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KARVIAN KUNNANHALLITUS 
 
 
 
ASIA: VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN VANHUSPALVELUIHIN 
 
 
 

Arvoisa kunnanhallitus 
 
 
Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17- 

 vuotta täyttäneitä karvialaisia kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa 
 varten Karvian ikäihmisten palveluihin. 

 
Viime vuoden osalta koronatilanne ei mahdollistanut virkistystyöntekijöiden 
palkkaamista, tänäkin vuonna tilanne voi olla sama mutta voimme kuitenkin 
kokeilla. Toimimme tilanteen mukaan.  
Tehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. Työntekijät 
voivat ulkoiluttaa myös kotihoidon asiakkaita. 
 
Peruspalkka vuoden 2021 osalta olisi 997,33 euroa/kk, joka on tällä hetkellä 
50% hoitoapulaisen palkasta.  Työntekijät tekisivät vain päivätyötä arkipäivi-
sin, joten vuorotyölisiä ei muodostuisi. Lisäksi palkkaan lasketaan sosiaaliku-
lut, jotka tämän hetken palkasta olisivat 214,18€/kk.  Kustannukset  olisivat 
yhteensä 1211,51 €/kk yhtä työntekijää kohden.  Kuuden työntekijän kustan-
nukset olisivat siis 7 269,06€ kesältä. 

Työaika normaali jaksotyöaika 38t 45min/viikko. 

PoSa voisi edellisvuoden tapaan suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja 
palkanmaksun, ja kesän jälkeen laskuttaa palkkauksesta syntyneet kustan-
nukset toteutuneen perusteella Karvian kunnalta.  

Toivomme, että Karvian kunta suhtautuu edelleen myönteisesti virkistystyön-
tekijöiden palkkaukseen 

 
 

 
    Kunnioittaen 
 
  

Anne Vanhatalo 
 vanhuspalvelujohtaja/PoSa 
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Kunnanhallituksille ja keskusvaalilautakunnille 
 
 
 

Ehdokasasettelutehtävät viikolla 11 ja pohjatietojen päivitys  

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidet-

täväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kah-

teen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin 

toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.  

Ehdokasasettelun viranomaistehtävistä viikolla 11 

Jos keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän torstaina 

18.3.2021, oikeusministeriö suosittelee, että ehdokaslistojen yhdistelmän painattamista ei kuitenkaan tehtäi-

si, vaan odotettaisiin, kunnes eduskunta on ratkaissut vaalien siirtämistä koskevan asian ja uusi laki on tullut 

voimaan. Keskusvaalilautakunnan ei tarvitse tässä tilanteessa noudattaa VAT-ohjeen nro 3b valmiiksi merkit-

semistä koskevaa määräaikaa. 

Jos ehdokasasettajille annetaan tietoa ehdokaslistojen yhdistelmistä, samassa yhteydessä on annettava tietoa 

siitä, että tällä viikolla tehdyt viranomaistoimet mitätöityvät ja ne tullaan tekemään uudestaan uudessa aika-

taulussa uuden lain voimaantultua. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mahdollinen ehdokasnumerointi mitätöi-

tyy ja tehdään uudelleen toukokuussa. Numerointi ja valmiiksi merkintä puretaan automaattisesti vaalitieto-

järjestelmässä uuden lain tultua voimaan. 
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Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, 

ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia. Vaalitietojärjestelmään syötetyt ehdokkaiden tiedot säilyvät, mutta 

keskusvaalilautakunnan on tarkistettava kaikkien ehdokkaiden tiedot uudestaan toukokuussa. 

Pohjatietojen päivitys 

Kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikois-

taan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestel-

mään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää.  Digi- ja 

väestötietoviraston (DVV) 18.12.2020 päivätyssä kirjeessä kunnanhallituksille on annettu tarkentavia ohjeita 

äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisesta (DVV/9007/2020; vaalilain 

9§ 4 mom. ja 13§ 4 momentin perusteella). Eduskunnan käsittelyssä oleva lakimuutos tarkoittaa seuraavia 

muutoksia tähän ohjeeseen:  

- Äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisen, eli vaalitietojärjes-

telmään tallentamisen ja tietojen kuittaamisen ajanjakso: uusi ajanjakso on 22.03.2021–8.4.2021 klo 

12. Pakottavista muutostarpeista tulee tämän jälkeen ilmoittaa välittömästi DVV:lle. 

- Uuden tietojen päivitysjakson käynnistyessä äänestyspaikkatiedoissa ja keskusvaalilautakunnan yh-

teystiedoissa ovat pohjana sinne jo tallennetut, tällä hetkellä järjestelmässä näkyvät tiedot. Kotimaan 

yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen osalta tiedot kopioidaan niin, että 29.1.2021 men-

nessä tallennetut aukioloajat siirretään vastaaville päiville uudelle ennakkoäänestysajanjaksolle kopi-

oituna molemmille ennakkoäänestysviikoille samanlaisina. Aukioloaikojen kellonajat nollataan, eli 

vähintään ne tulee jokaisen aukiolojakson kohdalla tallentaa uudestaan. 

Muilta osin edellä mainitussa DVV:n kirjeessä annetut ohjeet ovat päteviä myös uudessa tilanteessa ja niitä 

tulee noudattaa myös hallituksen esityksen HE 33/2021 mukaisten muutosten voimaantulon jälkeen. 

Kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestel-

män pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista auki-

oloaikoineen sekä 2) tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista. 

Vaalitietojärjestelmästä tietoja välitetään laajasti eteenpäin sellaisina kuin kunta on ne sinne tallentanut, ml. 

äänioikeutetuille huhtikuussa lähetettäville ilmoituskorteille. Menettely edellyttää kunnalta suurta huolelli-

suutta tietojen tarkistamisen ja merkitsemisen suhteen, varsinkin nyt, kun ennakkoäänestyspäiviä on entis-

tä enemmän. Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot on kuitattava, vaikka ne eivät olisi muuttuneet. 

Lisätietoja löytyy pohjatietojärjestelmän käyttöohjeesta kunnan keskusvaalilautakunnalle (VAT-ohje nro 2b) 

sekä vaalitietojärjestelmän teknisestä ohjeesta (VAT-ohje nro 1) ja DVV:n kirjeestä kunnille (DVV/9007/2020). 

VAT-ohjeet on toimitettu kunnille paperisina, mutta ne ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa Vaalitieto-

järjestelmän etusivun linkistä ”Ohjeet ja tiedotteet”. Huom! Ohjeita ei ole päivitetty vaalien siirtyneillä aika-

tauluilla. 
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Vaaliklinikat 

Vaaliklinikoita järjestetään maaliskuussa lisää. Klinikoiden ajankohdat ovat: 

- to 25.3. klo 8.30-10.00 – linkki 

- pe 26.3. klo 8.30–10.00 – linkki 

- ma 29.3. klo 13.00–14.30 – linkki 

- ke 31.3. klo 13.00–14.30 – linkki 

 

Kaikki klinikat ovat kaksikielisiä: kysyjälle vastataan kysymyksen kielen mukaisesti ja käännetään tarvittaessa. 

Kaikilla klinikoilla on paikalla oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen vaalituen vaaliasiantuntijoita. Kli-

nikoille osallistuminen on vapaaehtoista. 

Suosittelemme, että kunnasta osallistuu enintään yksi henkilö yhdelle klinikalle, koska Microsoft Teamsissa on 

250 osallistujan raja. Kysymyksiä oikeusministeriölle tai vaalituelle voi aina esittää myös sähköpostitse tai pu-

helimitse. Pääset sisään Teams-klinikalle klikkaamalla klinikan päivämäärän vieressä olevaa linkkiä. 

 

 

 

 

Vaalijohtaja  Arto Jääskeläinen 

 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 

 

  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RjNGM2ZmYtOGRhMi00Yjg1LWI1ODQtMTUwZTM4YmYwOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%221f5d64b1-7776-4be7-8303-9563cca84d6c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2ODczNzQtZGNiYS00MGYxLTk3YjQtYWY5NmNlMWJkMzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%221f5d64b1-7776-4be7-8303-9563cca84d6c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkwZDE1ZGMtNjcxYy00OTNkLTljMjEtNmQ0NDA3ZDVkODMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%221f5d64b1-7776-4be7-8303-9563cca84d6c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEwN2E5Y2QtMmNiZS00ZWY4LWEyMjItOTNhYzZjMDdlYjdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%221f5d64b1-7776-4be7-8303-9563cca84d6c%22%7d


    

 

    

   

      

     

  8.3.2021 VN/20585/2020  

 
 

 
 

    

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi S-posti, internet 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post, internet 

Oikeusministeriö Eteläesplanadi 10 0295 16001 09 160 67730 oikeusministerio@om.fi 

PL 25 00130 Helsinki Internat. Internat. www.oikeusministerio.fi 

FI-00023 Valtioneuvosto Finland +358 295 16001 +358 9 160 67730 www.justitieministeriet.fi 

Finland     

 

Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) 
 
 
 
 

Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021  

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä on 

sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa 

kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6.5.6.2021 (keski-

viikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloit-

taa jo keskiviikkona 26.5.2021.  

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kes-

tää vuoden 2025 toukokuun loppuun.  

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaa-

lilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla. 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koske-

van esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää edus-

kunta.   

Eräitä käytännön näkökohtia kunnan vaaliviranomaisten toiminnasta 

- Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudel-

leen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi voimaan ennen 

ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat vastaan ehdokashakemuk-

http://www.vaalit.fi/
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set 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten mukaisesti. Nämä ehdokashake-

mukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ol-

lessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 

4.5.2021 saakka. 

- Oikeusministeriö suosittelee, että keskusvaalilautakunnat jättävät tekemättä vaalilain 

36-41 ja 43-44 §:n mukaiset toimet. Keskusvaalilautakunta ei siis ratkaise sille tulleita 

ehdokashakemuksia tai laadi ehdokaslistojen yhdistelmää maaliskuussa 2021. 

- Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa (mukaan lukien kotiäänestys ja laitosäänestys) pi-

dennetään kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet turvalliseen äänestämiseen parane-

vat. Oikeusministeriö lähettää lähiaikoina kunnille lisätietoa siitä, miten ennakkoäänes-

tyspaikat ja –ajat pitää merkitä vaalitietojärjestelmään (VAT). Määräaika merkitsemiselle 

tulee olemaan 8. huhtikuuta klo 12. 

- Vaalipäivän siirtymisestä huolimatta käytetään vaalimateriaalia, jonka kunnat ovat ti-

lanneet oikeusministeriön tilausjärjestelmästä. Kunnille jo saapuneelle vaalimateriaalille 

on järjestettävä turvallinen säilytys, jotta materiaali säilyy käyttökelpoisena, eivätkä 

asiattomat pääse siihen käsiksi. 

- Vaalitietojärjestelmän kenraaliharjoitukset siirtyvät pidettäväksi myöhemmin ilmoitetta-

vana ajankohtana. Kunnan oma koulutus vaalitehtävissä työskenteleville on tarkoituk-

senmukaista siirtää pidettäväksi lähempänä vaalipäivää. 

- Oikeusministeriön 1.10.2020 lähettämää kirjettä kunnanhallitukselle, oikeusministeriön 

antamia vaaliohjeita ja oikeusministeriön ja THL:n yhdessä antamia ohjeita äänestyksen 

turvallisesta toteuttamisesta sovelletaan myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa. 

Oikeusministeriö antaa myöhemmin tietoa mahdollisista täsmennyksistä ohjeistukseen 

ja uuden vaalipäivän edellyttämistä aikataulumuutoksista. 

Lisätietoja 

Lisätietoja vaalijärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä: 

- www.vaalit.fi 

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, etunimi.j.sukunimi@om.fi, 

- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, 

- erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, 

- erityisasiantuntija Laura Peuraniemi, puh. 02951 50036, 

http://www.vaalit.fi/
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- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206, 

- VAT-asioissa Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki@om.fi. 

 

 

Vaalijohtaja   Arto Jääskeläinen 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Heini Huotarinen 

 

LIITE: Vuoden 2021 kuntavaalien muutettua aikataulua kootusti 

TIEDOKSI: Ulkoministeriö 

Digi- ja väestötietovirasto 

Suomen Kuntaliitto   

  

mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
mailto:vaalituki@om.fi
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LIITE 1 Vuoden 2021 kuntavaalien muutettua aikataulua kootusti 

Huhtikuu 2021  

23.4. klo 24 Äänioikeusrekisterin tietojen poiminta VTJ:stä 

26.4. viimeistään Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokashakemusten jättämisestä 

ja valtuutettujen lukumäärästä kuuluttaminen) 

26.4. viimeistään Oikeusministeriön ilmoitus keskusvaalilautakunnalle puoluerekiste-

riin merkityistä puolueista ja niiden nimenkirjoittajista 

Toukokuu 2021  

4.5. ennen klo 16 Ehdokashakemukset viimeistään jätettävä kunnan keskusvaalilauta-

kunnalle 

10.5. Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokashakemusten tarkastus) 

perjantaina 14.5.  

viimeistään klo 16 

Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokasasettelun vahvistaminen 

ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen) 

vaalituki ilmoittaa Ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus 

vaalituki ilmoittaa Laskennan kenraaliharjoitus 

25.5. klo 12 Äänioikeusrekisteri lainvoimainen 

26.5. Ennakkoäänestys, kotiäänestys ja laitosäänestys alkaa kotimaassa  

Kesäkuu 2021  

1.6. klo 16 Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 

2.6. Ennakkoäänestys alkaa ulkomailla 

5.6. Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla 

8.6. Ennakkoäänestys päättyy kotimaassa 

11.6. klo 19 Keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänten tarkastus) 

13.6. klo 9-20 Vaalipäivä 

14.6. klo 12 

viimeistään 

Keskusvaalilautakunnan kokous (tarkastuslaskenta) 

16.6. klo 18  

viimeistään 

Keskusvaalilautakunnan kokous (tuloksen vahvistaminen) 

Elokuu 2021  

1.8. 2021 Valtuustojen toimikausi alkaa 
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Oikaisuvaatimuslautakunta 12 09.03.2021

_________________

Aloite PoSan kunnille asiointikuljetusten järjestämiseksi

Oikaisuvaatimuslautakunta 09.03.2021 § 12

Oikaisuvaatimuslautakunta on laatinut puheenjohtajan toimesta aloitteen
asiointikuljetusten järjestämiseksi ja toimittaa sen PoSan jäsenkuntien
kunnanhallituksille.

Esittelijän ehdotus Oikaisuvaatimuslautakunta päättää lähettää PoSan jäsenkuntien
kunnanhallituksille aloitteen asiointikuljetusten järjestämiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot
teen oikeaksi todistaa:

Kankaanpäässä 16.3.2021

rWV
(ibana F1ännikkö
IjöYtäkirianitäiä

Liitteet 13 Aloite PoSan kunnille asiointikuljetusten järjestämiseksi

Jakelu PoSan jäsenkunnat



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Oikaisuvaatirnuslautakunta § 12 09.03.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspäivämäärä Pykälät
9.3.2021 § 1 - 12

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 1 -3, 10-12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oi
kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät §

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

§

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja vali- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu
tusaika vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali

tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati
muksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saa
neen tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika
na tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen, yhteystiedot
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, pykälät Valitusaika

§ 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika
§4-9 30päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Dikaisuvaatimuslautakunta §1? 09.03.2021

---

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviran
omaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja ko
tikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit
tajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi
tettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-
ajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai
semmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimitta- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen
minen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan kuluessa.

Valitusasiakirjat voidaan jättää valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän
virka-ajan päättymistä myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
oikaisuvaatimuslautakunnalle Turun hallinto-oikeudelle edelleen toimitettavaksi.

Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 16.3.2021.
Tiedoksiantaja: Elina Tala

Liitetään pöytäkirjaan
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ALOITE POSAN KUNNILLE ASIOINTIKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEKSI

PoSan alue on maantieteellisesti suhteellisen laaja ja harvaan asuttu. Julkisten liikenneyhteyksien
verkosto on harva ja yhä useamman asukkaan on vaikea tai mahdoton niitä käyttää.
Liikkumisongelmat korostuvat heikommassa asemassa olevien kuntalaisten osalta. Vanhusten,
pitkäaikaissairaiden tai heikossa taloudellisessa tilanteessa elävien kuntalaisten on vaikea hoitaa
liikkumistarpeitaan ilman toimivia julkisia liikenneyhteyksiä.

Vammaispalvelulainja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten piirissä on lähes 500 asiakastaja
kustannukset ovat reilusti yli miljoona euroa vuodessa. Kuljetuspalveluista tehdyt
oikaisuvaatimukset muodostavat suuriniman yksittäisen ryhmän oikaisuvaatimuslautakuntaan
tulevista oikaisuvaatimuksista. Tämä kuvastaa sitä, että on paljon liikkumistarpeita, joihin
erityislainsäädännöllä ei voida kaikkien osalta vastata.

Alueemme väestörakenteessa tapahtuva ikäihmisten määrän kasvu on otettava huomioon
arvioitaessa tulevia kuljetustarpeita. Esimerkiksi vanhustenhuollon osalta palveluja kehitetään
kotona-asumisen turvaamiseksi tehostetun asumispalvelun sekä terveyskeskuksen vuodeosaston
käytön vähentämiseksi. 24/7 kotihoidon palvelujen järjestäminen on alkanut PoSan alueella
rajoitetulla alueella ja tarkoituksena on palvelun laajentamien koko alueelle. Liikkumisen ja
asioinnin mahdollistaminen olisi erittäin tärkeää kotona pärjäämisen kannalta ja tukisi mm. 24/7
kotihoidon onnistumisen mahdollisuuksia.

Asiointikuljetusten järjestäminen parantaisi heikossa asemassa olevien kuntalaisten lisäksi
muidenkin väestönosien hyvinvointia ja mahdollisuuksia osallistumiseen, joten tällä olisi suuri
vaikutus koko alueen hyvinvomnnille ja elinvoimaisuudelle. Lisäksi julkisten liikenneyhteyksien
parantaminen voisi vähentää myös yksityisautoiluja, jolloin ekologisetkin hyödyt tulisivat
huomioiduksi.

Tulevaisuudessa on tärkeää suhteuttaa kuljetuspalvelu vastaamaan olemassa olevaa kysyntää.
Yhteisellä, yli kuntarajojen menevällä suunnittelulla voimme tuottaa Pohjois-Satakunnan alueelle
kestävät ratkaisut, joilla pystytään myös tulevina vuosina hoitamaan kuljetuksia edullisesti.

Edellä esitettyyn viitaten oikaisuvaatimuslautakunta vetoaa jäsenkuntiin, jotta ne yhteistyössä
ryhtyisivät valmistelemaan ja toteuttamaan sellaista asiointiliikennettä, joka parantaisi
liikkumismahdollisuuksia PoSan kunnissa ja niiden välillä.

Oikaisuvaatimuslautakunta esittää edelleen, että nykytilanteen analyysin perusteella laaditaan
Pohjois-Satakunnan alueelle henkilökuljetusten kehittämissuunnitelma. Suunnitelman tulisi sisältää
erilaisten kehittämisvaihtoehtojen tarkastelun lisäksi konkreettiset, lähitulevaisuudessa toteutettavat
toimenpiteet sekä arvion niillä saavutettavista säästöistä.

Kankaanpää 9.3.2021
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