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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 12
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuustoon on vähintään
kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa
kokouksesta on annettava yleisesti tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten
ilmoitustauluilla sekä niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka.
Hallintosäännön 86 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet
edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko valtuusto laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.
Kokouskutsu on julkaistu 10.6.2021 kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu Kankaanpään Seutu -nimisessä paikallislehdessä ja saatettu tiedoksi jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Edustettuna oli 100 % kokonaisäänimäärästä.
Puheenjohtaja totesi lisäksi, että kokous pidettiin kuntalain (410/2015)
99 §:n ja hallintosäännön 110 §:n mukaisena sähköisenä kokouksena ja
että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
äänestysyhteydessä jitsi-sovelluksen kautta.

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 13
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat
Heikki Huhtaluoma ja Jari Jokinen.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Huhtaluoma ja Olli
Seppälä.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 14
Hallintosäännön 91 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tilintarkastuspalveluiden hankinta
78/02.08.00/2019
Tarkastuslautakunta 08.06.2021 § 4
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tarkastuslautakunta on
pyytänyt rajoitetun menettelyn mukaisesti tarjouksen viideltä
valtakunnalliselta Satakunnassa toimivalta tilintarkastusyhteisöltä
Kuntalain 122 §:n mukaisesta kunnallisvaalikautta vastaavien vuosien
2021- 2024 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarjoukset tulee jättää
sähköpostitse viimeistään 7.6.2021 klo 12.00 osoitteeseen
kirjaamo@eposa.fi. Tarjousten avaamistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja.
Tarjousvertailu ja päätösehdotus esitetään kokouksessa. Tarjouspyyntö on
kokouksen esityslistan oheismateriaalina.
Kokouskäsittely:

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti BDO Audiator Oy. Tarjous avattiin
7.6.2021. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja. Talousjohtaja esitteli
tarkastuslautakunnalle saadun tarjouksen. Tarjous eroaa tarjouspyynnöstä
maksuehdon ja kahden vuoden kiinteähintaisen jakson jälkeen
sovellettavan hinnankorotusehdon osalta.
Talousjohtaja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 14.26.

Ehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti että tarkastuslautakunta esittää PoSan
yhtymävaltuustolle, että PoSan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
hankitaan 2021 - 2024 BDO Audiator Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää PoSan yhtymävaltuustolle, että PoSan
hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut hankitaan 2021 - 2024 BDO
Audiator Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti.

_______________
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 15
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää hankkia PoSan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2021 - 2024 BDO Audiator Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 16
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Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
56/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 25.05.2021 § 60
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Toiminnassa ja talouden hoidossa jatkettiin yhtymävaltuustossa 2.5.2019
hyväksyttyjen toimialuekohtaisten esitysten tasapainotustoimenpiteiden ja
Kankaanpään kaupungin teettämässä 6.2.2020 hyväksytyssä Perlaconin
raportissa esitettyjen sopeutustoimien täytäntöönpanoa. Organisaatio- ja
toimintamuutokset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.
Maaliskuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla. Tuloslaskelma osoittaa 1.247.824 euron ylijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 24,9 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet 260.000 euroa, joka johtuu sosiaali- ja
perhepalveluiden sekä terveyspalveluiden tuottojen pienentymisestä.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 22,8 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat pienentyneet 430.450 euroa ja
maksetut avustukset 38.900 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 61.200 euroa, aineet ja tarvikkeet 135.750 euroa ja
muut toimintakulut 13.100 euroa.
Palkkoihin huhtikuussa tulevat sopimuskorotukset ja tietojärjestelmähankkeet kasvattavat kustannuksia loppuvuonna. 1.7.2021 voimaan astuva
asiakasmaksulaki pienentää tulokertymää. Ennuste vuodelle 2021 laaditaan kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
17.40.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 16
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1.1. - 31.3.2021 tiedoksi .
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

25.05.2021
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Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 60
§ 16

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaali- ja perhepalvelut / Ikäihmisten palvelut / Omaishoidon tuen toimintaohje 2021
63/00.01.01/2019, 64/00.01.01/2019
Yhtymähallitus 01.12.2020 § 220
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)
5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90
euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi
tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 %:n korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu
1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.
Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden
noin 1,31 %:n korotus tehdään 1.1.2021 lukien myös omaishoidon tukena
järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Toimintaohjeeseen on tehty palkkakertoimen mukaiset korotukset, sekä
muuhun tekstiin lisäksi teknisluonteisia muutosehdotuksia (punaisella).
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy omaishoidon tuen tarkistetun toimintaohjeen
1.1.2021 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä omaishoidon tuen tarkistetun
toimintaohjeen 1.1.2021 alkaen,
2) lähettää omaishoidon tuen tarkistetun ohjeen yhtymävaltuustolle
tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymähallitus 25.05.2021 § 64
Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 220
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Omaishoidon tuen tarkistettu ja päivitetty toimintaohje on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa 1.1.2021 lähtien. Ohjeen päivittämisen jälkeen on ilmennyt tarve siihen, että omaishoidon tuen hoitopalkkio voitaisiin jakaa
kahden hoitajan kesken. Tarve hoitopalkkion jakamiselle voi tulla esiin esimerkiksi eron jälkeisessä vuoroasumistilanteessa.
Koska toimintaohjeen päivitykselle ei muutoin ole tarvetta, on päädytty laatimaan omaishoidon tuen toimintaohjeeseen liitteenä oleva täydennysliite.
Täydennysliitteeseen on kirjattu toimintaohje omaishoidon tuen hoitopalkkion jakamistilanteisiin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy omaishoidon tuen toimintaohjeen täydennysliitteen 1.6.2021 alkaen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen täydennysliitteen 1.6.2021
alkaen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti
1) hyväksyä omaishoidon tuen toimintaohjeen täydennysliitteen 1.6.2021
alkaen,
2) lähettää omaishoidon tuen toimintaohjeen täydennysliitteen 1.6.2021
alkaen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 17
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee omaishoidon tuen toimintaohjeen täydennysliitteen 1.6.2021 alkaen tiedoksi.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhtymävaltuusto

17.06.2021

§ 18
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Muut asiat
Yhtymävaltuusto 17.06.2021 § 18
Yhtymävaltuusto käsittelee muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat
asiat.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muita asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Pykälät

20.5.2021

§ 12 - 18

Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:
Pykälät: § 12 - 14, 16 - 18
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Puhelin 029 56 42400
Telefax 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Pykälät: §
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
Tiedoksiantaja: _____________________________
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

