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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 20
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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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 21
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heikki Huhtaluoma ja
Satu Jokela.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Huhtaluoma ja Satu
Jokela. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja kuitataan
tarkastetuksi sähköpostin välityksellä.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 22
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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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle
113/00.04.01/2019
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 23
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
1. Selvityksen taustaa
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Satakunnan kunnilta vastuu siirtyy Satakunnan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) 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 sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta,
sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan
kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi
(VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista
Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän kuntien Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen osalta on lueteltu liitteessä nro 1.
Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 kustannuksia. Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja.
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja
hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Selvitys Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän siirtyvästä omaisuudesta on liitteenä nro 2.
4. Selvitys siirtyvistä sopimuksista
Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen
liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin
sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.
Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät
myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja
kunta voivat sopia asiasta toisin.
Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta
tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien
käyttöön Tweb-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyvät sopimukset on
kunnassa tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset
ovat erillisessä liitteessä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ehdottaa, että Satakunnan
hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä nro 3 mainitut sopimukset.
5. Selvitys siirtyvistä vastuista
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ehdottaa, että Satakunnan
hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä nro 4 mainitut sopimuksiin ym. liittyvät
vastuut.
Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen
liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan.
6. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä
Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
tehtävien tukitehtäviä.
Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä.
Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset
että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.
Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy
31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen
palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti
jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.
Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa liitteenä nro 5 olevan
arvion Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
Selvitys hyvinvointialueelle annetaan yhtymähallituksen toimesta. Selvitystä voidaan täydentää vielä 30.6.2022 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa Satakunnan hyvinvointialueelle liitteiden 1 – 5 mukaiset selvitykset,
2) esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä Satakunnan hyvinvointialueelle,
3) varata oikeuden täydentää annettua selvitystä,
4) valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja
muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1
2
3
4
5

Selvitys hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä toimitiloista
Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Selvitys siirtyvistä sopimuksista
Selvitys siirtyvistä vastuista
Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä
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SOTE-toimintaan vuokrattujen tilojen vuokratasojen tarkistukset
113/00.04.01/2019
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 24
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa
laissa (jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan.
Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.Voimaanpanolain 22 § 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.
Kuntaomisteisten SOTE- ja PELA-kiinteistöjen osalta kunnat tulevat toimimaan vuokranantajina hyvinvointialueille.
Kunnan tulee laatia selvitys siirtyvistä sopimuksista 28.2.2022 mennessä.
Siirtyvien vuokrasopimusten vuokratasoa voidaan Kuntaliiton tulkinnan
mukaan tarkistaa ennen 28.2.2022 laadittavaa selvitystä.
Voimassa olevat vuokrasopimukset SOTE-tilojen osalta ovat verrattain
edullisia vuokralaiselle. Kohteiden vuokrasopimusten siirtyessä kunnan ja
hyvinvointialueen välisiksi, tulee varmistaa, että vuokra on oikealla tasolla
ja se kattaa kiinteistön todelliset kustannukset.
Esityslistan liitteenä on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja
Kankaanpään kaupungin sekä Jämijärven, Karvian , Pomarkun ja Siikaisten kuntien välisiin vuokrasopimuksiin liitettävät liitteet.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat voivat yksimielisesti päättää vuokranmääritysperusteiden käyttämisestä.
PoSa-kuntien edustajat ja hyvinvointialueen kiinteistövalmistelijat ovat valmistelleet PoSa-kuntien ja peruspalvelukuntayhtymän välisten sopimusten
tarkastamista vuokra-asetuksen mukaiseen tasoon. Asiasta on saatu
myös Kuntaliiton asiantuntijan kanta. Sopimusmuutos hyväksytään kunnissa ja PoSassa ennen vuokrasopimusten siirtoilmoitusta hyvinvointialueelle
eli ennen 28.2.2022.
Uusi vuokrataso tulee voimaan 1.12.2022 eli ennen sopimusten varsinaista siirtymistä hyvinvointialueelle, mikä tapahtuu 1.1.2023.
Esittelijän ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi PoSa-kuntien edustajien ja hyvinvointialueen kiinteistövalmistelijoiden valmistelutyön PoSa-kuntien ja peruspalvelukuntayhtymän välisten vuokrasopimusten tarkastamisesta
vuokra-asetuksen mukaiseen tasoon,
2) hyväksyä osaltaan PoSa-kuntien ja peruspalvelukuntayhtymän välisten vuokrasopimusten tarkastamisen vuokra-asetuksen mukaiseen ta-
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valitus yhtymähallituksen päätökseen 14.12.2021 § 183
88/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 183
Valmistelijat: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta ja sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Taksiautoilijat Janne Halmela, Heikki Mäkisalo, Veikko Viljanen, Jaana
Haapasaari ja Pasi Rosenberg ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen 9.11.2021 § 160 tekemän päätöksen johdosta. Päätöksessä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnasta poissuljetun J & M Leponiemi Oy:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin ja
J & M Leponiemi Oy hyväksyttiin kuljetuspalvelujen tuottajaksi 1.1.2022 alkaen tietyin edellytyksin. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että yhtymähallitus korjaa tekemänsä päätöksen eikä tee J&M Leponiemi Oy:n kanssa
sopimusta ennen kuin asia on saanut lainvoiman. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin kuljetuspalveluiden valvontaan liittyviä huolenaiheita.
Hankintalain 82 § mukaan ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa hankintalain 80 tai 81 §:ssä
tarkoitettu poissulkemisperuste. Oikaisuvaatimuksessaan J & M Leponiemi
on esittänyt hankintayksikölle ne korjaavat toimenpiteet, joilla se osoittaa
luotettavuutensa ja kumoaa poissulkemisen perusteet. Yhtiö on 9.12.2021
toimittanut hankintayksikölle selvityksen toimenpiteiden loppuun saattamisesta. Ehdokkaan tai tarjoajan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on arvioitava ottaen huomioon rangaistavan teon, virheen tai laiminlyönnin vakavuus sekä niihin liittyvät olosuhteet. Jos hankintayksikkö katsoo näytön
ja luotettavuuden riittäväksi, se ei saa hankintalain mukaan sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Perustelumuistiossa
(ei-julkinen asiakirja) selvitetään tarkemmin tehtyä arviota.
Kuljetuspalveluissa otetaan käyttöön hallinnointipalvelu ja tähän liittyvä
matkakorttijärjestelmä 1.1.2022 lähtien. Matkakorttien avulla tarkistetaan
asiakkaan matkaoikeudet sähköisesti sekä seurataan matkojen määrän
toteutumista. Ajetut matkat tallentuvat sähköiseen järjestelmään ja toteutuneita matkoja voidaan tarkastella jälkikäteen karttaohjelman avulla. Laskutus tapahtuu myös sähköisen järjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella eikä perustu enää kuittien käsittelyyn. Järjestelmä parantaa näin ollen huomattavasti mahdollisuuksia seurata ja valvoa kuljetuspalveluiden
toteutumista sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa yhtymähallituksen päätöksen. Hankintalain mukaan tarjoajan poissulkemiselle
ei ole perusteita.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perusteluin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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_______________
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 25
Valmistelijat: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela ja asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Yhtymähallituksen päätöksestä on tehty valitus Turun hallinto-oikeuteen.
Valituksessa vaaditaan, että yhtymähallituksen 9.11.2021 tekemä päätös
hyväksyä J & M Leponiemi Oy:n oikaisuvaatimus, jolla kyseinen yhtiö on
hyväksytty kuljetuspalveluiden tuottajaksi, on kumottava lainvastaisena ja
päätöksen täytäntöönpano kiellettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.
Hallinto-oikeus pyytää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä
selvitystä valituksen johdosta 4.2.2022 mennessä. Selvityksen antamiselle
on pyydetty ja saatu lisäaikaa 28.2.2022 asti. Selvitykseen pyydetään liittämään jäljennös kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on valmistellut liitteenä olevan selvityksen vastauksena selvityspyyntöön.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan selvityksen liitteineen hallinto-oikeudelle kuljetuspalveluiden kilpailutusta koskevan valituksen johdosta.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) lähettää liitteenä olevan selvityksen liitteineen hallinto-oikeudelle kuljetuspalveluiden kilpailutusta koskevan valituksen johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Tarja Hosiasluoma saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo
17:13.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

6

Vastaus selvityspyyntöön / Valitus yhtymähallituksen
päätöksestä 14.12.2021 § 183

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 26

2/2022
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Kotihoidon leasingautohankinta
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 26
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Kotihoidon henkilöstöpula alkaa olla huolestuttava, hakijoita ei avoimiin toimiin ole riittävästi. Yksi esiin tullut tekijä hakijoiden puutteeseen aiempaan
nähden on kohonneet polttoainekustannukset, joita ei enää samalla tavalla
pysty korvaamaan kilometrikorvauksin maksettavilla euroilla. Työnantajan
tulee varmistaa myös tältä osin asiakkaan saamaa palvelua.
Esityksessä on päädytty kahden auton hankintaan, myöhemmin tilannetta
voidaan tarkastella hyödyllisyyden, tarpeen ja talousarvion toteuman puitteissa.
Hansel on kilpailuttanut autoleasingit pienten keskiluokan autojen osalta,
ja PoSa on osallisena tässä hankinnassa. Kilpailutus on vielä markkinaoikeudessa, mutta pieniä kiireellisiä hankintoja voidaan siitä huolimatta tehdä väliaikaisella sopimuksella. PoSa on pyytänyt Hanselilta hankinnan välttämättömyyden arvioinnin. Hansel on katsonut hankinnan olevan luonteeltaan välttämätön hankinta. Hankinnassa voidaan hyödyntää Autojen leasingpalvelut 2022 Väliaikainen-puitejärjestelyä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus valtuuttaa vanhuspalvelujohtajan hoitamaan kahden leasingauton hankinnan Hanselin tekemän kilpailutuksen (pienet keskiluokan
autot) kautta.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) valtuuttaa vanhuspalvelujohtajan hoitamaan kahden leasingauton
hankinnan Hanselin tekemän kilpailutuksen (pienet keskiluokan autot)
kautta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 27

2/2022
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Sosiaali- ja perhepalveluiden asiakasmaksut 1.3.2022 lähtien
112/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 27
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus tuli voimaan
1.7.2021. Asiakasmaksulain muutosten johdosta tarkistettu ja päivitetty sosiaalipalvelujen asiakasmaksuohje on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa 1.7.2021 lähtien ja päihdehuollon asiakasmaksuilla täydennetty ohje
1.11.2021 lähtien.
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen indeksikorotukset ovat tulleet voimaan 1.1.2022. Tässä yhteydessä myös kotiin annettavien palveluiden ja pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksun perusteena olevia tulorajoja on korotettu. Tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksujen asiakasmaksujen osalta asiakkaalle jätettävää
käyttövaraa on myös nostettu. Nämä lakisääteiset muutokset on viety
asiakasmaksuohjeeseen.
Asiakasmaksuohjeeseen on lisätty uutena kohtana sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumisen maksun määräytymisperusteet sekä lapsiperheiden kotipalvelun maksun määräytymisperusteet. Lapsiperheiden maksun
määräytymisperusteet on määritelty aiemmin erikseen (yhtymähallitus
19.12.2017, 220 §), mutta selkeyden vuoksi tämä ohjeistus on nyt liitetty
osaksi asiakasmaksuohjetta. Tämän vuoksi ohjeen nimenä on nyt Sosiaali- ja perhepalveluiden asiakasmaksut.
Lisäksi ohjeeseen on kirjattu uusi omavastuiden perimisen käytäntö kuljetuspalveluissa, lisätty päivä- ja yöhoidon maksun määräytymisperusteet
sekä tehty muita pieniä sisällöllisiä tarkennuksia.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan sosiaalipalvelujen asiakasmaksuohjeen muutoksineen 1.3.2022 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan sosiaalipalvelujen asiakasmaksuohjeen
muutoksineen 1.3.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

7

Sosiaali- ja perhepalveluiden asiakasmaksut 1.3.2022 lähtien

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 28

2/2022
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Palvelukeskusten sulut kesällä 2022
83/00.01.02/2019
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 28
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Yhtymähallitukselle esitetään peruspalvelukeskusten kesäsulut
pidettäväksi seuraavasti;
 Karvian ja Pomarkun peruspalvelukeskukset, ml. suun terveydenhuolto
ja sosiaalitoimen kuntavastaanotot 20.6.-17.7.2022,
 Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten peruspalvelukeskukset, ml. suun
terveydenhuolto ja sosiaalitoimen kuntavastaanotot 18.7.-14.8.2022,
 Vanhuspalvelukeskus 11.7.-7.8.2022,
 Sosiaalipalvelukeskus 11.7.-7.8.2022,
 Toimintakeskus Tähti 4.7.-17.7.2022.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä palvelukeskusten sulut kesällä 2022 esityksen mukaisesti.

Päätös

Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä
palvelukeskusten sulut kesällä 2022 esityksen mukaisesti sillä
edellytyksellä, että laboratorionäytteenotto järjestetään kehyskuntien
peruspalvelukeskuksissa yhtenä päivänä viikossa.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 29

2/2022
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Täyttöluvat
114/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 29
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Palvelualueilta on tullut esitykset avoimeksi tulevien työ- ja virkasuhteiden
täyttöluvista.
Palvelualueet ovat perustelleet henkilöstöresurssien välttämättömyyttä
palvelutuotannon toteuttamiseksi.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus

Täyttöluvat käsitellään kokouksessa ja päätösehdotus annetaan
kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:

Palvelualue

Tehtävänumero

Virka / työsuhde

Kust.paikka

Toimipiste

Täyttölupa
alk.

Täyttölupa
saakka /
toistaiseksi

1

Terveyspalvelut

5210002

45052101

suun th

1.4.2022

toistaiseksi

2

Terveyspalvelut

5210020

45052101

suun th

15.3.2022

toistaiseksi

3

Terveyspalvelut

5410025

45054101

sairaala

14.3.2022

toistaiseksi

4

Terveyspalvelut

vastaanotto,
lääk.kuntoutus
asumispalvelut

toistaiseksi

Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut

45051101
45053301
45043331

21.3.2022

5

5110004
5330014
4333005

terveyskeskusham
maslääkäri, virka
osastonhoitaja,
virka
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde

1.2.2022

toistaiseksi

45043331

asumispalvelut

28.2.2022

toistaiseksi

45043335

asumispalvelut

1.4.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

28.2.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

16.2.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

28.2.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

8.2.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

1.3.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

1.3.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

1.3.2022

toistaiseksi

6
7
8
9
10
11
12
13
14

4333012
4335008
4210057
4210066
4210073
4210083
4210110
4210107
4210108

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 30

2/2022
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 30
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 21.1.-17.2.2022.
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

22.02.2022

§ 31

2/2022
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 31
1)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/1152/2022, Lupa
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Puheilo Oy.
2)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/14350/2021, Yksityisen
ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön toiminnan
keskeyttäminen, Metsäkoto Oy.
3)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/559/2022,
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Riina
Esala.
4)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/20530/2021, Ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta, Pelastakaa Lapset ry.
5)
Valvira V/34186/2021, Lupa yksityisten ympärivuorokautisten
sosiaalipalvelujen tuottamiseen ja ilmoituksenvaraisten
sosiaalipalvelujen rekisteröinti, HoivaPerho Oy.
6)
Valvira V/41384/2021, Yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön
vaihtuminen, Attendo Oy Ihanakallio.
7)
Valvira V/1228/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Subvia Oy.
8)
Valvira V/3051/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Luova Lääkärit Oy.
9)
Valvira V/3686/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy.
10) Valvira V/316/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Synlab Suomi Oy.
11) Valvira V/3745/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Med Group Oy.
12) Karvian kunnanhallitus 14.2.2022 § 38, Virkistystyöntekijöiden
palkkaaminen vanhuspalveluihin.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 32

2/2022
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 32
Saapuneet kirjeet
1)
2)
3)

Sosiaali- ja terveysministeriö VN/2633/2022, Hätäjarrumekanismiin
liittyvien toimenpiteiden jatkaminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö VN/3974/2022, Alueellisina epidemian
torjuntatoimenpiteinä käytettävien rajoitusten harkinta
Sosiaali- ja terveysministeriö VN/5163/2022, Uudistettujen
hybridistrategian linjausten toimeenpano.

Muut ilmoitusasiat
1)
2)
3)
4)

Esittelijän ehdotus
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ikäihmisten palveluiden odotusajat 1.7.-31.12.2022.
Sarastia Rekry Oy:n palvelu- ja yhteistyösopimuksen irtisanominen
päättymään 28.2.2023.
Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma 28.2.-6.3.2022.
Yhtymähallituksen seuraavat kokoukset 29.3.2022, 3.5.2022 ja
2.6.2022.
Yhtymävaltuuston kokous 24.5.2022.

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

Asia poistettiin esityslistalta
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 33
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 33

2/2022

47

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 34

2/2022

Lisäasian ottaminen
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 34
Yhtymähallitus päättää ottaa seuraavan asian käsiteltäväksi lisäasiana.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 35

2/2022
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Sitoutuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) hakuun
Yhtymähallitus 22.02.2022 § 35
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Hankkeen lähtökohtana on parantaa palveluiden tarvelähtöisyyttä sekä
kohderyhmien (asiakkaan) osallisuutta sekä kehittämisessä että itse palveluissa. Osallisuuden ja palvelujen tarvelähtöisyyden vahvistaminen edellyttää toimintakulttuurin ja asenteen muutosta, joka kohdistuu paitsi ammattilaisen myös asiakkaan rooliin.
Kestävän kasvun Satakunta –hankkeen toimenpiteet tukevat koko väestöä. Haasteellisessa asemassa olevien tai paljon palvelua tarvitsevien palveluiden kehittämisessä luotavia toimintamalleja voidaan hyödyntää myös
muiden kohderyhmien palveluissa. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen laajempi käyttöönotto vapauttaa resursseja erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmien kohtaamispalveluihin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 380 000 €, johon haetaan 100 %
valtionavustus. Henkilöstökustannusten osuus on 1,070 M€ ja arvioitu henkilötyövuosien määrä 18. Hanketehtäviin palkataan kolme vastuuhenkilöä
ja lisäksi hanketehtäviin osoitetaan osatoteuttajien työntekijöiden koko- tai
osa-aikaista työpanosta. Kokoaikainen hankehenkilöstö palkataan Satakuntaliittoon, mikäli tehtäviin rekrytoidaan henkilöitä, jotka eivät jo työskentele osatoteuttajien palveluksessa. Lisäksi hankkeeseen palkattavan kokoja osa-aikaisen henkilöstön tila-, laite-, matka yms. työperusteiset kustannukset osoitetaan hankkeelle. Näiden osuus on 43 000 €. Hankkeen
ostopalveluista suurin osa kohdistuu digitaalisten palveluiden suunnitteluun
ja käyttöönottoon. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus hyödyntää asiantuntijapalveluja mm. tiedonkeruussa, palvelutarpeen selvittämisessä, sekä
toimenpiteitä tukevissa asiantuntijatehtävissä. Ostopalvelu, ohjelmistoyms. kulujen osuus on 1,267 M€.
Hanke toteutetaan verkostomaisessa ja osallistavassa yhteistyössä, jolloin
toteutukseen osallistuu laajasti muitakin kuin hallinnoijan ja osatoteuttajien
henkilöstöä. Osallisuudesta kertyvää työaikaa ei kuitenkaan erikseen seurata tai raportoida. Arvioinnin toteutuksesta vastaavat kaikki hankkeen toiminnassa mukana olevat tahot. Osatoteuttajien johtajat vastaavat siitä, että niiden organisaatiosta saadaan tarvittava tieto. Arvioinnissa hyödynnetään mm. olemassa olevaa toiminta- ja indikaattoritietoa, henkilöstöltä, sidosryhmiltä ja asiakkailta kerättävää tietoa, sekä kaikkea hankkeessa syntyvää dokumentaatiota (mm. suunnitelmat, tietoaineistot, toimintamallikuvaukset). Hankkeessa työskentelevät asiantuntijat vastaavat tiedon yhteensovittamisesta. Arvioinnin tulokset raportoidaan vähintään kerran v.
2022.
Satasoten johtoryhmän esityksestä Satakunnan maakuntahallitus on päättänyt, että Satakuntaliitto toimii hakijana Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) ensimmäisessä haussa. Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATE on osaltaan hyväksynyt hankehaun
15.2.2022.
RRF-haku edellyttää kerättäväksi kaikilta Satakunnan kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä sitoutumisvahvistukset hankkeeseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

22.02.2022

§ 35

2/2022

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ilmoittaa Satakuntaliitolle osaltaan sitoutumisvahvistuksen hankkeeseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

22.2.2022

§ 20 - 35

Muutoksenhakukielto

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

§ 20 - 26, 29 - 35
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 27, 28
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

§ 27, 28
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
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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:

