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Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään
kaupunki ovat Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän jäseniä.
Osajäsenenä (ympäristöpalvelut) on Merikarvian kunta.
PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja
perusterveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut. PoSan omistajakunnat muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.
Kunnat ja yksityiset vuokranantajat omistavat sosiaali- ja terveydenhuollon
kiinteistöt.
PoSan perussopimuksen § 26 mukaan:
”PoSan purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. PoSan purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelyistä.
PoSan varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen
sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”
Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtävät ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joten Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä tulee purkaa.
Vuoden 2022 tilinpäätöksestä
Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan niin, että loppuselvityksen
kustannukset ovat mukana lopullisina tai arvioina.
Tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta kaikki kuntayhtymän toimielimet
lakkaavat kuntayhtymän purkautuessa.
Kuntalain 71.1 §:n nojalla tarkastuslautakunta asetetaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Näin ollen tarkastuslautakunnan tulee osallistua vielä ao. kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen.
Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille on tarkoituksenmukaista käsitellä kaikissa peruspalvelukuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa.
Ilmoitus aluehallintovirastolle
Kuntayhtymän purkamisesta ilmoitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka
toimialueella yhtymällä on kotipaikka.

PoSan jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet esittää PoSan yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen
aloittamista perussopimuksen mukaisesti todeten, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana.
Kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt purkamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden ostosta tarjouksen BDO Oy:ltä, joka tuottaa kuntayhtymän hallinnon ja
talouden tarkastuspalvelut.
Tarjous on jaettu kahteen vaiheeseen:
1) Suunnitelmaosiossa laaditaan selvitys ja raportti, jossa käydään läpi purkuprosessia ja sen toteuttamista. Osio käydään läpi jäsenkuntien kanssa.
Osiossa sovitaan mm. selvitystoimien suorittajasta ja henkilöstä/henkilöistä, jotka hoitavat kuntayhtymän toimintoja 1.1.2023 jälkeen.
2) Toteutusosiossa selvityshenkilö avustaa peruspalvelukuntayhtymää / jäsenkuntia purkuprosessin toteuttamisessa toimittamalla tarvittavat asiakirjat ja avustamalla päätösten tekemisessä. Tavoitteena, että peruspalvelukuntayhtymään jäisi toimintoja mahdollisimman vähän 1.1.2023 jälkeiseen
aikaan.
BDO:n Kuntayhtymän purkaminen / tarjous ja yleiset sopimusehdot oheismateriaalina.
Esittelijän ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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