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Huhtaluoma Heikki
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Uusitalo Maritta
Vehmasto Aulis
Ylihonko Mervi
Kerola Keijo
Ylikoski Petri

Tehtävä
puheenjohtaja
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jäsen
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Petra Mäensivu

Maritta Uusitalo

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 36
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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29.03.2022

§ 37
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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 37
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petra Mäensivu ja
Maritta Uusitalo.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Petra Mäensivu ja Maritta
Uusitalo.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 38
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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Tilinpäätös 2021
117/02.02.02/2019
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 39
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalaissa
säädetään kunnan tilinpäätöksestä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, tilinpäätöksen laskelmista sekä liitetiedoista yleisohjeet, joiden mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tilinpäätökset tulee laatia. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymäjohtaja.
Vuonna 2021 kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma talousarvioon verrattuna oli 103,2 %, yhteensä 62.056.592,19 euroa, josta jäsenkuntien
osuus oli 49.610.823,66 euroa. Toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia olivat 12.445.768,53 euroa, 102,4 % talousarvioon verrattuna.
Toimintatuotot jakautuivat seuraavasti:
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

2021 / €

2020 / €

51 398 492
6 502 671
3 172 353
983 076
62 056 592

51 091 361
7 406 327
320 811
1 278 667
60 097 166

muutos €
2020 / 2021
307 131
-903 656
2 851 542
-295 590
1 959 426

Jäsenkuntien osuuteen vuoden 2020 toimintatuotoista sisältyvät palvelujen
käytön suhteessa veloitetut yhteensä 689.374,93 euron lisälaskut alijäämän kattamiseksi. Vuonna 2021 jäsenkuntien maksuosuudet olivat
1.239.596 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna, toteumaprosentin
ollessa 97,6 %.
Kuntakohtaiset maksuosuudet ja muutos edellisvuoteen:
* luku sisältää Honkajoen ja Kankaanpään maksuosuudet
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Kunta
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Pomarkku
Siikainen
Merikarvia
Yhteensä

maksuosuus
2021 / €
4 060 524
30 504 017
5 954 961
5 679 357
3 297 788
114 176
49 610 823

3/2022

maksuosuus
2020 / €
4 284 355
*29 510 412
6 270 554
5 732 536
3 404 943
103 162
49 305 962
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muutos €
2020 / 2021
-223 830
993 605
-315 593
-53 179
-107 155
11 014
-304 861

Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä 62.014.764,18 euroa, 103,2 %
talousarviomäärärahasta. Vuoden 2021 toteumassa toimintakulut jakautuivat seuraavasti:
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

2021 / €

2020 / €

22 796 381
29 817 560
2 693 681
4 147 501
2 559 641
62 014 764

22 037 907
28 101 866
2 705 689
4 193 205
2 299 137
59 337 804

muutos €
2020 / 2021
758 474
1 715 694
-12 008
-45 704
260 503
2 676 960

Kuntayhtymässä toteutettavan talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimien toteuttamisen kautta saavutettiin kustannussäästöjä vuonna
2020, mutta vuonna 2021 nettokustannukset palasivat vuoden 2019 tasolle. Toimintakate on 41.828,01 euroa.
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi ylijäämää 254,95 euroa. Yhtymähallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen oman pääoman
yli/alijäämätilille.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) vahvistaa ja allekirjoittaa tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja
jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 254,95 euroa kirjataan taseen oman pääoman yli/alijäämätilille,
3) oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) vahvistaa ja allekirjoittaa tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja
jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 254,95 euroa kirjataan taseen oman pääoman yli/alijäämätilille.
3) oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
117/02.02.02/2019
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 40
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Yhtymähallituksen on tilinpäätöksen yhteydessä toimitettava vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä allekirjoitettavaksi vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Liitteet
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Henkilöstötilinpäätös 2021
117/02.02.02/2019
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 41
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Henkiöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille,
virkamiesjohdolle ja koko henkilöstölle tietoa mm. henkilöstön määrästä ja
rakenteesta, työvoimakustannuksista, kehittämisestä sekä henkilöstön
fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.
Henkilöstötilinpäätös 2021 on laadittu käytettävissä olevien henkilöstöä
kuvaavien tietojen pohjalta. Peruslähteenä on käytetty henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmää.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2021 tiedoksi ja
2) lähettää henkilöstötilinpäätöksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstötilinpäätös 2021
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Kiireellisen hoidon ja ulkokuntalaskutuksen myyntihinnat
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 42
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on tilanteita, joissa palveluihin
hakeutuu muu kuin kotikuntalainen tai yhteistoiminta-alueen kuntaan kuuluva asiakas. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kiireellisen annetun hoidon
osalta, kunnalla on velvollisuus järjestää asiakkaalle hoito. Samalla voi
syntyä oikeus laskuttaa annetun hoidon kustannuksista tahoa, joka on
kustannusvastuussa annetusta hoidosta. Kustannusvastuu määräytyy tilanteesta riippuen eri säädösten perusteella.
THL 58 §
Potilaan kotikunnan vastuu hoidon kustannuksista
Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei
ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on
vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä.
Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan
suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Asiakasmaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti perustuen palvelun
antavan kunnan päätökseen. Palvelujen korvausperusteista ja laskutusmenettelystä voidaan säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Palveluja voidaan järjestää muille kuin jäsenkuntien asukkaille myös sopimusten tai maksusitoumusten perusteella.
PoSan tuotekorttilaskenta perustuu nettokustannuksiin, eikä tuotekorttien
laskennallisia hintoja voida soveltaa ulkokunta- tai täyskustannuslaskutuksessa. Liitteenä olevaan hinnastoon palvelujen hinnat on laskettu toteutuneiden kustannusten perusteella. Ne ovat omakustannushintoja, jotka sisältävät toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset
sekä pääomakustannukset.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus vahvistaa liitteenä olevan hinnaston noudatettavaksi
1.4.2022 lähtien tuotettavista palveluista.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus vahvistaa liitteenä olevan hinnaston noudatettavaksi
1.4.2022 lähtien tuotettavista palveluista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Liitteet
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Täyttöluvat
114/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 43
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

4334001

asumispalvelut

1.5.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

21.3.2022

toistaiseksi

45041201

omaishoidon tuen
palvelut
kotihoito

1.8.2022

toistaiseksi

1.9.2022

toistaiseksi

28.7.2022

toistaiseksi

45022101

lapsiperheiden
sosiaalityö
lastensuojelu

22.6.2022

3.4.2023

45021201
45021101
45015201

koululaisten ja
perheiden palvelut
puhtauspalvelut

5.4.2022

31.5.2023

4.5.2022

9.8.2024

9

Terveyspalvelut

5330009

45053301

toistaiseksi

Terveyspalvelut

3130002

lääkinnällinen
kuntoutus
mielenterveys- ja
päihdepalvelut

11.4.2022

10

vastaava hoitaja,
virka
lähihoitaja,
työsuhde
sosiaaliohjaaja,
virka
sosiaaliohjaaja,
virka
sosiaaliohjaaja,
virka
sosiaaliohjaaja,
virka
terveydenhoitaja,
työsuhde
laitoshuoltaja,
työsuhde
fysioterapeutti,
työsuhde
psykiatrinen
sairaanhoitaja,
työsuhde

45043341

8

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

19.4.2022

toistaiseksi

1
2
3
4
5
6
7

4210013
4120001
4010003
2220002
2210031
2020011
1520005

45042101
45022201

45031301

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 44
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 18.2.-24.3.2022.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että Petri Ylikoski poistui kokouksesta ennen tämän
pykälän käsittelyä klo 18:35.
Merkittiin tiedoksi, että kuntayhtymäjohtaja on tehnyt § 24, 29.3.2022
itseoikaisun päätökseensä § 21, 23.2.2022.
Yhtymähallitus päätti merkitä viranhaltijapäätökset ajalta 18.2.-24.3.2022
tietoon saatetuiksi eikä käytä hallintosäännön mukaista otto-oikeuttaan ao.
päätöksiin.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

29.03.2022

§ 45

3/2022

66

Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 45
1)

Valvira V/5348/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Mehiläinen Oy.
2) Valvira V/72180/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Plastiikkakirurgia Helena Oy.
3) Valvira V/41168/2021, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria Contextia Oy.
4) Valvira V/41165/2021, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria Fysioterapia Oy.
5) Valvira V/6191/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Tiki Ventures Oy.
6) Valvira V/3096/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Oulun Sydänkeskus Oy.
7) Valvira V/5313/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, ToimiJa Oy.
8) Valvira V/3027/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen, Coronaria Fysioterapia Oy.
9) Valvira V/41501/2021, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Debora Oy.
10) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/1316/04.01.01/2022,
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen,
Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy.
11) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/3525/04.01.01/2022,
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen,
kankaanpään Vanhustentalosäätiö Sr, Ryhmäkoti Kanerva.
12) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/12389/2019, Päätös
lastensuojelua koskevaan valvonta-asiaan.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

29.03.2022

§ 46

3/2022
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 46
Saapuneet kirjeet
1)
2)

Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 1/2022; Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille.
Sosiaali- ja terveysministeriö; Ohjauskirje lakkoon varautumisesta ja
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta
häiriötilanteessa.

Muut ilmoitusasiat
1)

Katsaus lakkotilanteeseen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös
_______________

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

29.03.2022

§ 47

3/2022

Lisäasian ottaminen
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 47
Yhtymähallitus päättää ottaa seuraavat asiat käsiteltäviksi lisäasioina.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

29.03.2022

§ 48

3/2022
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Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksen määräaikainen korottaminen
112/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 48
Valmistelijat: sosiaalipalvelupäällikkö Anna Isoviita ja sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa tuottamaan pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalipalveluna. Asiakkaat sijoittuvat eri
toimintayksiköihin kunnissa, järjestöissä tai yhdistyksissä. Mikäli asiakkaalle aiheutuu matkakustannuksia toimintaan osallistumisesta, hänelle korvataan matkustus halvimman vaihtoehdon mukaan. Mikäli julkista liikennettä
ei ole käytettävissä, korvaus maksetaan oman auton käytön mukaan. PoSan alue on laaja ja julkinen liikenne puutteellista. Näin ollen osa asiakkaista kulkee toimintaan omalla autollaan. Heille korvataan voimassa olevan kuntouttavan työtoiminnan toimintaohjeen mukaisesti kilometrikorvauksena 0,20 €/km. Erilaisten tuotteiden ja materiaalien hankintahintoihin
laajasti vaikuttava Ukrainan kriisi on nostanut polttoaineiden hintoja merkittävästi, mikä on ajanut pitkään työttömänä olleet ja yhteiskunnan tukimuodoilla arjesta selviytyvät asiakkaat tilanteeseen, jossa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on matkakustannusten nousun vuoksi muodostunut osin ylitsepääsemättömäksi.
Sosiaalipalveluissa on mietitty erilaisia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, ja
eräänä keinona on tullut esiin kilometrikorvauksen määräaikainen korotus
0,25 euroon/km. Korvaus vastaisi tällöin tukihenkilöille ja tukiperheille maksettavaa kilometrikorvausta. Kustannusvaikutus olisi arviolta 500-600 euroa/kuukausi. Helmikuussa 2022 tukea oman auton käytöstä maksettiin 54
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle yhteensä 2517 euroa.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää korottaa kuntouttavan työtoiminnan oman auton
käytöstä maksettavan matkakorvauksen määrää ajalla 1.4.-31.12.2022 siten, että oman auton käytön perusteella maksettavan matkakorvauksen
määrä on 0,25 €/kilometri.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) korottaa kuntouttavan työtoiminnan oman auton käytöstä maksettavan matkakorvauksen määrää ajalla 1.4.-31.12.2022 siten, että oman
auton käytön perusteella maksettavan matkakorvauksen määrä on
0,25 €/kilometri.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

29.03.2022

§ 49

3/2022
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Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun
Yhtymähallitus 29.03.2022 § 49
Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on kirjattu 23.2.2022 kantelu, joka koskee Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtajan menettelyä asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyytää kuntayhtymää lähettämään
selvityksen ja lausunnon viimeistään 2.5.2022 mennessä. Selvityksessä
pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti julkisuuslain soveltamiseen
asiassa.
Lausunto käydään läpi kokouksessa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa selvityksenään kokouksessa läpikäydyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo, puh. 050 594 4442, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

3/2022
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

29.3.2022

§ 36 - 49

Muutoksenhakukielto

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

§ 36 - 41, 43 - 47, 49
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 42, 48
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

§ 42, 48
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

3/2022

72

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:

