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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Koskinen Jukka
Aromaa Jaakko
Huhtaluoma Heikki
Jokela Satu
Mäensivu Petra
Uusitalo Maritta
Vehmasto Aulis
Roskala Teuvo
Kerola Keijo
Ylikoski Petri
Raita-aho Voitto
Yli-Rajala Kristiina
Männikkö Jaana
Jokilammi Oili
Länne Sirpa
Tala Elina

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen, 2. vpj
jäsen, 1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
valtuuston pj
valtuuston 1. vpj
valtuuston 2. vpj
valtuuston 3. vpj
kuntayhtymäjohtaja,
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
talousjohtaja
toimistosihteeri

Ylihonko Mervi

jäsen

Muut osallistujat Kaskiluoto Heli
Ojakoski Markus
Norrbo Ulla

kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kehittämisjohtaja

Lisätiedot
Etäyhteydellä

Poistui kello 19:04

Etäyhteydellä

Etäyhteydellä
Poistui kello 19:24
Etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Jukka Koskinen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

§:t 77 - 96

Pöytäkirjan tarkastus
30.08.2022
Heikki Huhtaluoma

Satu Jokela

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140
§:n mukaisesti.
Pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 77
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Esittelijän ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Todettiin etäyhteydellä läsnä olevat. Todettiin lisäksi, että toimistosihteeri
Elina Tala osallistuu kokoukseen perehtyäkseen pöytäkirjanpitäjän
tehtävään.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 78
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen
aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Esittelijän ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Aromaa ja Satu
Jokela.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Huhtaluoma ja Satu
Jokela.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 79
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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Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 80
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisena koronaviruspandemian sekä henkilöstövajeen vuoksi, ja helmikuussa peruspalvelukeskuksissa
toteutettiin sulkuja, jotta vastaanottotoiminta saatiin turvattua. Hyvinvointialueen valmistelutyö on jatkunut kaikilla tulosalueilla.
Kesäkuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla palvelujen ostoa lukuun ottamatta. Tuloslaskelma
osoittaa 158.193 euron alijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 48,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet kaikilla tulosalueilla sosiaalipalveluita lukuun ottamatta, yhteensä 107.935 euroa. Muut toimintatuotot ovat pienentyneet 40.173 euroa. Asiakasmaksulain muutokset ja henkilöstövajeesta
aiheutunut palvelumäärien vähentyminen ovat vaikuttaneet maksutuottojen
pienentymiseen.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 48,8 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet 34.077 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1.373.622 euroa, aineet
ja tarvikkeet 64.972 euroa ja muut toimintakulut 46.356 euroa. Avustuksiin
on käytetty 171.138 euroa vähemmän.
Talousarvion tasaiseen toteutumiseen verrattuna palvelujen ostot ylittävät
määrärahan vammaisten ja SHL:n mukaisten asumispalvelujen, kehitysvammapalvelujen, kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen sekä
tehostetun palveluasumisen osalta.
Energian ja muiden hintojen nousu luo painetta kustannusten kasvuun loppuvuonna. Palkkakustannusten osalta talousarviossa varauduttiin 1,5 %
kustannusten kasvuun. Kunta-alan sopimuskorotus 1.6.2022 lähtien vaihtelee sovellettavan työehtosopimuksen mukaan ja on sote-sopimuksessa
2,0%. Lisäksi keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lähtien on 0,5%.
Kesäkuun toteuman perusteella on laadittu ennuste tilikaudelle 2022. Sen
perusteella loppuvuodelle lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on noin
900.000 euroa. Arvio tarkentuu syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.
Maksutuottojen arvioidaan jäävän 300.000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Talousarvioon sisältyy valtionavustus Covid-19 kustannuksiin, mutta
avustuksen perusteet eivät vielä ole selvillä.
Palveluostoihin arvioidaan kuluvan 1.755.000 euroa määrärahavarausta
enemmän, mutta toisaalta henkilöstökulujen arvioidaan jäävän 1.120.000
euroa alle määrärahavarauksen. Talousarvioon verrattuna palveluostoja
kasvattavat erityisesti asumispalvelujen tarpeen kasvu ja palveluhintojen
nousu: vammaisten asumispalveluissa (973.000 euroa) ja tehostetussa
palveluasumisessa (500.000 euroa). Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun osalta lakisääteisen henkilömitoituksen nosto oli tiedossa jo talousarPöytäkirjan tarkastajat:
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viota laadittaessa, eikä siihen talousarviossa varattu määräraha ollut alun
perinkään riittävä. VPL-kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan jäävän 200.000 euroa alle määrärahavarauksen.
Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän määrärahavarausta pienemmäksi,
koska avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä, ja sijaisia on palkattu Sarastia Rekryn kautta, jolloin kulut sisältyvät kohtaan
palvelujen ostot.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022 tietoonsa saatetuksi,
2) lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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Arviointikertomus vuodelta 2021
117/02.02.02/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 81
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kuntalain 121 § määräyksen mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.5§). Säännöksiä noudatetaan myös
kuntayhtymissä.
Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2021 arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle 19.5.2022 § 8. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2021 on käsitelty yhtymävaltuuston kokouksessa 24.5.2022 § 6.
Tarkastuskertomus sisältää tarkastuslautakunnan tekemiä huomioita, joihin yhtymähallituksen edellytetään antavan lausuntonsa.
Tarkastuslautakunta pyytää, että yhtymähallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 15.8.2022 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa yhtymävaltuustolle ja edelleen tarkastuslautakunnalle liitteen
mukaisen lausunnon toimenpiteistä tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen / huomioiden johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Liitteet
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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän purkaminen
119/00.01.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 82
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään
kaupunki ovat Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän jäseniä.
Osajäsenenä (ympäristöpalvelut) on Merikarvian kunta.
PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaalija perusterveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut. PoSan omistajakunnat muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.
Kunnat ja yksityiset vuokranantajat omistavat sosiaali- ja terveydenhuollon
kiinteistöt.
PoSan perussopimuksen § 26 mukaan:
”PoSan purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. PoSan purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelyistä.
PoSan varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen
sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.”
Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaalija terveydenhuollon tehtävät ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joten Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä tulee purkaa.
Vuoden 2022 tilinpäätöksestä
Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan niin, että loppuselvityksen
kustannukset ovat mukana lopullisina tai arvioina.
Tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta kaikki kuntayhtymän toimielimet
lakkaavat kuntayhtymän purkautuessa.
Kuntalain 71.1 §:n nojalla tarkastuslautakunta asetetaan toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Näin ollen tarkastuslautakunnan tulee osallistua vielä ao. kuntayhtymän
viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen.
Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille on tarkoituksenmukaista käsitellä kaikissa peruspalvelukuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa.
Ilmoitus aluehallintovirastolle
Kuntayhtymän purkamisesta ilmoitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka
toimialueella yhtymällä on kotipaikka.
PoSan jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet esittää PoSan yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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aloittamista perussopimuksen mukaisesti todeten, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.
Kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt purkamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden ostosta tarjouksen BDO Oy:ltä, joka tuottaa kuntayhtymän hallinnon ja
talouden tarkastuspalvelut.
Tarjous on jaettu kahteen vaiheeseen:
1) Suunnitelmaosiossa laaditaan selvitys ja raportti, jossa käydään läpi
purkuprosessia ja sen toteuttamista. Osio käydään läpi jäsenkuntien kanssa. Osiossa sovitaan mm. selvitystoimien suorittajasta ja henkilöstä/henkilöistä, jotka hoitavat kuntayhtymän toimintoja 1.1.2023 jälkeen.
2) Toteutusosiossa selvityshenkilö avustaa peruspalvelukuntayhtymää / jäsenkuntia purkuprosessin toteuttamisessa toimittamalla tarvittavat asiakirjat ja avustamalla päätösten tekemisessä. Tavoitteena, että peruspalvelukuntayhtymään jäisi toimintoja mahdollisimman vähän 1.1.2023 jälkeiseen
aikaan.
BDO:n Kuntayhtymän purkaminen / tarjous ja yleiset sopimusehdot oheismateriaalina.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä BDO Kuntayhtymän purkaminen / tarjous sopimusehtoineen,
2) nimetä suunnitelmaosioon PoSan edustajiksi yhtymähallituksen puheenjohtajan, yhtymävaltuuston puheenjohtajan, kuntayhtymäjohtajan
ja talousjohtajan,
3) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajan vaiheeseen yksi (1) suunnitelmaosio ja ilmoittamaan osallistujan yhteystiedot yhtymähallituksen
sihteerille 6.9.2022 mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Eroanomus luottamustoimesta / Kotaoja Kristiina
94/00.00.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 83
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kristiina Kotaoja on anonut eroa oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1) myöntää Kristiina Kotaojalle eron oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee Kristiina Kotaojan tilalle uuden varapuheenjohtajan jäljellä
olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Suun terveydenhuollon vertaiskehittämishanke
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 84
Valmistelija: Ylihammaslääkäri Jenni Peltola
Satakunnan hyvinvointialue on mukana Nordig Health Groupin (NHG)
suun terveydenhuollon vertaiskehittämishankkeessa, joka aloittaa toimintansa jo tämän vuoden puolella.
Tulsote 2 -hanke on hyväksytty STM:ssä ja Porin perusturva on kilpailuttanut hankkeen osana Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua. Hankkeen
sopimuksen liitteeksi allekirjoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus.
Satakunnan alueen suun terveydenhuollon toimijat ja NHG Finland Oy
ovat sopineet, että henkilötietojen käsittelysopimus liitetään osaksi Satakunnan alueen, Porin perusturvan / Tulsote 2 -hankkeen hallinnoimia,
suun terveydenhuollon vertaiskehittämispalveluiden sopimuksia suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittariston, suun terveydenhuollon
benchmarkingin sekä suun terveydenhuollon ammattilaisen laatutyökalun
osalta.
Henkilötietojen käsittelysopimus koskee Euran, Huittisten, Keski-Satakunnan, Pohjois-Satakunnan, Porin perusturvan, Rauman sekä Säkylän julkisesti tuotettua suun terveydenhuollon toimintaa.
Valmistelijan esitys

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä valtuuttaa Porin perusturvajohtaja Sanna Mustajoen allekirjoittamaan NHG:n ja Satakunnan alueen
suun terveydenhuollon toimijoiden välisen henkilötietojen käsittelysopimuksen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) valtuuttaa Porin perusturvajohtaja Sanna Mustajoen allekirjoittamaan
NHG:n ja Satakunnan alueen suun terveydenhuollon toimijoiden välisen henkilötietojen käsittelysopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Ylihammaslääkäri Jenni Peltola, puh. 044 577 3364, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
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Lääkkeiden koneellisen annosjakelun sopimuksen optiovuoden käyttöönotto
26/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 85
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on kilpailutettu vuonna 2019 sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.
PoSan toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena 1.1.2023 aloittavalle Satakunnan hyvinvointialueelle ja sopimusneuvotteluissa on sovittu, että siirtymävaiheessa vanhasta organisaatiosta uuteen organisaatioon, sopimukset
voivat jatkua tarpeen mukaan ennallaan tai voidaan ottaa käyttöön optiokausia koskien vuotta 2023.
PoSan ja PoSan toiminta-alueen apteekkien kanssa tehdyssä sopimuksessa on mahdollista ilmoittaa option käyttöön otosta kolme kuukautta
ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimus ja optiokausi on
käytetty siis vuoden 2023 lopussa, jota ennen hyvinvointialueella tulee
järjestää uusi kilpailutus, jos palvelun halutaan jatkuvan vuonna 2024.
Satakunnan hyvinvointialueen sopimushallinnasta saadun ohjeen mukaan
optiovuosi 1.1. - 31.12.2023 otetaan käyttöön.
Valmistelijan esitys

PoSan toiminta-alueella oleva ja sellaisenaan Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvä lääkkeiden koneellisen annosjakelun sopimuksen mahdollistama optiokausi otetaan käyttöön ajalle 1.1. - 31.12.2023. Optiovuoden aikana sovelletaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) jatkaa PoSan toiminta-alueella olevaa ja sellaisenaan Satakunnan
hyvinvointialueelle siirtyvä lääkkeiden koneellisen annosjakelun sopimuksen mahdollistamaa optioaikaa 1.1. - 31.12.2023,
2) esityksen mukaisesti, että optiovuoden aikana sovelletaan voimassa
olevan sopimuksen ehtoja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 86
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Kiirevastaanoton lääkäripalvelujen sopimuksen optiovuoden käyttöönotto
89/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 86
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Kiirevastaanoton lääkäripalvelut on kilpailutettu vuonna 2021 sopimuskaudelle 1.1. - 31.12.2022. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella (2)
yhden (1) vuoden mittaisella optiovuodella.
PoSan toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena 1.1.2023 aloittavalle Satakunnan hyvinvointialueelle ja sopimusneuvotteluissa on sovittu, että siirtymävaiheessa vanhasta organisaatiosta uuteen organisaatioon, sopimukset
voivat jatkua tarpeen mukaan ennallaan tai voidaan ottaa käyttöön optiokausia koskien vuotta 2023.
PoSan ja Medicci Oy:n välillä tehdyssä kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
sopimuksessa on mahdollista ilmoittaa option käyttöönotosta neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
sopimuksen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalla 1.1. 31.12.2023.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ottaa käyttöön kiirevastaanoton lääkäripalvelujen sopimuksen yhden
(1) vuoden mittaisen optiokauden ajalla 1.1. - 31.12.2023.

Kokouskäsittely

Medicci Oy on 29.8.2022 ilmoittanut, että Medicci Oy ei jatka kiirevastaanoton palveluiden tuottamista 1.1.2023 lähtien.
Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus merkitsee Medicci Oy:n ilmoituksen
tiedoksi.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Medicci Oy:n ilmoituksen.
Yhtymähallitus velvoitti ylilääkäriä neuvottelemaan Satakunnan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden ja erityispalveluiden toimialajohtajan kanssa kiirevastaanoton järjestämisestä Pohjois-Satakunnan alueella 1.1.2023 lähtien.
Merkittiin, että Aulis Vehmasto poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon aikana kello 19:04.

Lisätietoja antaa
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 87
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Etäkonsultaatiopalvelujen sopimuksen optiovuoden käyttöönotto
105/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 87
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Etäkonsultaatiopalvelut on kilpailutettu vuonna 2021 sopimuskaudelle 1.1.
- 31.12.2022. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella (2) yhden (1)
vuoden mittaisella optiovuodella.
PoSan toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena 1.1.2023 aloittavalle Satakunnan hyvinvointialueelle ja sopimusneuvotteluissa on sovittu, että siirtymävaiheessa vanhasta organisaatiosta uuteen organisaatioon, sopimukset
voivat jatkua tarpeen mukaan ennallaan tai voidaan ottaa käyttöön optiokausia koskien vuotta 2023.
PoSan ja Remo Test Lausuntopalveluiden välillä tehdyssä etäkonsultaatiopalvelujen sopimuksessa on mahdollista ilmoittaa option käyttöönotosta
neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön etäkonsultaatiopalvelujen sopimuksen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalla 1.1. - 31.12.2023.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ottaa käyttöön etäkonsultaatiopalvelujen sopimuksen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalla 1.1. - 31.12.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 88

6/2022
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Terveyspalvelut / Kahden sairaanhoitajan toimen perustaminen
76/01.01.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 88
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Potilasturvallisuuden, terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen vaatimusten mukaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja työntekijöiden työturvallisuuden
varmistamiseksi tarvitaan lisäresurssia kiirevastaanoton toimintaan. Hoidon kiireellisyyden ensiarvio tarkoittaa päivystyspoliklinikalle saapuvalle
potilaalle tehtävää määrämuotoista hoidon kiireellisyyden arviota. Siitä on
käytetty termiä ”triage”. Kiirevastaanotolla sairaanhoitaja arvioi kaikkien
hoitoon saapuvien hoidon kiireellisyyttä ja tarvittavaa hoitopaikkaa potilaan
ilmoittaman tulosyyn, muiden sairauksien ja statuslöydösten perusteella.
Vuonna 2023 päivystysapupuhelin-toiminta 116117 on siirtymässä alueille,
jossa kiirevastaanottopalvelun sairaanhoitaja tekee puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta valtakunnallisten ja alueellisten ohjeiden mukaisesti. Kiirevastaanoton toiminnan turvaamiseksi tarvitaan lisäresurssi aamu- ja iltavuoroon.
Kahden sairaanhoitajan palkkakulut 1.9.2022 alkaen on yhteensä
20 000 €. Vuoden 2022 talousarvioon ei ole varattu määrärahavarausta
esitettäviin sairaanhoitajien toimiin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus perustaa kaksi sairaanhoitajan tointa 1.9.2022 alkaen ja
antaa toimille täyttöluvat samasta ajankohdasta lukien.
Toimien alkusijoituspaikka on SOTE-keskus Tapalan vastaanottopalvelut.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) perustaa kaksi (2) sairaanhoitajan tointa 1.9.2022 alkaen,
2) antaa sairaanhoitajan toimille (2) täyttöluvat 1.9.2022 lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
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Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 89
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Täyttöluvat
114/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 89
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

2210024

sosiaalityöntekijä,
virka
psykologi, virka

45022101

lastensuojelu

23.6.2022

toistaiseksi

45021301

perheneuvola

20.8.2022

toistaiseksi
toistaiseksi

5.9.2022

toistaiseksi

1.8.2022

toistaiseksi

Terveyspalvelut

3120014

18.7.2022

toistaiseksi

7

Terveyspalvelut

3130002

lapsiperheiden
sosiaalityö
työikäisten
palvelut
suun
terveydenhuolto
aikuis- ja
seniorineuvola
psykososiaaliset
palvelut

9.7.2022

6

26.8.2022

toistaiseksi

8

Terveyspalvelut

3130006

45031301

psykososiaaliset
palvelut

15.9.2022

toistaiseksi

9

Terveyspalvelut

5410022

45054101

sairaala

1.9.2022

31.8.2023

10

Terveyspalvelut

5410002

45054101

sairaala

15.8.2022

9.8.2023

11

Terveyspalvelut

5130011

45051301

vastaanotot

5.9.2022

toistaiseksi

12

Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Ikäihmisten
palvelut

4210019

perhetyöntekijä,
työsuhde
sosiaaliohjaaja,
virka
hammashoitaja,
työsuhde
terveydenhoitaja,
työsuhde
psykiatrinen
sairaanhoitaja,
työsuhde
psykiatrinen
sairaanhoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde
sairaanhoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde
lähihoitaja,
työsuhde

45021101

5

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

45042101

kotihoito

5.9.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

1.8.2022

toistaiseksi

45042101

kotihoito

1.8.2022

toistaiseksi

45044131

asumispalvelut

1.9.2022

toistaiseksi

1
2
3
4

13
14
15

Päätös

2130004
2210011
3220004
5210031

4210025
4210060
4413009

45032201
45052101
45031201
45031301

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että Markus Ojakoski poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana kello 19:24.

Lisätietoja antaa
_______________
Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 89

6/2022
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30.08.2022

§ 90

6/2022
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Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 90
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja
palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 25.5.-25.8.2022.
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

30.08.2022

§ 91

6/2022
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Saapuneet päätökset
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 91
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valvira V/14332/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, LSK Invest Oy.
Valvira V/17531/2022, V/16027/2022, V/25410/2022; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,
9Lives Ensihoito Oy.
Valvira V/8050/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, Terveyden Tuottajat Oy.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/7395/2022; Lupa
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Matter Katri
matomäki Oy.
Valvira V/20917/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan ilmoitus terveydenhuollon palveluista vastaavista johtajista,
Stella Kotipalvelut Oy.
Valvira V/18366/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Ambulanssipalvelu Lilja Oy.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/7139/2022; Yksityisen
ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön koko
toiminnan keskeyttäminen 13.6.2022 alkaen, Perhekoti Honkaranta
Oy.
Valvira V/19665/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Lääkärisi Mielenterveys Oy.
Valvira V/21961/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Tutoris Oy.
Valvira V/13370/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Kolmostien Terveys Oy.
Valvira V/21579/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Puhelevi Oy.
Valvira V/25216/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen
lopettaminen, Prima Health Oy.
Valvira V/12551/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Medikams Oy.
Valvira V/20276/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Medipyy Oy.
Valvira V/25508/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, 9Lives Ensihoito Oy.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/10751/2022; Yksityisen
ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön
lopettaminen, Metsäkoto Oy.
Valvira V/21909/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy.
Valvira V/21904/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy.
Valvira V/25852/2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, HABS kuntoutus rehabilitering oy.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/6747/8186/2022;
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin
muuttaminen, Sikuriina Oy.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/5290/2022; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,
Puheilo Oy.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 91

6/2022

134

22) Valvira V/23642/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Abalanced Oy.
23) Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSSAVI/10988/2022;
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen,
Pelastakaa Lapset ry.
24) Valvira V/27351/2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy.
25) Lounais-Suomen aluehallintovirasto
LSAVI/7149/7212/7365/8090/10754/2022; Ilmoituksenvaraisten
yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen,
Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut Oy.
26) Turun hallinto-oikeus 20038/03.04.04.04.04.10/2020; Päätös
kunnalliseen virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisestä tehtyyn
valitukseen. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
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Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 92
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Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 92
Saapuneet kirjeet
1)
2)

Valviran ja aluehallintoviraston ohjekirje: Lastensuojelun
sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain
mukainen.
STM:n ohjauskirje työtaistelutoimiin varautumisesta ja sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteessa,
VN/22991/2022.

Muut ilmoitusasiat
1)
2)
3)

Kankaanpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 sekä
hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.
Tekniset-kehittämistyöryhmän pöytäkirja 25.8.2022.
Yhtymävaltuuston kokous 8.9.2022.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat.

Päätös
_______________

Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 93

6/2022

Lisäasian ottaminen
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 93
Yhtymähallitus päättää ottaa seuraavat asiat käsiteltäväksi lisäasioina.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Eroanomus luottamustoimista / Ylihonko Mervi
94/00.00.01/2019, 95/00.00.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 94
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Mervi Ylihonko on anonut eroa yhtymähallituksen ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä jääviyden perusteella.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1) myöntää Mervi Ylihongolle eron yhtymähallituksen ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä, koska Ylihonko on menettänyt vaalikelpoisuutensa,
2) valitsee Mervi Ylihongon tilalle uuden jäsenen yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi,
3) valitsee Mervi Ylihongon tilalle uuden puheenjohtajan oikaisuvaatimuslautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhtymähallitus

30.08.2022

§ 95

6/2022

138

Sosiaali- ja perhepalvelujohtajan virantäyttö
121/01.01.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 95
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja on ilmoittanut suullisesti irtisanoutuvansa
PoSan virkatehtävästä siten, että viimeinen työpäivä on 14.9.2022 siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.
PoSan hallintosäännön 36 §:n mukaan viran tai työsuhteen julistaa haettavaksi valinnasta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 37 §:n mukaan
yhtymähallitus päättää palvelujohtajien valinnasta. Hallintosäännön 40 §:n
mukaan yhtymähallitus päättää myös täyttöprosessin käynnistämisestä.
PoSan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta siirtyy Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Mikäli yhtymähallitus päättää olla julistamatta virkatehtävää avoimeksi, tulee harkittavaksi viran väliaikainen hoito.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) sosiaali- ja perhepalvelujohtajan viran täyttöprosessista kokouksessa
käydyn keskustelun perusteella.

Kokouskäsittely

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela vahvisti kokouksen
kuluessa tekstiviestillä irtisanoutumisensa sosiaali- ja perhepalvelujohtajan
virasta siten, että viimeinen työpäivä on 14.9.2022.
Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus
1) myöntää Sonja Vuorelalle eron sosiaali- ja perhepalvelujohtajan
virasta 15.9.2022 lukien,
2) päättää sosiaali- ja perhepalvelujohtajan viran täyttöprosessista
kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Päätös

Yhtymähallitus päätti
1) myöntää Sonja Vuorelalle eron sosiaali- ja perhepalvelujohtajan
virasta 15.9.2022 lukien ja
2) että viran täyttöprosessia ei käynnistetä vaan sosiaali- ja
perhepalvelujohtajan tehtävät hoidetaan väliaikaisesti
15.9.-31.12.2022 sisäisin järjestelyin.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Kilometrikorvaus vuonna 2022
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 96
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
KVTES liitteen 16 mukaisesti matkakustannusten korvausten yleiset määräykset koskevat kilometrikorvauksia viranhaltijan/työntekijän omalla tai
hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä virka- ja virantoimitusmatkasta.
KT, JAU ja JUKO ovat tehneet erillissopimuksen kunta-alan uusista työ- ja
virkaehtosopimuksista 2022-2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi virkaja työehtosopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella 1.1.2023
hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin että siihen
henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin
1.5.2022 alkaen ja jo aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.
Sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025.
Sopimus sisältää määräaikaisen muutoksen kilometrikorvauksiin. Uuden
pöytäkirjamerkinnän mukaan kalenterivuosittain enintään 7 000 kilometriltä
maksetaan sopimusmääräyksessä sovittu suurempi kilometrikorvaus, jonka suuruus vuonna 2022 on 46 snt/km. 7 000 kilometrin ylittäviltä matkoilta
korvataan 40 snt/km.
Polttoaineiden hintojen nousu on ollut nopeaa, mikä on nostanut viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassa olevalla kulkuneuvolla tekemien matkojen käyttökustannuksia huomattavasti. Heinäkuun loppuun mennessä
tehtyjen matkalaskujen perusteella 7 000 kilometrin raja näyttäisi ylittyvän
noin 40 viranhaltijalla/työntekijällä.
Johtoryhmä on keskustellut asiasta ja esittää, että korvaus oman auton
käytöstä 31.12.2022 saakka on 0,46 snt/km ilman kilometrirajaa. Tällä
voidaan vaikuttaa viranhaltijoiden/työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja
sitoutuneisuuteen sekä vastata osin alalla olevaan rekrytointihaasteeseen.
Useat työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja PoSalla on vain
muutamia työntekijöiden käytössä olevia leasing-autoja.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää, että
1) 46 snt/km kilometrikorvausta sovelletaan niihin matkoihin, jotka on
tehty ajalla 1.9.-31.12.2022, vaikka virka- ja virantoimitusmatkojen
yhteismäärä ylittää 7 000 kilometriä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

30.8.2022

§ 77 - 96

Muutoksenhakukielto

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

§ 77 - 96
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§
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

§
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:

