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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 42
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 43
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Harri Ojanperä ja Timo Renko.
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Asiakkuuskertomus 2019
59/00.01.02/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 44
Asiakkuuskertomus on yksi laatutyön kehittämisen väline ja se on
laadittu kuntayhtymässä vuodesta 2017 lähtien. Asiakkuuskertomuksen tarkoituksena on raportoida asiakkuuteen liittyvien tavoitteiden
toteutumista toimintavuoden aikana. Asiakkuuskertomuksessa raportoidaan asiakkuuden toteutumista asiakkaiden osallisuuden, kuulemisen ja asiakasturvallisuuden näkökulmista.
Arvioidessa aiemman asiakkuuskertomuksen kehittämistavoitteita
tämän vuoden tilanteeseen, voidaan todeta, että kuntayhtymä on
pystynyt kehittämään lähes jokaista asiakokonaisuutta, joka tavoitteiksi oli määritelty. Asiakasraatitoimintaa on laajennettu ja asiakaspalautteita on kerätty systemaattisesti eri yksiköissä. HaiPro
-potilasturvallisuusilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti ja
ilmoitusten käsittely yksiköissä on johtanut toiminnan kehittämiseen.
Sähköiset palvelut ovat laajentuneet eri osa-alueilla ja organisaation
verkkosivuja on päivitetty asiakkaiden palautteita kuunnellen. Uutena asiana asiakkuuskertomuksen loppuosassa on taulukko, jonka
avulla voidaan vertailla kolmea viimeisintä vuotta. Vertailussa huomataan esimerkiksi, että tyytymättömyys palveluihin on vähentynyt
viime vuosina sillä muistutukset, kantelut ja yksilöjaoston käsittelemät oikaisuvaatimukset ovat pääosin olleet vähentymään päin.
Kehitettävää riittää silti tuleville vuosille, jotta kokemusasiantuntijoita
osattaisiin hyödyntää entistä paremmin ja eri palveluissa toteutettaisiin yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa. Järjestöjen ja kolmannen
sektorin rooli toimintojen kehittämisessä on muistettava aiempaa paremmin. Lisäksi edelleen kehitettävää riittää asiakasnäkökulman
vahvistamisessa ja asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä palveluissa.
Liitteenä 1 Asiakkuuskertomus vuodelta 2019.
Lisätietoja asiassa antaa vs. hoitotyön johtaja Johanna Heino puh.
040 162 7315, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
hyväksyä asiakkuuskertomuksen vuodelta 2019 ja antaa sen tiedoksi jäsenkunnille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat Niina Övermark klo 17.41 ja Mika Kankaansyrjä klo 17.47.
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Henkilöstökertomus 2019
65/01/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 45
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla se on työväline, jota käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa
johtamisessa. Henkilöstöraportti on laadittu KT:n julkaiseman kunta-alan henkilöstö raporttisuositusten mukaisesti poikkeuksena tiedot, joita ei saada kuntayhtymän käytössä olevasta henkilöstöhallinnon järjestelmästä. Suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kehitettävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näitä tunnuslukuja käytetään kuntien
väliseen vertailuun.
Kertomusvuoden toimintaa raamitti Lappajärven ero Kuntayhtymä
Kaksineuvoisesta 1.1.2019 ja siitä johtuvat toiminnanmuutostarpeet. Yt-menettely käynnistettiin organisaatiossa alkuvuodesta
2019. Yt-menettelyn tavoitteena oli 30 htv säästöjen aikaansaaminen, mutta siihen ei päästy. Organisaatiorakenteen muutoksia kuitenkin tehtiin toimintavuoden aikana runsaasti. Hallintoa kevennettiin
ja toimenkuvia uudistettiin. Myös täyttölupamenettelyä tiukennettiin
ja jokaisen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttötarve arvioitiin.
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä nousi ollen vuoden lopussa 46,93
vuotta (45,02 vuotta v. 2018). Suurin henkilöstömäärä oli edelleen
55 - 59-vuotiaissa ja enemmistö henkilöstöstä (49,3 %) työskenteli
ikäihmisten palveluissa. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi ja
vastaavasti määräaikaiset työsopimukset vähentyivät. Lisäresurssia
saatiin mm. vakinaistamalla henkilöstöä ikäihmisten palvelualueelle
ja sosiaalipalveluihin. 31.12.2019 tilanteen mukaan vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 603 ja määräaikaisissa työsuhteissa oli 131
työntekijää. Vuoden aikana toistaiseksi voimassa olevaan työ-/virkasuhteeseen tuli 61 henkilöä. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 25
henkilöä, joista 3 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja 10 osa-aikaeläkkeelle/osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Vuosien 2019 - 2038 aikana
ennustetaan eläköityvän noin 27 henkilöä/vuosi.
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauslomia oli vuonna
2019 yhteensä 14 353 kalenteripäivää. Eniten oli 4 - 29 päivän poissaoloja. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin
21,7 kalenteripäivää, mikä oli 0,4 päivää edellisvuotta enemmän.
Sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin loppuvuoden aikana kääntynyt laskuun.
Työhyvinvointiin panostettiin mm. kuukausittaisilla esimiesiltapäivillä
sekä keväällä ja syksyllä järjestetyin henkilöstöinfoin. Lisäksi käytösPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sä oli ePassi. Kesälomien jälkeen aloitettiin TASKU-projekti, jonka
tuotoksena rakennettiin työhyvinvointijohtamisen käsikirja. Projektin
tiimoilta toteutettiin Mitä kuuluu? -kysely henkilöstölle. Loppuvuodesta tilanne kuitenkin tasaantui. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen tavoitteeseen ei myöskään päästy (3 pv/työntekijä). Täydennyskoulutuksen kokonaismäärä jäi 1,9
pv/vakituinen työntekijä.
Vuonna 2019 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökulut olivat
31 068 871 euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 105,3 % ja henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 37,3 % ja oman toiminnan
kuluista 57 %. Tämäkin osoittaa, että henkilöstö on suurin voimavaramme ja että henkilöstön työhyvinvointiin kannattaa panostaa. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu palvelujen kasvaneen kysynnän
mukaan. Koko henkilöstön sitoutuneisuus ja vastuunkanto palveluiden kehittämistä kohtaan omien päivittäisten tehtävien lisäksi on kuitenkin ollut esimerkillistä.
Liitteenä 2 Henkilöstökertomus 2019.
Lisätietoja asiassa antaa ikäihmisten palvelujohtaja Terhi Haapala
puh. 050 371 7368, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 ja antaa sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Matias Peltonen saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.52.
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Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020
66/00.01.02.02/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 46
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ensimmäinen vuosineljännes on
edennyt suunnitelmien mukaisesti, lukuun ottamatta maaliskuun
puolen välin jälkeen tullutta maailman laajuista korona-pandemiatilannetta. Alkuvuosi on ollut aktiivista kehittämisen aikaa. Toiminnallisesti on edetty toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja niitä
kohti.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talous on hyvin hallinnassa.
Kuntayhtymän toiminta ja talous on toteutunut suunnittelun mukaisesti ja euromääräisesti alittaa tasaisen talousarvion toteuman. Katsauskauden tulos on ylijäämäinen 240 000 euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
tuotot ovat talousarvioon suhteutettuna alittuneet 340 000 euroa.
Tähän osaltaan vaikuttavat kerran vuodessa laskutettavien tulojen
(loppuvuonna) osuus ja laskutusprosessin aiheuttamana se, että
kaikki tulot eivät ehdi kirjautua, kun laskutus voidaan aloittaa vasta
toteutuneen kuukauden loputtua. Tämä tarkoittaa, että tulot ovat kuitenkin tulossa ja siten toteuma on hiukan vääristynyt. Myös kulut
ovat sekä oman että koko toiminnan (sisältäen erikoissairaanhoito ja
Eskoo) osalta alittuneet yhteensä lähes 600 000 euroa.
On kuitenkin huomioitavaa, että koronan aiheuttamat kustannukset
eivät vielä näy oikeastaan mitenkään tässä ensimmäisen kolmanneksen osavuosikatsauksessa. Koronan aiheuttama epidemia-/pandemiatilanne on vaikuttanut toiminnallisesti merkittävästi kuntayhtymän toimintaan ja palvelutuotantoon. Palvelutuotantoa on rajattu,
koska on pyritty kaikin mahdollisin keinoin suojelemaan alueen
väestöä ja vähentämään sairastumisia. Koronatilanteessa on tehty
tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Taloudellisia vaikutuksia tulee terveydenhuollon palveluihin, mutta myös sosiaalihuollon palveluihin. Erityisesti sosiaalihuollon palveluissa näkyy toimeentulotuen tarpeen lisääntyminen sekä
lasten ja perheiden muuttunut tilanne/palvelutarpeen lisääntyminen.
Lisäksi kunta-alan palkkaneuvottelut ovat edelleen kesken, jotka
raamittavat toisaalta tulevaa talouden ylläpitoa. Tämän vuoksi on
tarpeellista ja järkevää, että puskuria näihin on jo jonkin verran olemassa. Kuitenkin on todettava, että pahimmillaan koronan aiheuttamat kustannukset ja palkkaneuvottelujen tulos voivat merkitä oleellista talousarvion ylitystä sekä oman toiminnan kulujen että erikoissairaanhoidon osalta.
Kauhavan hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu on
ollut aktiivista koko alkuvuoden. Suunnittelu on edennyt aiemmin
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suunnittelun mukaisesti. Valtakunnallisen sote-valmistelun liittyvät
valtionrahoituksen hankehaut tapahtuvat koko Etelä-Pohjanmaan
maakuntaa koskevina. Tässä valmistelussa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana tiiviisti. Hankevalmistelut ovat tapahtuneet alkuvuoden aikana, ja niiden mahdollinen täytäntöönpano tapahtuu aikaisintaan syksystä alkaen.
Koko toimintavuoden alun talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut tiiviisti. Jäsenkuntien kanssa on käyty ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi jäsenkuntaneuvottelua. Niiden aiheena ovat
olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021
suuntaviivat. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa on koko alkuvuoden ajan tehty toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi sekä
operatiivisesti että yhtymähallituksen toimesta.
Tulosalueilla on toiminnallisesti edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaalipalveluiden työntekijä resurssi on huomattavasti parempi kuin aiempana toimintavuotena. Lisäksi sosiaalipalveluissa
näkyy toiminnallisen kehittämisen lisäksi uuden asiakastietojärjestelmä EpSotin käyttöönoton valmistelu. Ikäihmisten palveluissa on tehty vahvaa henkilöstöorganisointia, jolla pyritään sairaslomien vähentymiseen sekä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa on otettu käyttöön useita toiminnallisia uusia toimintatapoja poliklinikan toiminnassa. Lisäksi alkuvuoden aikana on tehty päätös sairaalaosaston pienentämisestä. Hallinto- ja tukipalveluissa on tehty henkilöstötarkastelua sekä
sen myötä kehittämispäällikön virka on lakkautettu ja talousjohtajan
virka jätetty toistaiseksi täyttämättä. Tämän lisäksi tukipalveluissa on
tehostettu toimintaa ottamalla ostopalveluita (siivous) omaksi toiminnaksi.
Liitteenä 3 Osavuosikatsaus ajalle 1.1. - 31.3.2020.
Lisätietoja asiassa antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
hyväksyä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2020. Lisäksi yhtymähallitus antaa osavuosikatsauksen tiedoksi jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Järvinet Oy:n yhtiökokousedustajan sekä hallituksen jäsenen ja varajäsenen
nimeäminen
64/00.04.02/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 47
Järvinet Oy:n hallituksen kokous on kevään 2020 aikana. Yhtiökokouksen päivämäärää ei ole vielä vahvistettu ja siten myöskään
asialistaa ei ole vielä julkaistu.
Yhtiökokouksessa nimetään Järvinet Oy:n hallituksen jäsenet. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen edustaja Järvinet Oy:n hallituksessa on ollut talousjohtaja. Hänen eläköidyttyään on tarpeellista nimetä uusi
hallituksen jäsen Järvinet Oy:n hallitukseen sekä hänelle varajäsen.
Lisätietoja asiassa antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, piia.kujala(at)kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus valitsee
Järvinet Oy:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan sekä hallituksen jäsenen ja hänelle varajäsenen.
Päätös: Yhtymähallitus valitsi Järvinet Oy:n yhtiökokousedustajaksi
Heikki Korkealaakson ja hänen varaedustajaksi Juha Alkion sekä
hallituksen jäseneksi Piia Kujalan ja hänen varajäsenekseen Aulikki
Falbénin.
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Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetusten ja operaattorin
(välityskeskus) hankinta
60/05.21.00/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 48
Etelä-Pohjanmaalla Järvi-Pohjanmaan perusturva, Suupohjan Liikelaitoskuntayhtymä, JIK ky (Kurikka) ja Ilmajoen kunta ovat vuosina
2018 - 2019 toteuttaneet sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien
mukaisten kuljetusten ja niihin liittyvän operaattorin (välityskeskus)
kilpailutukset alueillaan. Mamba-hanke on tukenut hankintojen valmistelua. Kokemukset hankintaprosessin kautta saavutetun palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta ovat olleet kannustavia, mihin perustuen myös Lapuan kaupunki ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ovat päätyneet toteuttaa vastaavan hankintamenettelyn. Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja Suupohjan Liikelaitoskuntayhtymän alueella uusi kilpailutus tulee ajankohtaiseksi vuoden 2020 aikana. Kukin palvelujen järjestäjätaho vastaa hankinnan
toteuttamisesta omalla alueellaan, mutta sen valmistelua on toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien organisaatioiden yhteistyönä.
Julkiset käyttöoikeussopimukset ovat hankintasopimusten tavoin
vastikkeellisia sopimuksia hankintayksikön ja toimittajan välillä. Käyttöoikeussopimuksen kynnysarvo on 500 000 €. Sosiaalihuolto- ja
vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten operaattorin (välityskeskus) hankinta on tarkoituksenmukaista toteuttaa käyttöoikeussopimuksena. Käyttöoikeussopimus solmitaan ajalle 1.8.2020 31.7.2023, yksi optiovuosi on mahdollinen. Hankinnan arvo on
200 000 €.
Operaattorin (välityskeskuksen) kokonaispalvelu kattaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisia matkoja yhdistelevän ja hallinnoivan ohjelmiston sekä 24/7 palvelukeskuksen. Operaattori vastaa
matkojen tilauksista, laskutuksesta ja ajettujen matkojen raportoinnista tarvittavine erittelyineen. Operaattorilta voidaan edellyttää paikkakunnalla toimivan palveluliikenteen hyödyntämistä kuljetuksissa.
Palvelu ei sisällä varsinaisten kuljetuspalvelujen tuottamista. Niiden
kilpailutus toteutetaan, kun operaattorin hankintaa koskeva päätös
on tehty.
Tarjous sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetusten operaattorin (välityskeskus) käyttöoikeussopimuksesta pyydetään kolmelta palveluntuottajalta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintosäännön mukaisesti hankintapäätöksen käyttöoikeussopimuksen osalta tekee yhtymähallitus.
Liitteenä 4 Palvelukuvaus (luonnos) sosiaalihuoltolain ja
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vammaispalvelulain mukaiset palvelut,
liitteenä 5 Palvelunkuvaus (luonnos) operaattorin hankinta ja
liitteenä 6 Tarjouspyyntö (luonnos) kuljetusten operaattorin hankinta.
Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujen johtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270,
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
edellä olevaan selostuksen ja liiteasiakirjojen mukaisesti toteuttaa
sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetusten operaattori (välityskeskuksen) käyttöoikeussopimuksen kilpailutuksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaalihuollon Kanta -arkistoon liittyminen
61/05.00/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 49
Sosiaalihuollon yhteisen asiakastietojärjestelmän (Effica/ Sosiaali-Lifecare) käyttöönotto on käynnistynyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoden 2020 alussa. Käyttöönotossa toimii EP-Sotti
hanke. Siinä ovat mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja yhteistoiminta-alueet lukuun ottamatta Seinäjoen kaupunkia. Kuntayhtymä
Kaksineuvoisessa projektia johtaa sosiaalipalvelujen johtaja. Sosiaalipalvelujen ja Ikäpalvelujen henkilöstö osallistuu EP-Sotti-hankkeen
työskentelyyn kukin oman sosiaalihuollon palvelutehtävänsä (Iäkkäiden palvelut, Lapsiperheiden palvelut, Lastensuojelu, Perheoikeudelliset palvelut, Päihdepalvelut, Työikäisten palvelut, Vammaispalvelut) osalta. Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprosessi
yhtenäistää sosiaalihuollon toimintakäytänteitä maakunnan alueella
THL:n asettamien määrityksiä vastaavasti. Kokonaisuuteen liittyy
edelleen tulevalla hankekaudella 100%:n valtionavustuksen turvin
jatkuva sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta tarjoava KANSA-koulu-hanke.
Kansallista sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -projektia viedään
rinnakkain EP-Sotti -projektin kanssa. EP-Sotissa on kaikilta mahdollisilta osin otettu huomioon myös asiakastiedon arkiston tulevat
vaatimukset sekä sovelluksen taustojen luonnissa, että toimintamallien suunnittelussa. Kuntayhtymässä päivitetään projektin edetessä
Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma liitteineen sosiaalihuollon osalta Kanta -arkiston organisaatioille määrittämien vaatimusten mukaisesti ja tarkistetaan toimintamallit vaatimusten toteuttamiseksi.
Liittymishakemus kansalliseen asiakastiedon arkistoon tulee lähettää viimeistään 31.5.2020. Siihen liittyvät henkilökunnan koulutukset
ajoittuvat syksyyn 2020 ja koulutus järjestetään kuntayhtymässä koko sosiaalihuollon henkilöstölle.
Kansallisesta sosiaalihuollon arkistosta tiedotetaan asukkaille ennen
arkistoon liittymistä sekä alueellisesti että paikallisesti kuntayhtymän
alueella.
Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaalihuollon yksiköt liittyvät asiakastiedon arkistoon tämän hetken suunnitelman mukaan 1.1.2021, JIK Ky
ja LLKY liittyvät muista poiketen Kanta -arkistoon ensimmäisinä
1.11.2020.
Lisätietoja asiassa antavat sosiaalipalvelujen johtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270, atk-käyttöpäällikkö Aulikki
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Falbén puh. 050 371 7639 ja vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
merkitä asian tiedoksi ja hyväksyä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalihuollon palvelujen liittymisen Kanta -arkistoon 1.1.2021 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lausunto Aijjoos-kumppanuustoimintaan osallistumisesta vuosina 2021-2023
62/00/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 50
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toiminut vuodesta 2008 alkaen yhteistyökumppanina Aijjoos -kumppanuustoiminnan kanssa. Aluksi
Aijjoos -toimintaa rahoitettiin hankerahoituksen kautta. Vuodesta
2017 alkaen toiminnan rahoitus on saatu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen kautta ns. jatkuvaluonteisena STEA-rahoituksena. Avustuksen saamisen edellytyksenä on ollut, että alueen eri
toimijat ovat yhteistyössä mukana jollain konkreettisella tavalla. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut toimintaan 5 000 € vuosittaisella avustuksella sekä osallistunut ns. asiantuntijuuden vaihtoon,
tilojen käyttöön antamiseen ja yhteisiin tapahtumiin.
Aijjoos -kumppanuustoiminnan avulla on vahvistettu kotona asuvien
ikäihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on ollut osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen maaseutumaisessa ympäristössä. Erityistä huomiota toiminnassa on kiinnitetty riskiryhmiin (yksinäiset, lesket, omaishoitajat, toimintakyvyltään heikentyneet). Aijjoos -toiminnan avulla ikäihmiset ovat saaneet tietoa heitä koskevista asioista
siten, että he aktivoituvat ja osaavat toimia oman toimintakyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on ollut vapaaehtoistyön- ja vertaistoiminnan monipuolistaminen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen eri sektorien eli kuntien, kuntayhtymien, maakunnan, yritysten, seurakuntien
ja järjestöjen kanssa.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen näkee, että Aijjoos -toiminnassa on
tehty merkittävää ennaltaehkäisevää työtä ikäihmisten hyvinvoinnin
edistämiseksi ja haluaa toimia yhteistyökumppanina myös vuosina
2021 - 2023.
Liitteenä 7, Lausuntopyyntö
Lisätietoja asiassa antavat ikäihmisten palvelujohtaja Terhi Haapala
puh. 050 371 7368 ja vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää,
että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen osallistuu Aijjoos -kumppanuustoimintaan vuosina 2021 - 2023
1. tarjoamalla Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle vuokrattuja tiloja käyttöön maksutta,
2. antaen työpanosta ja asiantuntemusta toiminnan yhteiskehittämiseen ja
3. myöntämällä 5 000 € vuosittaisen avustuksen vuosille 2021 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2023.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Heikki Korkealaakso poistui kokouksesta jäävinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.25 - 19.35.
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Valtionrahoitushaut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi
67/02.05.02.04/2020
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 51
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi on avattu valtionrahoitushakuja. Hakuja on useita ja niiden tavoitteena on uudistaa palvelujärjestelmää nykyisten organisaatioiden kautta sekä toisaalta valmistella maakunnan kyvykkyyttä järjestää sote-palvelut. Useat hankehaut toteutetaan maakunnan yhteisenä hankehakuna.
Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa valtionrahoitushaut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja käy läpi Etelä-Pohjanmaan hankehakujen sisällöt.
Lisätietoja asiassa antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, piia.kujala(at)kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien
valtionrahoitushakujen tilanteen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitus 28.04.2020 § 52
Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.3. - 22.4.2020
liiteenä 8.
Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Yhtymähallitus
päättää olla käyttämättä päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

5/2020

Pöytäkirja

84

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

44, 45, 46, 51, 52.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 010 364 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

47, 48, 49, 50.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Mikäli kysymyksessä on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintapäätös, tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta,
osoite PL 188, 00131 Helsinki
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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