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Yhtymähallitus

03.05.2022

§ 50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 50
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Esittelijän ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Yhtymähallitus

03.05.2022

§ 51

4/2022

Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 51
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aulis Vehmasto ja
Jaakko Aromaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Aulis Vehmasto ja Heikki
Huhtaluoma.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 52
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätökseen 25.1.2022 § 19
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 53
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Yhtymähallitus on 25.1.2022 § 19 päättänyt
1) muuttaa ylilääkärin kokonaispalkan tehtäväkohtaiseksi palkaksi sekä
2) suorittaa vuosina 2020–2021 syntyneistä ylitöistä arviolaskelman
perusteella ylityökorvausta (tunti tunnista) rahana noin 40 000 €.
Edellä viitatusta päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva yhtymähallituksen päätös 25.1.2022 § 19 on pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
22.2.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kuntayhtymään 5.3.2022.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on saapunut kuntayhtymään määräajassa.
Oikaisuvaatimuksessa esitetty vaatimus perusteineen
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan muutosta yhtymähallituksen 25.1.2022 §
19 päätöksen kohtaan 2 siltä osin, ettei vaadittua 40 000 € ylityökorvausta
makseta virheellisen päätöksen vuoksi.
Vaatimusta on perusteltu sillä, että johtajasopimuksessa on määritelty kokonaispalkka sekä toimenpidelisät. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan
ylilääkärin johtajasopimusta ei avata esityksessä tarkemmin ja niin ikään
jää epäselväksi se, onko sopimuksen perusteella mahdollista maksaa tehdyistä ylitöistä korvausta.
Esityksessä ei myöskään esitetä ylityömääräystä. Koska kokonaispalkka
käsittää ylityöt, ei sitä voida maksaa hakijalle.
Lisäksi ylityökorvausvaadetta ei ole riittävästi valmisteltu hallitukselle, koska ylityötunneista ja korvauksesta päättäjien tiedossa oli vain arviolaskelma.
Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointia
Yhtymähallitus on voinut päättää suorittaa säännöllisen työajan ylittäviltä
työtunneilta arviolaskelmaan perustuvan määrän noin 40 000 euroa. Koska tässä tapauksessa työaikakorvausten suorittaminen perustuu toimivaltaisen viranomaisen tekemään kohtuullisuusarvioon, yhtymähallitus on voinut päättää kohtuulliseksi hyväksyä suoritettavaksi 40 000 euron työaikakorvauksen vuosilta 2020-2021.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän hallintosäännön 41 §:n
mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymäjohtajan ja niiden työntekijöiden harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, jotka se on oikeutettu valitsemaan.
Hallintosäännön 37 §:n perusteella yhtymähallitus ottaa virkaan esittelymenettelyllä palvelujohtajat. Näin ollen toimivalta valita ylilääkäri on yhtymähallituksella. Hallintosäännön 31 §:n mukaan niistä virkasuhteeseen ja
viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus,
ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä taikka muussa
säännössä muuta määrätty. Viitattujen hallintosäännön määräysten
perusteella yhtymähallituksella on ollut toimivalta tehdä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät vaikuta päätöksen laillisuuteen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole myöskään esitetty muutakaan sellaista,
jonka vuoksi päätöstä tulisi tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esittelyssä mainituilla perusteilla.

Kokouskäsittely

Mervi Ylihonko poistui jäävinä (HL 28 § kohta 1, asianosaisjäävi)
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo17.40-18.08.
Varajäsen Teuvo Roskala oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn
ja päätöksenteon ajan klo 17.40-18.08.
Aulis Vehmasto ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Petra Mäensivu
ja Heikki Huhtaluoma kannattivat Vehmaston ehdotusta.
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 Aulis Vehmaston
ehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Aromaa, Jokela,
Koivisto, Koskinen) ja 4 EI-ääntä (Huhtaluoma, Mäensivu, Vehmasto,
Roskala).

Päätös

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi ja yhtymähallitus
hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Merkittiin, että Aulis Vehmasto, Petra Mäensivu, Heikki Huhtaluoma ja
Teuvo Roskala jättivät eriävän mielipiteen yhtymähallituksen päätökseen.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2022
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 54
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisena koronaviruspandemian vuoksi, ja helmikuussa peruspalvelukeskuksissa toteutettiin sulkuja, jotta vastaanottotoiminta saatiin turvattua. Hyvinvointialueen valmistelutyö on
käynnistynyt kaikilla tulosalueilla.
Maaliskuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla. Tuloslaskelma osoittaa 28.203 euron ylijäämää.
Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 23,9 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat sosiaali- ja perhepalveluissa, ikäihmisten palveluissa
ja terveyspalveluissa pienentyneet yhteensä 154.000 euroa. Asiakasmaksulain muutokset ovat vaikuttaneet maksutuottojen pienentymiseen.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 23,9 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna kulut ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta palveluostoja, jotka ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 986.630 euroa.
Energian ja muiden hintojen nousu luo painetta ostokustannusten kasvuun
loppuvuonna. Palkkakustannusten osalta talousarviossa varauduttiin 1,5 %
kustannusten kasvuun, mutta vielä ei meneillään olevien sopimusneuvottelujen tulos ole tiedossa. Ennuste vuodelle 2022 laaditaan kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosiraportin tiedoksi ja
2) lähettää sen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Jaakko Aromaa poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
aikana klo 18.17.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Liitteet
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Ikäihmisten palveluiden suunnitelma
115/00.04.01/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 186
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma
toimenpiteistä väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain.
Suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa
tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Edellinen koko Satakunnan alueen suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2019,
em. tavoitteet olivat jo tuolloin mukana hyväksytyssä suunnitelmassa.
Suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta on
voimassa yli uuden valtuustokauden, vuoteen 2025 saakka. Kuitenkin,
koska kunnallisvaalit käytiin keväällä ja ikäihmisten suunnitelma tulee hyväksyä valtuustokausittain, on edelleen voimassa oleva suunnitelma tuotava lain mukaan hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.
PoSa-organisaation viimeinen toimintavuosi on 2022. Tämän jälkeen hyvinvointialue ottaa vastuun palveluiden tuottamisesta ja alueelle tultaneen
laatimaan yksi yhteinen ikäihmisten palveluiden suunnitelma. Lokakuussa
pidetyssä PoSan valtuustoseminaarissa ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta esitettiin kysymys, ja annettiin myös kannanotto siitä, että nykyinen
voimassaoleva suunnitelma voitaisiin hyväksyä päivittämällä sitä tarpeen
mukaan soveltuvin osin. Uutta suunnitelmaa pelkästään PoSaa varten ei
ole ajallisestikaan perusteltua tässä vaiheessa tehdä, koska voimassaoleva suunnitelma on hyväksytty vuoteen 2025 saakka.
Tässä vaiheessa voisi pyytää kuntia ja kuntien vanhusneuvostoja esittämään voimassa olevaan suunnitelmaan mahdollisia toiveita ja muutosesityksiä lausunnon muodossa. Esityksiä voitaneen käyttää hyödyksi myös
hyvinvointialueen tulevissa ikäihmisten työryhmissä.
Oheismateriaalina Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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palvelukokonaisuudesta 2019 - 2025 (2030) sekä lyhyt raportti palvelurakenteen nykytilasta PoSan alueella ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden toteutumisesta.
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus pyytää kunnilta ja kuntien vanhusneuvostoilta lausunnot PoSan voimassaolevasta Ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta ja
sen päivittämisestä soveltuvin osin.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää kunnilta ja kuntien vanhusneuvostoilta lausunnot 16.2.2022
mennessä PoSan voimassaolevasta Ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta ja sen päivittämisestä soveltuvin osin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 55
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Ikäihmisten palveluiden suunnitelmaan on laadittu liitteenä oleva täydennysosa kuntien ja kuntien vanhusneuvostoilta tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotuksissa on osa jo toteutuneita asioita, osa toteutumassa olevia tai suunnittelun alla olevia asioita. Selkeyden vuoksi kaikki lausunnoissa esitetyt ehdotukset on koottu taulukkoon, koska lausunnot kuitenkin kuvaavat hyvin tämän hetken toiveita suunnitelman sisällössä.
Suunnitelma liitetään voimassa olevaan Satakunnan suunnitelmaan ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta 2019-2025 (2030), ja
toteuttamista jatketaan soveltuvin osin kuluvan vuoden aikana. Päivitysosa
esitetään huomioitavaksi myös uuden hyvinvointialueen suunnitelman laadinnan yhteydessä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan ikäihmisten palveluiden
suunnitelman päivitysosan ja esittää edelleen valtuustolle suunnitelman
hyväksymistä.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) osaltaan hyväksyä ikäihmisten palveluiden suunnitelman päivitysosan
2) esittää yhtymävaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet

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, etuni-
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mi.sukunimi@eposa.fi
_______________
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

_______________
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 56
Valmistelijat: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Turun hallinto-oikeus on toimittanut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa) täydennys- ja lausuntopyynnön kuljetuspalveluiden
hankintaan liittyvän valituksen johdosta. Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa 13.5.2022 asti.
Valitus kohdistuu PoSan yhtymähallituksen 14.12.2021 § 183 tekemään
päätökseen, jossa se on hyväksynyt J & M Leponiemi Oy:n jättämän oikaisuvaatimuksen ja hyväksynyt em. yrityksen PoSan kuljetuspalvelujen tuotPöytäkirjan tarkastajat:
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tajaksi. Asiassa on jo aiemmin annettu yhtymähallituksen selvitys
(22.02.2022, 25 §).
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 ratkaisu.
Yhtymähallitus toteaa selvityksessään ja lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle seuraavaa:
Hankintalain 82 §:n mukaan tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan
siitä huolimatta, että sitä rasittaa hankintalain 80 tai 81 §:ssä tarkoitettu
poissulkemisperuste. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja luotettavuuden
riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta.
Yhtymähallitus on katsonut J&M Leponiemen esittämät korjaavat toimenpiteet riittäviksi, joten poissulkemispäätös on kumottu ja yritys hyväksytty
palveluntuottajaksi. Lisäksi valituksessa on tuotu esiin, että järjestelyt yrityksen toiminnassa on voitu tehdä näennäisesti. Viranomaistoiminnassa
on toimittava olemassa olevien tosiseikkojen perusteella. Päätöksenteossa
on siten noudatettu hankintalain henkeä ja tarkoitusta. Mahdollista toimien
näennäisyyttä on siten ollut mahdoton arvioida.
Edellä esitetyillä perusteluilla yhtymähallitus katsoo, että päätöstä ei tule
kumota eikä täytäntöönpanoa kieltää.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) antaa Turun hallinto-oikeudelle Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän täydennyksenä liitteenä olevan selvityksen ja lausunnon,
jonka perusteella yhtymähallituksen tekemää päätöstä ei tule kumota
eikä täytäntöönpanoa kieltää.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa Turun hallinto-oikeudelle Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän täydennyksenä liitteenä olevan selvityksen ja lausunnon,
jonka perusteella yhtymähallituksen tekemää päätöstä ei tule kumota
eikä täytäntöönpanoa kieltää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

5

Vastaus täydennys- ja lausuntopyyntöön / Valitus
yhtymähallituksen päätökseen 14.12.2021 § 183

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

03.05.2022

§ 57

4/2022

86

Peruspalvelukeskusten sulkupäivä 27.5.2022
83/00.01.02/2019
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 57
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Terveyspalvelujen vastaanoton osastonhoitaja ja vt. hoitotyön päällikkö
esittävät kehyskuntien peruspalvelukeskusten sulkupäivää helatorstain jälkeiselle perjantaille 27.5.2022. Sulkupäiväesitys koskee Honkajoen,
Karvian ja Siikaisten peruspalvelukeskuksia.
Osastonhoitaja ja vt.hoitotyön päällikkö perustelevat esitystä seuraavasti:
 Kuntalaisten helatorstain jälkeinen arkipäivän käyttö on aiempina vuosina ollut vähäistä peruspalvelukeskuksissa.
 Yleisesti työntekijöille tulee arkipyhäviikolla jokaiselle yksi lisä arkivapaapäivä kolmen viikon työvuorolistalle (kehyskunnissa lisäksi työntekijöiden vähäinen henkilömäärä).
 Palvelut turvataan SOTE-keskus Tapalassa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä Honkajoen, Karvian ja Siikaisten peruspalvelukeskusten
sulkupäivän perjantaina 27.5 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 58
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 25.3.-28.4.2022.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________
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Täyttöluvat
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 59
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

4334004

asumispalvelut

1.8.2022

toistaiseksi

45052101

suun th

1.9.2022

31.8.2024

3

Terveyspalvelut

5210033

45052101

suun th

1.6.2022

4.6.2023

4

Terveyspalvelut

5210040

45052101

suun th

15.6.2022

toistaiseksi

5

Sosiaali- ja
perhepalvelut
Sosiaali- ja
perhepalvelut
Sosiaali- ja
perhepalvelut

3220007

sairaanhoitaja,
työsuhde
suuhygienisti,
työsuhde
hammashoitaja,
työsuhde
hammashoitaja,
työsuhde
sosiaalityöntekijä,
virka
perheneuvoja, virka

45043341

2

Ikäihmisten
palvelut
Terveyspalvelut

45032201

työikäisten
palvelut
perheneuvola

6.7.2022

toistaiseksi

30.7.2022

toistaiseksi

2210021

sosiaalityöntekijä,
virka

45022101,
45023101,
45023201,
45023301

lastensuojelu

13.5.2022 tai
heti, kun
mahdollista

toistaiseksi

8

Tukipalvelut

1530009

45015301

toimisto

23.5.2022

toistaiseksi

9

Terveyspalvelut

5410028

toimistosihteeri,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde

45054101

sairaala

30.5.2022

toistaiseksi

1

6
7

5210022

2130001

45021301

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 60
1) Valvira V/8876/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Saaristolääkärit Oy Skärgårdsdoktorn Ab.
2) Valvira V/9043/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan toimintakuntien laajentaminen,
Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab.
3) Valvira V/7196/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Voice Doctors Oy.
4) Valvira V/33322/2021, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Suomen Punainen Risti Tampereen osasto.
5) Valvira V/9280/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Rokotepalvelu oy.
6) Valvira V/10772/2022, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Health Matters Group Oy.
7) Valvira V/11116/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy.
8) Valvira V/9329/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen 31.12.2021, Mehiläinen Oy (Työterveys
Pomarkku).
9) Valvira V/9451/2022, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen 31.12.2021, Mehiläinen Oy (Työterveys
Honkajoki).
10) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/5445/2022, Satakunnan
sairaanhoitopiirin ky:n sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos kl.
laboratoriotoiminnan lopettaminen 11.4.2022, Kankaanpään
laboratorio.
11) Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto 19.4.2022 § 47,
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän selvitys Satakunnan
hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, veloista, vastuista ja
sopimuksista.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 61
Muut ilmoitusasiat
1) Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,
tiedonkeruu 2021.
2) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös (VN/2301/2022)
valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19
-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.
3) Satakunnan hyvinvointialueen hankintatoimen toteuttaminen
31.12.2022 saakka.
4) Satakunnan hyvinvointialueen voimaanpanolain (6161/2021) 38 §:n
mukainen ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille.
5) Sosiaalityöntekijäresurssi lastensuojelussa.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös
_______________

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

3.5.2022

§ 50 - 61

Muutoksenhakukielto

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

§ 50 - 52, 54 - 56, 58 - 61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 57
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

§ 57
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

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

§ 53
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:

