ratkaisuvalta ja vastuu ja 2.1.8 § Psykologin (kasvatus- ja perheneuvola) ratkaisuvalta ja vastuu. Tähän liittyen yhtymähallitus on jo aiemmin
muuttanut kasvatus- ja perheneuvolan toimet viroiksi päätöksellä
14.12.2021 § 184.
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 liitteenä olevan Viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa ja vastuuta
yksilöpäätösten osalta koskevan toimintaohjeen siihen tehtyine muutoksineen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

5

Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu, toimintaohje 2022

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 11

1/2022

15

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 11
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Yhtymähallitus antaa talousarviota koskevat ohjeet tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä ja antaa liitteen mukaisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen sen jälkeen, kun talousarvio on vahvistettu.
Toiminnassa ja talouden hoidossa on erityisesti pyrittävä sopeutumaan
tiukkaan talousarvioon. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna vuoden
2022 talousarviossa menot nousevat 2,3 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien
maksuosuus muiden tuottojen jälkeen on noin 52,3 miljoonaa euroa.
Tulosaluejohtajat vahvistavat alueensa käyttösuunnitelman talousarvion sitovuustason puitteissa. Käyttösuunnitelmat pohjautuvat vahvasti kuntayhtymässä käytössä olevaan tuotteistukseen. Tuotekorttikohtaiset talousarviot sekä toimintasuunnitelmat ovat keskeinen osa käyttötaloussuunnitelmaa. Talousarvion täytäntöönpanosta ja hankinnoista, henkilöstön rekrytoinnista ja maksuliikenteestä on määräyksiä hallintosäännössä.
Talousarvion toteutumista seurataan liitteenä olevan vuosikellon mukaisesti.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) antaa liitteen mukaisen ohjeen vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosta,
2) merkitä tuotekorttikohtaiset talous- ja toimintasuunnitelmat tietoon
saatetuiksi.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa liitteen mukaisen ohjeen vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosta,
2) merkitä tuotekorttikohtaiset talous- ja toimintasuunnitelmat tietoon
saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Liitteet

6
7
8

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
Käyttösuunnitelma 2022
Talouden vuosikello 2022

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 12

1/2022
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RAI Asiantuntijapalvelut lisäkoulutuksen hankinta
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 12
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Satakunnassa käyttöönotetaan ikääntyvien palveluissa RAI-arviointivälineitä (Resident Assessment Instrument) ja kaikki Satakunnan kunnat sitoutuivat käyttöönottoon vuoden 2021 alkupuolella. Kuntien tulee lain mukaan
aloittaa RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä
1.4.2023.
2M-IT Oy toimi hankintayksikkönä kilpailutuksessa, jossa hankittiin toimittajalta (Raisoft Oy) valmisohjelmiston käyttöoikeudet ja tukipalvelut Satakunnan alueelle. Hankinta toteutettiin maakunnallisena, osana Satasote –
Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeen osa-alue 3:n toimeenpanoa.
Ohjelmiston käyttöönotto koordinoitiin 2M-IT:n toimesta. RAI:n käyttöönoton koordinointia vahvistettiin syyskuun alussa, hankekoordinaattorin työpanoksella.
Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät ovat RAI käyttöönoton myötä sitoutuneet myös THL:n implemointihankkeeseen, joka ohjaa käyttöönoton toiminnallista edistämistä ja antaa mahdollisuuden hyödyntää sekä olla osana kansallista yhteistyötä ja vertaiskehittämistä. Muita implemointihankkeeseen kuuluvia alueita ovat mm. Siun Sote ja Lapin maakunta.
RAI-arviointivälineistön käyttöönotto on edistynyt Satakunnassa suunnitellusti; ohjelmisto arviointivälineiden käyttöön on tuotantovalmis joulukuun
aikana ja varsinainen arviointityö ja tiedon keruu voidaan aloittaa vuoden
2022 aikana. Integraatiot toteutettiin perustietojärjestelmiin siltä osin, mitä
käytettävät potilastietojärjestelmät mahdollistivat.
Osaamisen varmistamiseksi, hankekoordinaattori Taina Kilpeläinen on
pyytänyt tarjouksen koulutuskokonaisuudesta alueelle ja hankinta on
suunniteltu toteutettavaksi saman prosessin kautta, miten RAI-ohjelmisto
ja käyttöönotto hankittiin sekä jatkuva palvelu toteutetaan; tarjous
vastaanotetaan 2M-IT:lle, joka on sopimussuhteessa Raisoft Oy:öön.
2M-IT tekee edelleen sopimuksen Satasairaalan kanssa, joka edelleen tarjoaa palvelun kunnille. Laskutus on kapitaatioperusteinen (Satasairaalan
osuus 10%). RAI-hankkeen arvioidut vuosikustannukset vuonna 2022 ovat
koulutuskokonaisuuden kanssa yhteensä 200 000 – 250 000 €.
RAI:n jatkuvan palvelun sopimusasiat kuntaorganisaatioiden, Satasairaalan ja 2M-IT:n osalta ovat määrittelyssä ja sopimusasiat tulevat käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022. RAI:n käyttöönoton edetessä on tunnistettu
myös uusia tehtäviä ja toimenpiteitä, joita tarkennetaan jatkuvan palvelun
suunnitelmassa. RAI-asiat käsitellään myös Palvelurakenne (PARA) työryhmässä tammikuussa 2022.
Asiantuntijapalvelut; osaamisen varmistaminen RAI-arviointiväline, kustannukset Satakunnan kunnat yhteensä 48 436,50 €. 2M-IT tarjoaa Satasairaalalle Raisoft Asiantuntijapalveluita ja verkkokoulutus työkalujen käyttöoikeuden vuodelle 2022. Verkkokoulutusympäristö on käytettävissä vuoden
ajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 12

1/2022
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Kustannusten jako PoSa-kunnittain:
Kunta
(€)
Jämijärvi
345,40
Kankaanpää
2 581,80
Karvia
469,90
Pomarkku
417,50
Siikainen
280,30
PoSa-kunnat yhteensä
4 094,90
Hankekoordinaattori pyytää lupaa hankkia RAI:hin liittyvää osaamisen
asiantuntijapalveluita kuten esim. verkkokoulutusta kuntien ja sairaanhoitopiirin käyttöön, koska jatkuvan palvelun sopimusasiat ovat vielä määrittelyssä 2M-IT:n ja Satasairaalan sekä kuntien välillä. Suostumus tulee lähettää 31.1.2022 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä Raisoft Asiantuntijapalveluita ja verkkokoulutusta koskevan
hankinnan PoSa-kuntien käyttöön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 13

1/2022
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Henkilöstön riittävyyden turvaaminen pandemian kiihtyessä
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 13
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Terveyspalvelut esittää toimintansa tiivistämistä koronapandemian ja henkilöstön rekrytoinnin haasteiden vuoksi. Suomen ja myös Satakunnan covid-19 -pandemiatilanne on jälleen vaikeutunut nopeasti leviävän omikron-virusvariantin vuoksi. WHO ennustaa, että 50 % eurooppalaisesta
väestöstä saa covid-tartunnan seuraavien kahden kuukauden aikana.
THL:n viranomaiset ennustavat 5-10 % väestöstä sairastuvan viikoittain ja
4/5 jollakin aikavälillä. Rokotukset estävät hyvin vakavaa tautimuotoa ja
vähentävät sairaalahoidon tarvetta, mutta 3. rokotuksen antama suoja infektiolle heikkenee vähitellen ja omikron tarttuu rokotuksien läpi. Henkilökunnan sairauspoissaolojen ja sairaalahoidon tarpeen ennustetaan lisääntyvän lähiviikkoina huolestuttavasti.
Pandemian rajaamiseksi on jouduttu laajaan näytteenoton, tartunnanjäljityksen, puhelinneuvonnan, rokotusten, covid-kiirevastaanoton ja sairaalahoidon lisäämiseen. Terveyspalvelujen sisällä on toteutettu hoitajien määräaikaisia tehtävänsiirtoja ja heitä on rekrytoitu lisää, mutta samaan aikaan
rekrytoiminen on ollut haasteellisempaa. Opiskelijoita ja hiljan eläköityneitä
hoitajia ei ole enempää löydettävissä. Lääkärien rekrytointi on ollut vaikeaa
jo pitkään. Henkilöstöpula on näkynyt selvästi molempina pandemia-vuosina.
Terveyspalvelut esittää seuraavaa määräaikaista toimenpidettä: Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven peruspalvelukeskusten lääkäri- ja hoitajatoiminnan siirtäminen Sote-keskus Tapalaan ajalla 31.1.-27.2.2022. Esitetyllä
varautumistoimenpiteellä pyritään turvaamaan välttämättömät (sairaalahoito, kiirevastaanotto ja kotihoito) palvelut (terveydenhuoltolaki 1326/2010,
tartuntatautilaki 1227/2016), selviämään henkilöstöpulasta ja pysymään talousarvion raamissa. Suun terveydenhuollon palvelut, laboratoriopalvelut ja
neuvolatoiminta eivät siirry.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää siirtää Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven peruspalvelukeskusten lääkäri- ja hoitajatoiminnan Sote-keskus Tapalaan ajalla
31.1.-27.2.2022.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) siirtää Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven peruspalvelukeskusten
lääkäri- ja hoitajatoiminnan Sote-keskus Tapalaan ajalla
31.1.-27.2.2022,
2) jatkaa 31.1.-27.2.2022 Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa suun terveydenhuollon palveluja, laboratoriopalveluja
ja neuvolatoimintaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 14

1/2022
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Tapalan hankesuunnitelman 3. vaiheen muuttamiseen liittyvän asiantuntijuuden tarve
47/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 14
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma on
hyväksytty vuonna 2017. Vaiheen 3 suunnitelmana on sairaalan keskittäminen vanhan kakkoskerroksen vuodeosaston tiloihin ja sosiaalitoimen sijoittaminen ykköskerrokseen.
Sairaalaosaston toiminnallisen suunnittelun lähtökohta on potilasturvallisuus ja fokus suunnitteluun on tulevaisuuden tarpeissa. Suunnitelman lähtökohtana on potilaiden asianmukainen hoito myös vuonna 2050. Tulevaisuuden sairaalan on mahdollistettava korkea hoitohygienia monien eri vastustuskykyisten bakteerien ollessa arkipäivää. Samalla tulee varautua epidemiatilanteiden hoitamiseen siten, että kaikki potilaat voidaan vastaanottaa ja hoitaa turvallisesti toisiaan tartuttamatta.
Käyttäjän näkökulmasta suunnittelu lähtee tulevaisuuden tilatarpeen ja toimintaprosessien määrittelystä. Rakennuksessa tulee huomioida erillisten
sisäänkäyntien lukumäärä, tilojen osastointi, omaisten vierailumahdollisuus, edistyksellinen teknologia sekä vainajien säilytyksen ja vainajien
omaisten tarpeet. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia, jolloin ne soveltuvat muuttuviin tarpeisiin. Samoin kokonaisuuden yhteydessä tulee suunnitella sosiaali- ja vanhuspalveluiden toimisto- ja vastaanottotilat, jotta tulevaisuuden sote-keskus integroituu fyysisesti yhden luukun palveluperiaatteella.
PoSan henkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, eikä
heidän osaamisaluetta ole rakentamisen suunnittelu tai ohjaus. Käyttäjän
tilatarpeiden tiedostamisen ja työprosessien uudistamisen sekä arkkitehdin
tilasuunnittelun väliin jää paljon harmaata aluetta, johon PoSassa ei ole
osaamista.
Sairaalasuunnittelu ja rakentaminen ovat erityisasiantuntemusta edellyttävää toimintaa. Ammattitaitoiseen suunnitteluun panostaminen säästää
merkittävästi kokonaiskustannuksia rakentamisen ja koko rakennuksen
elinkaaren näkökulmasta.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa kuntayhtymäjohtajalle valtuudet tehdä tuntiperusteinen konsulttipalveluiden ostopalvelusopimus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 15

1/2022
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Yhtymävaltuuston päätösten toimeenpano
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 15
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kuntalain 96 § määräys valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta koskee myös kuntayhtymää.
Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Yhtymävaltuuston käsittelemät asiat 21.12.2021:
29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
31 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
32 § Arviointikertomus vuodelta 2020
33 § Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2021
34 § Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
35 § Talousarvion 2021 määrärahan siirto
36 § Talousarvio 2022
37 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksuohje 1.1.2022 alkaen
38 § Ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuohje ja asiakasmaksut 2022
39 § Ikäihmisten palvelut / Palvelusetelin toimintaohje 2022
40 § Sosiaali- ja perhepalvelut / Ikäihmisten palvelut / Omaishoidon tuen
toimintaohje 1.1.2022
41 § Sosiaali- ja perhepalvelut / Kuljetuspalveluiden toimintaohjeet 2022
42 § Sosiaali- ja perhepalvelut / Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen, toimintaohje 1.1.2022
43 § Sosiaaliasiamiehen selvitys
44 § Muut asiat.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa
ja että päätökset eivät muuten ole lainvastaisia, ja hyväksyy ne toimeenpantaviksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 16

1/2022
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 16
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2021 - 20.1.2022.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 17

1/2022
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 17
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Valvira; Dnro V/37543/2021, Dnro V/37472/2021, Dnro
V/624/2022,Dnro V/620/2022. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito
Oy
Aluehallintovirasto; LSAVI/10987/2020. Lupa yksityisen
terevydenhuollun palvelujen antamiseen, Bigger Goals Oy
Valvira; Dnro V/37109/202, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, Coronaria Contextia Oy
Valvira; Dnro V/38546/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, Fysioterapia Forte Oy
Aluehallintovirasto; LSAVI/9940/2021. Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen, Kotihoito Otso
Oy
Valvira; Dnro V/37179/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Kuuleva Oy
Valvira; Dnro V/459/2022. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan nimenmuutos, Lookinno Oy
Valvira; Dnro V/40040/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Med Group Ensihoitopalvelu
Oy
Valvira; Dnro V/35252/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, Omavalmius Oy
Valvira; Dnro V/39158/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen,Pro-tukipiste ry
Valvira; Dnro V/34762/2021. Ilmoitus ja lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Sinun
Hammashoiva Oy
Valvira; Dnro V/35534/2021. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Tecter Oy
Valvira; Dnro V/41509/2021. Ilmoitus ja lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Telerad JH oy
Valvira; Dnro V/1155/2022. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Terveyden Tuottajat Oy
Aluehallintovirasto; LSAVI/14165/2021. Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ValueMind Oy
Aluehallintovirasto; LSAVI/14852/04.01.01/2021. Yksityisten
sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Palvelukoti Kotokaari
Oy

Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 18
Saapuneet kirjeet
1)
2)
3)

Sosiaali- ja terveysministeriö VN/33780/2021; Hätäjarrumekanismin
käyttöönotto.
Sosiaali- ja terveysministeriö VN/21/2022; Tarkennus
hätäjarrumekanismin käyttöönottoon liittyviin ministeriön
suosituksiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö VN/560/2022; Hätäjarrumekanismin
tehostetoimenpiteet.

Muut ilmoitusasiat
1)

2)
3)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annettu laki 616/2021 tuli voimaan 1.7.2021. Lain
26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022
hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaalija terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja
vastuista sekä arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Hakemus valtionavustuksen saamiseksi covid-19-kustannuksiin
ajalla 1.9.-31.12.2021 (2. hakukierros) lähetetty sosiaali- ja
terveysministeriöön.
Yhtymähallituksen kokous 17.2.2022 ja yhtymävaltuuston kokous
24.2.2022.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös
_______________

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

25.01.2022

§ 19

1/2022

24

Ylilääkärin palkkauksen muuttaminen
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 19
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Ylilääkäri Margit Seppälä on lähettänyt 18.1.2022 päivätyn kirjelmän ylilääkärin kokonaispalkan muuttaminen tehtäväkohtaiseksi palkaksi.
Perusteluina ylilääkäri Seppälä toteaa seuraavaa;
 hän ei ole pystynyt yksistään tekemään työnkuvansa mukaista virkamääräyksessä määriteltyä työtä,
 kahden vuoden aikana on lisätyönä ollut mm. organisaatiomuutos,
säästöpaineet, palkkaharmonisointi, remontoiminen, lääkäripula, sotehankkeet ja korona-pandemia,
 kliinisen työn osuus ei näy palkan kehittymisenä hallintotyön lisäksi
 (esim. osastonlääkärin, päivystys-, tartuntatautilääkärin, lääkärien sairauslomien sijaistamistyö sekä reseptien uusiminen),
 työ on muuttunut uusien ylimääräisten työtehtävien jälkeen vaativammaksi (esim. korona),
 toimii tartuntatautilääkärinä sairaanhoitopiirin vaatimuksesta varalla illat
ja viikonloput koko korona-ajan konsultaatioita ja karanteeni- ja eristämispäätöksiä varten lisäkorvauksetta.
Tartuntatautilääkärin työ on rajoittanut vapaa-aikaa huomattavasti. Apulaisylilääkärin sijaistaessa ylilääkäriä, hänelle on maksettu tehtäväkohtaista palkkaa ja ylityöt on korvattu työntasausvapaina.
Kokonaistyöaika ei riitä työtehtävien hoitamiseen ja ylitöitä tulee runsaasti.
Ylityötä ei ole mahdollista pitää aikahyvityksenä mm. korona-pandemian ja
huonon lääkäritilanteen vuoksi. Kokonaispalkka ei huomioi lisääntynyttä
työnvaativuutta eikä työmäärää.
Johtoryhmä on käsitellyt ylilääkärin palkkausta 19.1.2022 kokouksessa.
Nykyinen kokonaispalkka on 10 324,80 €/kk + toimenpidepalkkiot.
Ylilääkäri esittää
1) kokonaispalkkansa muuttamista tehtäväkohtaiseksi palkaksi;
ylilääkärin esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi 9 980,00 €/kk+ määrävuosilisä 8% (798,40€) yhteensä 10 778,40 €
2) syntyneiden ylitöiden korvaamista rahana;
arviolaskelma vuosien 2020-2021 ylityökorvauksesta (tunti tunnista)
on noin 40 000,00 €.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ylilääkärin palkasta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus päättää
1) ylilääkärin kokonaispalkan muuttamista tehtäväkohtaiseksi palkaksi
9 980,00 €/kk + määrävuosilisä 8% (798,40€) yhteensä 10 778,40 €
1.2.2022 alkaen;
2) syntyneiden ylitöiden korvaamista rahana;
arviolaskelma vuosien 2020-2021 ylityökorvauksesta (tunti tunnista)
on noin 40 000,00 €.
Keskustelun kuluessa Mervi Ylihonko esitti Petra Mäensivun, Aulis Veh-
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maston ja Heikki Huhtaluoman kannattamana, että kohtaa 2 syntyneiden
ylitöiden korvaamista rahana, ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, on asiassa äänestettävä.
Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja teki
seuraavanlaisen äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mervi Ylihongon ehdotusta,
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä: Jukka Koskinen,
Jaakko Aromaa, Satu Jokela ja Maritta Uusitalo ja kolme EI-ääntä: Mervi
Ylihonko, Petra Mäensivu ja Heikki Huhtaluoma. Aulis Vehmasto poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn aikana ennen äänestystä klo 18:26.
Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

25.1.2022

§ 1 - 19

Muutoksenhakukielto

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

§ 1 - 4, 6, 15 - 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 5, 7, 8, 12 - 14, 19
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

§ § 5, 7, 8, 12 - 14, 19
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

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

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

