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     KH/2021/132/212 

 

9 

 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 
 

JIK johtokunta 23 § Kuntalain 13 luvun 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava 

26.3.2021  tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-

puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilin-

tarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen 

valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesä-

kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskel-

ma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oi-

keat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, ra-

hoituksesta ja toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovel-

letaan, mitä kunnasta säädetään mm. kuntalain 13 luvussa (kunnan ta-

lous). Kuntalain 55 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan 

kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Kuntalain 120 §:n mukaan liike-

laitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet 

ja liikelaitoskuntayhtymän johtaja. 

 

  Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutu-

misesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 

myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen 

liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kunta-

konsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kunnan-

hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tulok-

sen käsittelystä. 

 

  Kuntalain 121 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava val-

tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 

sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta-

voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär-

jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 

123 §:n mukaan tilintarkastajien on toukokuun loppuun mennessä tar-

kastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin 

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 §:n mu-

kaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on 
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myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimieli-

men jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle 

viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. JIK ky:n tar-

kastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäko-

koukselle arvionsa (arviointikertomus) yhtymäkokouksen asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä 

vuonna ja esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joi-

hin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 

 

  Liitteenä on JIK ky:n toimintakertomus vuodelta 2020 sisältäen ta-

seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tie-

dot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja tilasto-osan. 

 

  JIK ky:n toimintatulot olivat yhteensä 119.388.969,05 euroa, tuloar-

vion ylitys 2.520.949,05 euroa, toteuma 102,2 %. Toimintakulut oli-

vat yhteensä 119.845.773,19 euroa, menomäärärahan ylitys 

4.090.523,19 euroa, toteuma 103,5 %. Toimintakate oli – 456.804,14 

euroa, mikä alitti 1.569.574,14 eurolla talousarvion. Rahoitustuotot/-

kulut nettona olivat -14.001,43 euroa, mikä oli 14.001,43 euroa alle 

talousarvion. Poistot olivat 555.070,50 euroa alittaen talousarvion 

306.619,50 eurolla. Tilikauden 2020 alijäämäksi muodostui siten 

1.025.876,07 euroa. 

 

  Vuoden 2020 talousarvio oli 251.080 euroa ylijäämäinen, eli toteutu-

nut alijäämä alitti talousarvion tuloksen 1.276.956,07 eurolla. Talous-

arvioluvut sisältävät myönnetyt lisätalousarviot. 

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 

kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 

seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa 

päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös 

kuntayhtymiin. 

 

  Aiempien tilikausien 2008-2019 kumulatiivinen alijäämä oli 0 euroa, 

kuntien katettua kertyneet alijäämät vuoden 2020 aikana. Täten vuo-

den 2021 aloittava tase on 1.025.876,07 euroa alijäämäinen. 

 

  JIK ky:n toimintatulojen yhteensä 2.520.949,50 euron ylitykseen suu-

rimpina tekijöinä oli hoitajavastaanottomaksut, jäsenkuntamaksu-

osuuksien, valtiolta saatujen korvauksien ja kotikuntakorvauksien tu-

loarvioiden ylitykset. 
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  Jäsenkuntamaksuosuuksien tuloarvio ylittyi 1.677.585,42 eurolla (1,6 

%). Valtiolta saadut korvaukset (mm. lääkäreiden koulutuskorvaus ja 

sotilasvammalain mukaiset korvaukset) ylittyivät 1.117.780.67 eurol-

la (282,9 %). Ylityksen suurin yksittäinen tekijä oli valtion laajentu-

nut korvausvelvollisuus veteraanien hoidon ja asumisen osalta. Kor-

vaukset muilta kunnilta (mm. lastensuojelukustannuksiin) ylittyivät 

386.347,90 eurolla (167,8 %). Muut suoritteiden myyntituotot (mm. 

työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden maksutulot) ylittyivät 

22.750,47 eurolla (0,9 %). Asiakas- ja potilasmaksut alittuivat 

432.601,34 eurolla (-5,6 %). 

 

  JIK ky:n toimintamenojen 4.090.523,19 euron ylitykseen suurimpina 

tekijöinä oli COVID-19 pandemian aiheuttamat kulut sekä erikoissai-

raanhoidon ja henkilöstömenojen määrärahojen ylitykset. 

 

  Koko JIK ky:n osalta henkilöstömenot ylittyivät 591.864,25 euroa 

(1,3 %). Henkilöstömenojen ylitykseen vaikutti se, että määrärahava-

rausta ei ollut tiukoista raameista johtuen tarpeeksi sijaisten eikä mää-

räaikaisten palkoille. Henkilöstöä oli vuoden vaihteessa 50 henkilöä 

enemmän verrattuna vuoteen 2019. 

 

  COVID-19 pandemian hoitamisen ja nielunäytteiden ottamisen kulut 

olivat 1.412.481,53 euroa, ylittäen talousarvion määrärahat 10.731,53 

eurolla (0,0 %). Palveluseteleiden kokonaiskäyttö ylitti talousarvion 

määrärahat 971.461,27 eurolla (11,5 %), suurin ylitys liittyi asumis-

palvelujen ostoihin, jotka ylittivät talousarvion 560.786,91 eurolla 

(11,8 %). Ilmaisjakelutarvikkeiden menomääräraha ylittyi 372.669,72 

euroa (28,1 %), IT – palveluiden määrärahat ylittyivät 270.359,14 eu-

rolla (36,6 %) ja omaishoidon tuki ylitti määrärahat 266.071,81 eurol-

la (15,5 %). Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyivät 1.964.716,04 

eurolla (6,5 %). 

 

  Vammaisille annetut avustukset alittivat annetut määrärahat 

433.242,27 eurolla (14,9 %), ja hoitotarvikehankinnat alittivat määrä-

rahat 310.070,22 eurolla (20,5 %). Koulutus ja kulttuuripalveluiden 

hankinnat alittivat määrärahat 263.117,03 eurolla (98,5 %). Lääkäri-

palvelujen ostojen määräraha alittui 100.516,52 eurolla (7,4 %). 

 

  Vuoden 2020 talousarviossa määriteltiin johtokunnan sitovuustasoksi 

käyttötaloudessa Vastuualue eli Osastotaso 2. Vastuualueittainen 

vuoden 2020 talousarvion toteutuminen on liitteenä. Johtokunnan tu-

lee täten käsitellä Vastuualue -tasoiset tuloarvioiden alitukset ja me-

nomäärärahojen ylitykset, joiden erittelyt seuraavassa: 
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  Hallinnon vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yhteensä 

68.560,54 euroa (1,5 %), mikä aiheutui mm. seuraavasta syystä: 

 

  Henkilöstökulut ylittyivät 176.952,49 eurolla (10,4 %) ja IT – palve-

lut ylittyivät 108.044,62 eurolla (60,6 %). IT kulujen nousun taustalla 

on etätyöskentelyn mahdollistavien ohjelmistojen sekä laitteiden han-

kintaa. 

 

  Vastuualueen tuloarvio ylittyi 102.415,54 eurolla (26,1 %). 

 

  Työterveyspalvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yh-

teensä 77.315,55 euroa (7,6 %), mikä aiheutui mm. seuraavista syistä: 

 

  Suurin yksittäinen syy oli, että lääkäripalvelujen ostot ylittivät määrä-

rahat 68.127,92 eurolla (36,8 %). 

 

  Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueen toimintamenojen 

ylitys oli yhteensä 2.376.455,67 euroa (4,3 %). Tästä ylityksestä JIK 

ky:n oman toiminnan osuus oli 411.920,70 euroa ja erikoissairaanhoi-

don osuus oli 1.964.534,97 euroa. 

 

  Vastuualueen menomäärärahojen ylitykset aiheutuivat mm. seuraavis-

ta syistä: 

 

  Henkilöstömenot vastuualueella ylittyivät yhteensä 190.430,75 eurol-

la (1,1 %). 

 

  Henkilöstömenojen merkittävät ylitykset: 

- Lääkärien vastaanotto ja ensiapu 410.949,01 euroa (7,0 %) 

- Akuutti- ja kuntoutusyksiköt 375.061,42 euroa (9,8 %) 

- Suun terveydenhuolto 26.335,78 euroa (1,1 %) 

 

  Henkilöstömenojen merkittävät alitukset: 

- Hyvinvointipalvelujen hallinto 597.276,00 euroa (24,8 %) 

- Mielenterveys- ja päihdetyö 10.185,91 euroa (1,7 %) 

 

  Lääkäripalvelujen ostomääräraha ylittyi Lääkärien vastaanotto ja en-

siapu -kustannuspaikoilla yhteensä 111.881,81 eurolla (12,1 %). Vii-

konlopun kiire-vastaanotto on kokonaan toteutettu ostopalveluna, li-

säksi on ostettu etälääkäripalveluja lääkärinvastaanotoille Ilmajoelle 

ja Kurikkaan. Etälääkäripalveluja ja lääkäripalveluja on myös ostettu 

ikääntyneiden asumispalveluyksiköihin. 
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  Ilmaisjakelutarvikkeiden (mm. diabeteslaitteet ja tarvikkeet) määrära-

ha ylittyi 92.816,68 eurolla (13,5 %). 

 

  Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueeseen sisältyvän eri-

koissairaanhoidon toimintamenot ylittyivät 1.964.534,97 eurolla (6,5 

%). Erikoissairaanhoitoon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin me-

noihin myönnettiin lisämäärärahoja Kurikan osalta 2.142.000 euroa. 

Epshp:n laskuttamat palvelumaksut Kurikalta, vuoteen 2019 verrattu-

na, laskivat 3,0 %. Lähetteet yksityisiltä erikoissairaanhoitoon laski-

vat Kurikan osalta 9,3 %. Ilman lähetettä suoraan keskussairaalaan 

hakeutuneiden asiakkaiden määrä väheni Kurikassa 14,9 % vuoteen 

2019 verrattuna. 

 

  Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueen toimintamenojen 

ylitystä lisäsi myös vastuualueen tuloarvion alittuminen 404.554,84 

eurolla (3,2 %). Tästä tuloarvion alituksesta jäsenkuntamaksuosuuk-

sien osuus oli 154.745,29 euroa ja terveydenhuollon maksujen osuus 

199.068,17 euroa. 

 

  Ikääntyneiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli 

1.515.059,59 euroa (4,8 %), mikä aiheutui seuraavista syistä: 

 

  Henkilöstömenot ylittyivät Ikääntyneiden palvelujen vastuualueella 

679.779,93 eurolla (4,2 %). 

 

  Henkilöstömenojen merkittävät ylitykset: 

- Tehostettu Palveluasuminen 489.742,91 euroa (5,0 %) 

- Kotihoito 283.559,56 euroa (5,3 %) 

 

  Henkilöstömenojen merkittävät alitukset: 

- Ennaltaehkäisevät palvelut -78.273,58 euroa (7,6 %) 

 

  Ikääntyneiden palvelujen vastuualueella kokonaisuutena tarkasteltuna 

sijaisten toteutuneet palkkausmenot ovat olleet 2.458.709,78 euroa 

suuremmat kuin menomäärärahavaraukset, vastaavasti vakinaisten 

palkkausmenot ovat alittaneet määrärahat 1.910.364.21 eurolla (15,3 

%). 

 

  Omaishoidontuen toimintakulut ylittyivät 105.995,11 eurolla (7,1 %). 

Asumispalveluiden palveluseteliostot ylittivät määrärahat 557.205,15 

eurolla (22,2 %). Ilmaisjakelutarvikkeiden määräraha ylittyi 

274.169,15 eurolla (44,0 %). Rakennusten ja alueiden kunnossapito-

palvelujen määräraha alittui 50.717,92 eurolla (7,6 %). 
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  Ikääntyneiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitysten kat-

teena oli myös tuloarvion ylittyminen 555.333,02 eurolla (1,6 %). 

Tästä tuloarvion ylityksestä, jäsenkuntamaksuosuudet jäivät 

539.104,16 euroa alle talousarvion, mutta muiden tuottojen osuus ylit-

ti talousarvion 1.094.437,18 eurolla (20,4 %). Suurin yksittäinen tulo-

arvion ylitys, 1.100.731,58 (327 %), oli valtiolta saadut korvaukset 

veteraaneille tuotetuista palveluista. 

 

  Perheiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yhteen-

sä 95.450,39 euroa (0,4 %). Vastuualue koostuu Perhekeskuksesta ja 

Sosiaalipalveluista (Kurikka). Perhekeskuksen toimintamenot alittui-

vat 142.650,77 eurolla (-3,98 %) ja Sosiaalipalveluiden (Kurikka) 

toimintamenot ylittyivät 238.101,16 eurolla (4,0 %). 

 

  Perhekeskuksen merkittävin talousarvion määräraha ylitys oli terapia-

palveluiden palvelusetelimenoissa, 111.153,14 euroa (100 %) ja mer-

kittävin määrärahan alitus tapahtui Perhekeskuksen henkilöstökuluis-

sa 262.145,07 euroa (9,1 %). 

 

  Toimintamenojen alitus sosiaalipalveluissa (Kurikka) johtui mm. seu-

raavista syistä: 

 

  Asiakaspalvelujen ostomääräraha ylittyi 820.261,77 eurolla (10,9 %). 

Merkittävä osa ylityksestä, 757.480,39 euroa (54,9 %), tuli Lastensuo-

jelusta. Omaishoidontukipalvelujen osto ylitti määrärahat 153.741,43 

euroa (45,2 %). 

 

  Avustusten määräraha alittui nettona 179.262,16 eurolla (4,1 %). 

Vammaisille annetut avustukset alittivat varatut määrärahat 

433.242,27 eurolla (14,9 %), mutta sen sijaan muut palvelusetelime-

not ylittivät varatut määrärahat 245.583,54 eurolla (51,2 %) ja samoin 

omaishoidon tuki ylitti määrärahat 153.741,43 (45,2 %) eurolla. 

 

  Sosiaalipalvelujen (Kurikka) osalta henkilöstömenojen määräraha 

alittui 147.342,87 eurolla (0,8 %). 

 

  Sosiaalipalvelujen (Kurikka) toimintamenojen ylitysten katteena oli 

tuloarvion ylittyminen 172.590,49 eurolla (0,9 %). Tästä tuloarvion 

ylityksestä jäsenkuntamaksuosuuden osuus oli 243.546,68 (1,3 %) eu-

roa ja muiden tuottojen jäädessä alle tuloarvion 70.956,19 eurolla. 

 

  Perheiden palvelujen koko vastuualueen tulot ylittivät talousarvion 

98.301,44 eurolla (0,4 %). Tästä tuloarvion ylityksestä jäsenkunta-
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maksuosuudet ylittivät tuloarvion 147.792,56 eurolla muiden tuotto-

jen alittaessa tuloarvion 44.491,12 eurolla. 

 

  Investointimenojen osalta johtokunnan sitovuustasoksi määriteltiin 

vuoden 2020 talousarviossa investointien kokonaissumma. Investoin-

timääräraha oli yhteensä 1.733.660 euroa, investointimenot olivat yh-

teensä 318.718 euroa (18,4 %), joten investointimääräraha alittui 

1.414.942 eurolla. Alitus johtui mm. työterveysyhtiö ratkaisun siirty-

misestä, Kurikan SOTE-keskuksen viivästymisestä, LifeCare järjes-

telmän investointien vähyydestä sekä IT ohjelmistojen uusien käyttö-

oikeusmaksujen kirjaamisesta kuluksi. 

 

  Tilaajalautakunnan tilaaman JIK ky:n oman toiminnan osalta suorite-

toteuma oli vuonna 2020 keskimäärin 105,9 % (Ilmajoki 102,4 %, 

Kurikka 107,6 %). Kurikan sosiaalipalvelujen suoritetoteuma oli 89,9 

%. 

 

  Jäsenkuntalaskutus toteutui seuraavasti (vertailu muutettuun vuoden 

2020 talousarvioon): 

 

  Jäsenkuntalaskutus ylitti muutetun talousarvion yhteensä 

1.677.585,42 eurolla toteumaprosentin ollessa 101,6 %. 

 

  JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 19 §:ssä 

talousarvion toteutumisen seurannasta on säädetty seuraavasti: 

 

  "Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä 

muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ja 

jäsenkuntien kunnallisvaltuustoille ajalta 1.1.-31.3., 1.1.-30.6. ja 1.1.-

30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi suoritetaan tilinpäätök-

sen yhteydessä." 

 

  Lisätietoja: johtaja Regina Ollilla, puh. 040 570 8739, regi-

na.ollilla@jikky.fi; talousjohtaja Arvi Snäll, puh. 044 790 2525, ar-

vi.snall@jikky.fi. 

 

  Johtajan ehdotus: 

 

  Johtokunta päättää 

 

  1) hyväksyä käyttötalouden vastuualue- eli osastotaso 2 -kohtaiset 

menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvion alitukset, liitetaulukon ja 

asiaselostuksen mukaisesti, 
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  2) allekirjoittaa tilinpäätöksen, 

 

  3) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 

 

  4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yh-

tymäkokouksen käsiteltäväksi, 

 

  5) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2020 alijäämä 

1.025.876,07 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien yli-

/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa, sekä 

 

  6) antaa toimintavuoden 2020 osalta raportin tilinpäätöksen muodossa 

tiedoksi tilaajalautakunnalle ja jäsenkunnille. 

 

  7) antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä täydentäviä muutoksia toi-

mintakertomukseen. 

 

  Arvi Snäll toimi asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

  Liite 

  Toimintakertomus vuodelta 2020 

  Tuloslaskelma 1-12/2020 

 

  _________ 

 

Kh 93 §   Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi JIK ky:n vuoden  

12.4.2021   2020 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuus-

tolle. 

 

  Merkitään, että asiantuntijoina kuultiin JIK ky:n johtaja Regina Olli-

laa ja JIK ky:n talousjohtaja Arvi Snälliä. 

 

  Esittelijän tekemä uusi ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä 

tiedoksi JIK ky:n vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen 

tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää JIK 

ky:n johtokunnalta selvityksen ja tarkan laskelman 1 025 876,07 eu-

ron alijäämän jakautumisesta jäsenkuntien kesken aiheuttamisperiaat-

teen ja perussopimuksen mukaisesti. 

   

  Päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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Tilaajaltk 9 § JIK ky:n talousjohtaja Arvi Snäll esittelee kokouksessa JIK ky:n tilin- 

28.4.2021  päätöksen vuodelta 2020. 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää merkitä tiedoksi JIK ky:n tilinpää-

töksen vuodelta 2020 sekä yhtyy selvityspyyntöön alijäämän jakau-

tumisesta jäsenkuntien kesken.  

 

  Merkitään, että asiantuntijana kuultiin JIK ky:n talousjohtaja Arvi 

Snälliä.  

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Vuoden 2020 tilauksen toteutuminen 
 

Tilaajaltk 10 §  Vuoden 2020 palvelusopimuksen mukaisesti JIK ky on toimittanut  

28.4.2021   JIK-kuntiin kunkin kuukauden 12. työpäivä laskun, joka oman toi-

minnan osalta on ollut laskennallinen ja perustunut talousarvioon. Ta-

lousarvioperusteista laskennallista laskutusta oikaistaan vuosittain ti-

linpäätöksen yhteydessä tarkistuslaskutuksella, jossa huomioidaan 

suoritteiden todellinen käyttö. Läpilaskutuksena laskutettavien palve-

lujen laskut toimitetaan JIK-kuntiin kaksi kertaa kuukaudessa, 1.–2. ja 

15.–17. päivä. 

 

  Tilaajalautakunta seuraa tilauksen toteutumista vuoden aikana JIK 

ky:n osavuosikatsausten ja talousarviomuutosten yhteydessä. Koko 

vuoden toteutumisesta kerrotaan JIK ky:n tilinpäätöksen toimintaker-

tomuksessa ja liitteinä olevissa suoritetaulukoissa. JIK ky on toimitta-

nut omistajakunnille vuoden 2020 osalta tasauslaskun suoritteiden 

käytön perusteella. 

 

  Tilaajalautakunnalle esitellään kokouksessa vuoden 2020 tilattujen 

palvelujen laskutus. Kokouksessa on asiantuntijana läsnä JIK ky:n ta-

lousjohtaja Arvi Snäll. 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää merkitä vuoden 2020 laskutuksen 

tiedoksi. 

 

  Merkitään, että asiantuntijana kuultiin JIK ky:n talousjohtaja Arvi 

Snälliä. 

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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JIK ky:n talousarvio vuodelle 2022 
 

Tilaajaltk 11 § Yhteistoimintasopimuksen 4. kohdan mukaan tilaajalautakunta vastaa 

28.4.2021  omistajakuntien puolesta yhteistoimintaan sisältyvien tehtävien ylei-

sestä kehittämisestä. Tilaajalautakunnan tehtävänä on käydä palvelu-

tuotantoneuvottelut liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotantotavoitteis-

ta ja hyväksyä ne talousarvion mukaisella palvelusopimuksella.  

 

  Neuvottelut on hyvä aloittaa jo keväällä omistajakuntien tilausohjeita 

kysymällä. Raamin lisäksi pyydetään ohjeita tilauksen palvelupaino-

tuksiin liittyen. Tilausta suunniteltaessa palvelupainotusten päälin-

jaukset palvelevat strategista omistajaohjausta. Yhteisen tavoiteasette-

lun tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman vahva yhtenäinen 

näkemys palvelutuotannon ohjaamiseksi. 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää pyytää talousarviovalmistelun 

aloittamiseksi omistajakunnilta ohjeita palvelupainotuksista sekä raa-

mista vuodelle 2022. Ohjeita pyydetään 24.5.2021 mennessä. 

 

  Raamiohjeissa toivotaan huomioitavan raamit erikseen tilaajalauta-

kunnan tilaamalle JIK ky:n omalle toiminnalle sekä Kurikan erikois-

sairaanhoidolle. Palvelupainotuksilla omistajakuntien on mahdollista 

linjata palvelutuotannon ohjaamista. 

 

  Tilaajalautakunta päättää esittää omistajakunnille, että vuoden 2022 

palvelupainotukset ovat seuraavat: 

 

- Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perustervey-

denhuollon ja suun terveydenhuollon palveluja.  

- Kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen yhteensovittamiseen, 

asiakaslähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen palvelujen hallintaan sekä 

sujuviin palveluketjuihin laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi. 

- Lisätään henkilöstön liikkuvuutta silloin, kun palvelujen tasalaa-

tuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus sitä edellyttävät. 

- Henkilöstösuunnittelussa pyritään sijaiskustannusten hillintään 

sairauspoissaolojen vähentämisen myötä kiinnittämällä huomiota 

mm. työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. 

- Otetaan käyttöön laajasti sähköisiä asiointikanavia ja muita tekno-

logisia ratkaisuja, kuten etälääkärivastaanottopalvelua erikoissai-
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raanhoidon ja perusterveydenhuollon välille sekä kotihoitoon, ko-

tisairaanhoitoon sekä kotisairaalatoimintaan. 

- Pyritään edelleen siirtämään toiminnan painotusta raskaista palve-

luista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä tuetaan väestön 

omaehtoista, hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja 

asiakaslähtöisyyttä. 

- Tavoitellaan aktiivisesti maakunnallista tavoitetta, että yli 75-

vuotiaista 94 %:a saisi mahdollisuuden asua kotona monipuolisten 

palveluiden turvin. Muutoinkin kehitetään ikäihmisten palveluja 

tilaajalautakunnan 18.9.2019 hyväksymän Etelä-Pohjanmaan 

ikäihmisten yhteensovitetun palvelukokonaisuussuunnitelman 

mukaisesti. 

- Kehitetään perheiden palvelujen, sivistyspalvelujen ja Ilmajoen 

sosiaalitoimen yhteistyötä ja vähennetään päällekkäisyyksiä per-

heiden parhaaksi. 

- Järjestetään säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt ja laatuaudi-

toinnit sekä raportoidaan säännöllisistä arviointikäynneistä yksi-

tyisten palvelutuottajien luona. 

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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     TILAAJA/2021/171/014 

 

12 

 

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaan perustuva valvonta / Tepontu-

pa 
 

Tilaajaltk 12 §       Kurikan kaupunki on 24.3.2021 vastaanottanut Sosiaali- ja terveys- 

28.4.2021  alan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjauskirjeen (V/6616/2021) 

vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaan perustuvaan valvontaan 

liittyen.  

 

  Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so- 

  siaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2012, nk. vanhus-

palvelulaki) on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen. Vanhuspalvelulain 

1.10.2020 voimaan tulleet muutokset koskevat välittömään 

asiakastyöhön osoitetun henkilökunnan vähimmäismitoitusta sekä 

välittömän asiakastyön ja välillisen työn toisistaan erottamista ja 

molempiin työtehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön 

varmistamista. 

 

  Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulleessa muutoksessa 

säädetään vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden 

tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, jois-

sa mitoitus nousee asteittain 0,7:ään 1.4.2023 mennessä (20 § 2 

mom.). Lisäksi lakiin on määritelty välitön asiakastyö ja välillinen työ 

(3 §), joihin molempiin tulee varata ja varmistaa riittävä ja ammatti-

taitoinen henkilöstö. 

 

  Vanhuspalvelulain 3 §:n 1 momentin kohdassa 4 ja 5 määritellään 

välitön asiakastyö ja välillinen työ. Välittömällä asiakastyöllä tar-

koitetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja 

kuntoutumista edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien 

tietojen kirjaamista, palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelu-

suunnitelman laatimista ja päivittämistä. Välillisellä työllä puolestaan 

tarkoitetaan huoneiden ja yhteisten tilojen siivousta, pyykki- ja ki-

inteistöhuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä, yksikön johtajan ja 

vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollista työtä sekä muita vastaavia 

hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä. 

 

  THL:n Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruu seuraa vanhuspalvelulain 

toteutumista toimintayksiköissä. Syksyllä 2020 THL on toteuttanut 

vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaa koskevan tiedonkeruun 
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toimintayksiköistä (viikot 45-47). Syksyn 2020 tiedonkeruulla sel-

vitettiin mm. vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden hen-

kilöstömitoitustietoa yksiköiden tarkkuudella sekä välittömän 

asiakastyön ja välillisten tehtävien resursointia yksiköissä. Vuonna 

2021 kysely tehdään kaksi kertaa, toukokuussa ja marraskuussa. 

 

  Vuonna 2021 Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnassa arvi-

oidaan vanhuspalvelulain muutosten toimeenpanoa välittömän 

asiakastyön ja välillisen työn toteutuneen henkilöstömitoituksen osal-

ta sosiaalihuollon tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon 

toimintayksiköissä. Lisäksi valvonnassa korostetaan kunnan velvol-

lisuutta valvoa palvelujen tuottamista sekä omissa 

toimintayksiköissään että yksityisten palvelujen tuottajien yksiköissä, 

joilta se palveluja ostaa tai jotka tuottavat palveluja kunnan alueella. 

Kunta viimesijassa vastaa siitä, että asiakkaan hoito ja huolenpito 

kyetään kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa toteuttamaan voimassa 

olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valvonnan tietopohjana 

on THL:n syksyllä 2020 tekemästä Vanhuspalvelujen tila-kyselystä 

saadut tiedot. 

 

  Attendo Tepontupa on THL:n kyselyssä syksyllä 2020 ilmoittanut 

sellaisia tietoja, jotka saattavat viitata systemaattiseen tuntikirjaukseen 

toteutuneessa välillisen työn ja välittömän asiakastyön työajassa. On 

myös mahdollista, että tuntien kirjaamisessa on käytetty jotakin kaa-

vaa, jolloin välittömän työn osuus ei ole todennäköisesti 

todenmukainen. 

 

  Valvira kehottaa Attendo Tepontupaa huomioimaan vastaisessa 

toiminnassa, että henkilöstömitoituksessa tulee tarkastella todellista 

toteutunutta toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä 

tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä olev-

ien asiakkaiden määrään. Edelleen välillisen työn tekemistä tulee tar-

kastella tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Valvira tulee 

keväällä 2021 tehtävän THL:n mitoituskyselyn tulosten perusteella 

arvioimaan, onko Attendo Tepontupa syytä ottaa valvontaan välil-

liseen työhön kuluvan työajan kategorisen määrittelyn vuoksi. 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää  

  1) merkitä ohjauskirjeen tiedoksi sekä 

2) tiedustella JIK ky:ltä mihin toimenpiteisiin ohjauskirjeen vuoksi on 

mahdollisesti ryhdytty.   

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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     TILAAJA/2021/172/014 

 

13 

 

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaan perustuva valvonta / Iloniemen 

palvelukoti 
 

Tilaajaltk 13 § JIK ky on vastaanottanut 18.3.2021 päivätyn aluehallintoviraston  

28.4.2021  ohjauskirjeen (LSSAVI/3694/2021) vanhuspalvelulain toimeenpanon 

seurantaan perustuvaan valvontaan liittyen.  

   

  Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so- 

  siaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2012, nk. vanhus-

palvelulaki) on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen. Vanhuspalvelulain 

1.10.2020 voimaan tulleet muutokset koskevat välittömään asiakas-

työhön osoitetun henkilökunnan vähimmäismitoitusta sekä välittömän 

asiakastyön ja välillisen työn toisistaan erottamista ja molempiin työ-

tehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön varmistamista. 

 

  Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulleessa muutoksessa sääde-

tään vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehos-

tetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, joissa mi-

toitus nousee asteittain 0,7:ään 1.4.2023 mennessä (20 § 2 mom.). Li-

säksi lakiin on määritelty välitön asiakastyö ja välillinen työ (3 §), 

joihin molempiin tulee varata ja varmistaa riittävä ja ammattitaitoinen 

henkilöstö. 

 

  Vanhuspalvelulain 3 §:n 1 momentin kohdassa 4 ja 5 määritellään 

välitön asiakastyö ja välillinen työ. Välittömällä asiakastyöllä tarkoi-

tetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntou-

tumista edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen 

kirjaamista, palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitel-

man laatimista ja päivittämistä. Välillisellä työllä puolestaan tarkoite-

taan huoneiden ja yhteisten tilojen siivousta, pyykki- ja kiinteistöhuol-

toa, ruoan valmistusta ja lämmitystä, yksikön johtajan ja vastuuhenki-

lön esimies- ja hallinnollista työtä sekä muita vastaavia hoitoa ja huo-

lenpitoa mahdollistavia tehtäviä. 

 

  THL:n Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruu seuraa vanhuspalvelulain 

toteutumista toimintayksiköissä. Syksyllä 2020 THL on toteuttanut 

vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaa koskevan tiedonkeruun 

toimintayksiköistä (viikot 45–47). Syksyn 2020 tiedonkeruulla selvi-

tettiin mm. vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden henki-
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löstömitoitustietoa yksiköiden tarkkuudella sekä välittömän asiakas-

työn ja välillisten tehtävien resursointia yksiköissä. Vuonna 2021 ky-

sely tehdään kaksi kertaa, toukokuussa ja marraskuussa. 

 

  Vuonna 2021 Valvirassa ja aluehallintovirastoissa arvioidaan vanhus-

palvelulain muutosten toimeenpanon asianmukaisuutta välittömän 

asiakastyön ja välillisen työn toteutuneen henkilöstömitoituksen osal-

ta sosiaalihuollon tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimin-

tayksiköissä. Aluehallintovirasto korostaa kuntayhtymän velvollisuut-

ta valvoa palvelujen tuottamista sekä omissa toimintayksiköissään että 

alueellaan sijaitsevien yksityisten palvelujen tuottajien yksiköissä, 

joilta se palveluja ostaa tai jotka tuottavat palveluja kuntayhtymän 

alueella. Kuntayhtymä viimesijassa vastaa siitä, että asiakkaan hoito 

ja huolenpito kyetään kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa toteut-

tamaan voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alue-

hallintoviraston arvioinnin ja ohjauksen tietopohjana käytetään THL:n 

syksyllä 2020 tekemästä Vanhuspalvelujen tila-kyselystä saatuja tie-

toja. 

 

  JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän oman vanhustenhuollon 

toimintayksikön syksyllä 2020 antamissa THL:n kyselyvastauksissa 

on ollut puutteita, joiden vuoksi välillisen ja välittömän asiakastyön 

mitoitusta ei ole ollut mahdollista laskea. Puutteita on ollut muun mu-

assa asiakasmäärien ilmoittamisessa, eri ammattiryhmien tietojen il-

moittamisessa tai siinä, että lomaketta ei ole täytetty valmiiksi. Puut-

teellisen vastauksen on antanut Iloniemen palvelukoti Kurikassa. 

 

  Aluehallintovirasto ohjaa kuntayhtymää huomioimaan valvontatehtä-

vää hoitaessaan, että henkilöstömitoituksen osalta tulee tarkastella 

toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien 

työntekijöiden toteutunutta työpanosta suhteessa toimintayksikössä 

olevien asiakkaiden määrään. Edelleen välillisen työn tekemistä tulee 

tarkastella tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. THL:n Van-

huspalvelujen tila -kyselyn tuloksia käytetään myös valvonnan tieto-

pohjana, joten vastaisuudessa on tärkeää varmistua siitä, että kaikki 

yksiköt antavat kyselyssä pyydetyt tiedot siinä muodossa, laajuudessa 

ja sillä tarkkuudella, kun niitä on pyydetty. 

 

  Aluehallintovirasto arvioi keväällä 2021 toteutettavan THL:n mitoi-

tuskyselyn tulosten perusteella, ovatko puutteelliset vastaukset toistu-

via ja onko niiden osalta syytä ryhtyä valvontatoimenpiteisiin toimin-

tayksikön tai kuntayhtymän osalta.  

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää  
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  1) merkitä ohjauskirjeen tiedoksi sekä 

  2) tiedustella JIK ky:ltä mihin toimenpiteisiin ohjauskirjeen vuoksi on 

mahdollisesti ryhdytty.   

 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perus-
teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
pykälät 
9, 10, 11, 12, 13 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, 
pykälät 
 
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, 
pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen  

kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen oikaisuvaatimuksen, pykälät     
hankintalain 80–83 §:n mukaisen hankintaoikaisun, pykälät      

Tilaajalautakunta 
PL 500 
61301 Kurikka 
sähköposti kurikan-kaupunki@kurikka.fi, faksi (06) 451 3777 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen 

 
Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

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. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 65101 Vaasa, faksi 02 9564 2760,  

sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomiois-

tuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 
Valitusaika 

30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät 

 
Valitusaika 

     päivää 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät 

 
Valitusaika 

14 päivää 

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 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. 

Oikeudenkäyn-
timaksu 

Tuomioistuinlain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, joka tällä hetkellä on 260 €. 

Valitusasiakirjo-
jen toimittami-
nen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä klo 16.15. Omalla vastuulla valitusasiakir-
jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 
Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 
Pykälät 

 
Lisätietoja Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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