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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Kerola Keijo
Ylikoski Petri
Raita-aho Voitto
Yli-Rajala Kristiina
Karppinen Antero
Seppälä Olli
Kortteus Rami
Kunnaspuro Raili
Viitanen Esa
Kangas Kaija
Lehtomäki Raimo
Lehtolammi Jarkko
Eerikäinen Eeva
Ylikoski Kauko
Männikkö Jaana
Jokilammi Oili
Koskinen Jukka

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja,
Kankaanpää
1. varapuheenjohtaja,
Kankaanpää
2. varapuheenjohtaja,
Karvia
3. varapuheenjohtaja,
Kankaanpää
edustaja, Jämijärvi
edustaja, Jämijärvi
edustaja, Kankaanpää
etäyhteydellä
edustaja, Kankaanpää
varaedustaja, Kankaanpää
edustaja, Karvia
varaedustaja, Pomarkku
edustaja, Pomarkku
etäyhteydellä
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pöytäkirjanpitäjä
yhtymähallituksen
puheenjohtaja
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Koivunen Josefiina
Koivisto Marjo
Marttila Salla
Toivola Eevaliisa
Kaskimäki Veijo
Kyrö-Anttila Heidi
Rosendahl Jouko
Lehtinen Arja
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edustaja, Kankaanpää
edustaja, Kankaanpää
edustaja, Kankaanpää
edustaja, Karvia
edustaja, Pomarkku
edustaja, Pomarkku
edustaja, Siikainen

Muut osallistujat

Mäensivu Petra
Juhantalo Laura
Länne Sirpa
Seppälä Margit
Vanhatalo Anne

yhtymähallituksen jäsen
terveysvalvonnan johtaja
talousjohtaja
ylilääkäri
vanhuspalvelujohtaja

etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Keijo Kerola
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

§:t 13 - 20

Pöytäkirjan tarkastus
08.09.2022
Voitto Raita-aho

Pöytäkirjan tarkastajat:

Olli Seppälä
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Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oili Jokilammi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 13
Hallintosäännön 81 §: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 88 §: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 30.8.2022 kuntayhtymän verkkosivuilla ja
lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus sekä saatettu tiedoksi jäsenkuntiin. Ilmoitus
kokouksesta on julkaistu 1.9.2022 Kankaanpään Seutu -lehdessä.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Edustettuna oli 100 % kokonaisäänimäärästä.

_______________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Edustajien äänimäärät 8.9.2022
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 14
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat
Heidi Kyrö-Anttila ja Jarkko Lehtolammi.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Voitto Raita-aho ja Olli
Seppälä.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 15
Hallintosäännön 93 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2022
92/02.02.00/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 80
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisena koronaviruspandemian sekä henkilöstövajeen vuoksi, ja helmikuussa peruspalvelukeskuksissa
toteutettiin sulkuja, jotta vastaanottotoiminta saatiin turvattua. Hyvinvointialueen valmistelutyö on jatkunut kaikilla tulosalueilla.
Kesäkuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla palvelujen ostoa lukuun ottamatta. Tuloslaskelma
osoittaa 158.193 euron alijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 48,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet kaikilla tulosalueilla sosiaalipalveluita lukuun ottamatta, yhteensä 107.935 euroa. Muut toimintatuotot ovat pienentyneet 40.173 euroa. Asiakasmaksulain muutokset ja henkilöstövajeesta
aiheutunut palvelumäärien vähentyminen ovat vaikuttaneet maksutuottojen
pienentymiseen.
Ulkoisista kuluista on toteutunut 48,8 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet 34.077 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1.373.622 euroa, aineet
ja tarvikkeet 64.972 euroa ja muut toimintakulut 46.356 euroa. Avustuksiin
on käytetty 171.138 euroa vähemmän.
Talousarvion tasaiseen toteutumiseen verrattuna palvelujen ostot ylittävät
määrärahan vammaisten ja SHL:n mukaisten asumispalvelujen, kehitysvammapalvelujen, kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen sekä
tehostetun palveluasumisen osalta.
Energian ja muiden hintojen nousu luo painetta kustannusten kasvuun loppuvuonna. Palkkakustannusten osalta talousarviossa varauduttiin 1,5 %
kustannusten kasvuun. Kunta-alan sopimuskorotus 1.6.2022 lähtien vaihtelee sovellettavan työehtosopimuksen mukaan ja on sote-sopimuksessa
2,0%. Lisäksi keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lähtien on 0,5%.
Kesäkuun toteuman perusteella on laadittu ennuste tilikaudelle 2022. Sen
perusteella loppuvuodelle lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on noin
900.000 euroa. Arvio tarkentuu syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.
Maksutuottojen arvioidaan jäävän 300.000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Talousarvioon sisältyy valtionavustus Covid-19 kustannuksiin, mutta
avustuksen perusteet eivät vielä ole selvillä.
Palveluostoihin arvioidaan kuluvan 1.755.000 euroa määrärahavarausta
enemmän, mutta toisaalta henkilöstökulujen arvioidaan jäävän 1.120.000
euroa alle määrärahavarauksen. Talousarvioon verrattuna palveluostoja
kasvattavat erityisesti asumispalvelujen tarpeen kasvu ja palveluhintojen
nousu: vammaisten asumispalveluissa (973.000 euroa) ja tehostetussa
palveluasumisessa (500.000 euroa). Tehostetun palveluasumisen ostopalPöytäkirjan tarkastajat:
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velun osalta lakisääteisen henkilömitoituksen nosto oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa, eikä siihen talousarviossa varattu määräraha ollut alun
perinkään riittävä. VPL-kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan jäävän 200.000 euroa alle määrärahavarauksen.
Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän määrärahavarausta pienemmäksi,
koska avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä, ja sijaisia on palkattu Sarastia Rekryn kautta, jolloin kulut sisältyvät kohtaan
palvelujen ostot.
Valmistelijan esitys

Osavuosiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022 tietoonsa saatetuksi,
2) lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

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

Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 16
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022 tietoonsa.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Arviointikertomus vuodelta 2021
117/02.02.02/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 81
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kuntalain 121 § määräyksen mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.5§). Säännöksiä noudatetaan myös
kuntayhtymissä.
Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2021 arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle 19.5.2022 § 8. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2021 on käsitelty yhtymävaltuuston kokouksessa 24.5.2022 § 6.
Tarkastuskertomus sisältää tarkastuslautakunnan tekemiä huomioita, joihin yhtymähallituksen edellytetään antavan lausuntonsa.
Tarkastuslautakunta pyytää, että yhtymähallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 15.8.2022 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa yhtymävaltuustolle ja edelleen tarkastuslautakunnalle liitteen
mukaisen lausunnon toimenpiteistä tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen / huomioiden johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 17
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen antaman lausunnon
toimenpiteistä arviointikertomuksessa esitettyjen kannanottojen /
huomioiden johdosta.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Eroanomus luottamustoimesta / Kotaoja Kristiina
94/00.00.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 83
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Kristiina Kotaoja on anonut eroa oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1) myöntää Kristiina Kotaojalle eron oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee Kristiina Kotaojan tilalle uuden varapuheenjohtajan jäljellä
olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 18
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) myöntää Kristiina Kotaojalle eron oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja
2) valita Kristiina Kotaojan tilalle uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
Päätös

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymävaltuusto
1) myönsi Kristiina Kotaojalle eron oikaisuvaatimuslautakunnan
varapuheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsi uudeksi oikaisuvaatimuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Miia
Sjömanin jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
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Eroanomus luottamustoimista / Ylihonko Mervi
94/00.00.01/2019, 95/00.00.01/2019
Yhtymähallitus 30.08.2022 § 94
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Mervi Ylihonko on anonut eroa yhtymähallituksen ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä jääviyden perusteella.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1) myöntää Mervi Ylihongolle eron yhtymähallituksen ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä, koska Ylihonko on menettänyt vaalikelpoisuutensa,
2) valitsee Mervi Ylihongon tilalle uuden jäsenen yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi,
3) valitsee Mervi Ylihongon tilalle uuden puheenjohtajan oikaisuvaatimuslautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

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

_______________
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 19
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) myöntää Mervi Ylihongolle eron yhtymähallituksen ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä, koska Ylihonko on menettänyt vaalikelpoisuutensa,
2) valita Mervi Ylihongon tilalle uuden jäsenen yhtymähallitukseen jäljellä
olevan toimikauden ajaksi,
3) valita Mervi Ylihongon tilalle uuden puheenjohtajan oikaisuvaatimuslautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
Päätös

_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymävaltuusto
1) myönsi Mervi Ylihongolle eron yhtymähallituksen ja
oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenyydestä,
2) valitsi uudeksi yhtymähallituksen jäseneksi Nina Majamäen jäljellä
olevan toimikauden ajaksi,
3) valitsi uudeksi oikaisuvaatimuslautakunnan puheenjohtajaksi Nina
Majamäen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
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Muut asiat
Yhtymävaltuusto 08.09.2022 § 20
Yhtymävaltuusto käsittelee muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat
asiat.
1) Satakunnan hyvinvointialueen valmistelutilanne.
Päätös
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Pykälät

8.9.2022

§ 13-20

Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:
Pykälät: § 13-17, 20
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: § 18-19
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:

