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Kokousaika Torstai 26.11.2020 klo 15.09 – 17.15 

   

Kokouspaikka Myllykatu 10, ruokasali 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 von Frenckell Asta jäsen 

 Mäkinen Aulis jäsen  

 Robeva-Krasteva Olivera jäsen (klo 15.30 -, 162 § aikana) 

 Rosendahl Tapio jäsen  

 Sainio Tuula-Marja jäsen 

 Salonen Tomi jäsen  

 Sutinen Marjatta jäsen  

      

Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

 Uotila Jarmo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja   

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 Lehtonen Katja koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija 

 Nordlund-Luoma Kati perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuuvalmistelija 

Teams-yhteys: Jaatinen Juha Vt. johtava ylilääkäri 
 

Poissa - - - 

  

 

Asiat 160 - 176 
 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

       

      

 

      

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika   26.11.2020 

 

Allekirjoitukset   

  

 Tomi Salonen  Marjatta Sutinen 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 27.11.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 12/2020 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   20.11.2020 

                    

Kokousaika  Torstai 26.11.2020 klo 15.00 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, Ruokasali 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 160 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 161 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 162 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

 163 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2021 

 

164 § Virat ja toimet 1.1.2021 lukien 

 

165 § Kuntayhtymän talous ja toimintakatsaus 1-9 2020 

 

166 § Pääterveysaseman vanhimpien paikoitusalueiden aluevalaistuksen sanee-

rauksen loppuselvitys 

 

167 § Pääterveysaseman kiinteistön automaatiolaitteiston valvomon ja alakes-

kusten saneerauksen loppuselvitys  

 

168 § Talous- ja hallintojohtajan vaali 

 

169 § Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 

1.1.2021 alkaen  

170 § Ikääntyneiden perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2021 lukien  

 

171 § Kessoten sitoumus Porin KTV:n sairauskassaan   

 

 172 § Esperi Care Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hinnankorotusesitys 1.2.2021  

  alkaen 

 

 173 § Mehiläisen hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen 
 

174 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

175 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto-

säännön hyväksyminen 1.1.2021 alkaen. 

 

176 § Yhtymähallituksen kokouksiin osallistuminen 1.1.2021 lukien ja yhteis-

työn tiivistäminen jäsenkuntien kanssa    

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

160 § Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle 

myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-

vät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä ta-

valla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla ko-

kouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 20.11.2020. 

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti lisäksi ottaa käsittelyyn kokouksessa 

jaetut lisäpykälät 175 ja 176. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

161 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Olivera Robeva-Krasteva ja Tomi Salonen (varalla jäsenet von 

Frenckell ja Sutinen). 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Salonen ja Sutinen. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

162 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 26.11.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 taloustilanne 10/2020 

 huoltopäällikön rekrytoinnin jatkaminen 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 2021 

163 § Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-

semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-

sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-

valla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 

luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistet-

tava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

 Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2020 on julkaistu kuntayh-

tymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten 

ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 

 Julkisista kuulutuksista annettu laki (34/1925), joka koskee kunnan ilmoi-

tustaulua, on kumottu 1.1.2020 alkaen.  Yleissäännös julkisista kuulutuk-

sista on nyt hallintolaissa.  Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan 

ensisijaisesti kunnan/kuntayhtymän verkkosivuilla hallintolain 62 a § 

(Julkinen kuulutus) mukaisesti. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kun-

tayhtymän kotisivuilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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VIRAT JA TOIMET 1.1.2021 LUKIEN 

 

164 § Henkilöstön siirtoon Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymälle (Kessote) sovelletaan siirtosopimuksen yhteydessä hy-

väksyttyjä henkilöstösiirron periaatteita. 

 

Vakinaiset virat ja toimet siirtyvät Kessotelle 1.1.2021 lukien oheisten 

liitteiden (liite nro 1 toimet, liite nro 2 virat) mukaisesti. Siirtyviä virkoja 

on 105 kpl ja siirtyviä toimia on 557 kpl. Näistä avoimia virkoja on 5 ja 

avoimia toimia 28. Virkojen ja toimien tarpeellisuus palvelutuotannossa 

on arvioitu ja talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa ko. virko-

ja ja toimia käytetään. Pääosin siirtyvillä avoimilla vakansseilla on mää-

räaikainen tekijä, muutama vakanssi on jätetty täyttämättä väliaikaisesti 

perustellusta syystä (esim. korona). 

 

Eurajoen Terveysaseman työntekijät siirtyvät ko. liikkeenluovutus-

sopimuksen mukaisesti kuntayhtymälle. Nämä virat ja toimet ovat ko. 

liitteessä myös mukana. 

 

Määräaikaiset virat ja toimet siirtyvät Keski-Satakunnan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymälle kunkin virka/työsuhteisen sopimuksen 

mukaisesti. 

 

Kessoten valmistelulle laaditun aikataulun ja henkilöstösiirron periaattei-

den mukaisesti on tuotu esiin, että työntekijöille tiedotetaan marraskuussa 

esimies ja ensisijainen työskentelypaikka 1.1.2021. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa liitteen 1 mukaiset toimet ja liitteen 2 

mukaiset virat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymään 1.1.2021 lukien. 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 
Yhtymähallitus päättää  

1) vahvistaa liitteen 1 mukaiset toimet ja liitteen 2 mukaiset virat Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään 1.1.2021 

lukien. 
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2) myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet päättää mahdollisista kor-

jauksista siirtyneiden virkojen ja toimien osalta. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 1-9/2020 

 

165 § Kuntayhtymän perussopimuksen 12 § 4 mom. mukaan kuntayhtymän 

tulee seurata talouttaan ja toimintaansa ajantasaisella seurantajärjestel-

mällä ja raportoida siitä jäsenkunnille säännöllisesti, kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

Yhteenvetona tammi-syyskuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, 

että kustannuksissa on hieman ylitetty tasainen kertymä, toteumaprosentti 

on 76,8 %. Toiminnan tuottoja on kerääntynyt 70,4 %. Ennuste suorite-

kertymästä loppuvuodelle on alku vuoden kaltainen johtuen koronatilan-

teesta. Koko kuntayhtymän tilikauden tulos näyttää syyskuun tilanteen 

mukaisesti 1,8 M€ alijäämää. 

 

Tulopuolta on korjannut työterveyshuollon liiketoimintakaupan kautta 

maksettu satunnainen erä elokuussa sekä hinnankorotuksia on tehty 1.8. 

lukien +10%, 1.9. lukien käyttöön otettiin koronakäynti suorite ja 1.10. 

lukien hintoja korotettiin +20%. Elokuusta syyskuun toteumaan talousti-

lanne on korjaantunut 400 000€, joukossa on ollut yksittäisiä laskutuksia 

kuten koronakustannusten laskutus.  

 

Talouden menototeuma on suunnitelman mukainen kaikilla muilla tehtä-

väalueilla paitsi koti- ja sairaalapalveluissa, johon jouduttiin hankkimaan 

mm. koronapotilaiden hoitamiseen varautumiseksi happirikastimia ja ki-

pupumppuja. Sosiaalipalvelut on myös pysyneet suunnitelman mukaises-

sa talousarviossa.  

 

Ennuste suoritekertymästä tulee olemaan loppuvuodelle alkuvuoden kal-

tainen. Koronatilanteesta johtuen pitää varautua vielä loppu vuodenkin 

osalta mm. toiminnan supistamiseen. Palveluiden käyttö ei todennäköi-

sesti tule vilkastumaan, koska joulun aikaa toimintaa supistetaan aikai-

sempien toimintavuosien tapaan.  

 

Esityslistan liitteenä nro 3 on tammi-syyskuun talous- ja toimintaraportti 

tehtäväalueittain, suoritetiedot sekä kuntalaskutusennuste syyskuun tie-

doilla. 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 251 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 26.11.2020  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi sekä ra-

portoida jäsenkunnille ko. tiedot.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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PÄÄTERVEYSASEMAN VANHIMPIEN PAIKOITUSALUEIDEN ALUEVALAISTUKSEN 

SANEERAUKSEN LOPPUSELVITYS 

 

166 § Pääterveysaseman vanhempien paikoitusalueiden aluevalaistuksen sanee-

raus toteutettiin ajalla 14.5.2020 – 30.6.2020 suunnitellusti. Käyttöopastus 

sekä saneerauksen vastaanottaminen käyttäjälle tapahtui 30.6.2020. Asfaltin 

ja nurmialueiden viimeistely toteutettiin 31.7.2020 mennessä. 

 

Talousarviossa vuodelle 2020 on terveyskeskuskiinteistön saneeraukseen 

varattu 150.000 €. Investointimäärärahan on suunniteltu sisältävän mm. 

paikoitusalueiden valaistuksen päivityssaneeraus LED lamppuihin 30 000 

€. 

 

Liitteenä nro 4 on paikoitusalueiden aluevalaistuksen saneerauksen tapah-

tuma- ja kustannusraportti. Muut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 17 

§:n mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi pääterveysaseman van-

hempien paikoitusalueiden aluevalaistuksen saneerauksesta annetun loppu-

selvityksen sekä hyväksyä urakan kustannukset liitteen 4 mukaisesti. 

 

Lisätietoja: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli, puh. 044-906 7600 tai 

kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 
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PÄÄTERVEYSASEMAN KIINTEISTÖN AUTOMAATIOLAITTEISTON VALVOMON JA 

ALAKESKUSTEN SANEERAUKSEN LOPPUSELVITYS   

 

167 § Pääterveysaseman kiinteistön automaatiolaitteiston valvomon ja alakes-

kusten saneeraus ja asennukset toteutettiin ajalla 1.9.2020 – 12.11.2020 

suunnitellusti. Käyttöopastus toteutettiin 4.11.2020 sekä laitteiston luovutus 

ja vastaanottaminen käyttäjälle tapahtui 12.11.2020.  

 

Talousarviossa vuodelle 2020 on terveyskeskuskiinteistön saneeraukseen 

varattu 150.000 €. Investointimäärärahan on suunniteltu sisältävän mm. 

rakennusautomaatiojärjestelmän valvonta ja -alakeskusten saneerauksen 

40 000 €. 

 

Liitteenä nro 5 on kiinteistön automaatiolaitteiston valvomon ja alakeskus-

ten saneerauksen tapahtuma- ja kustannusraportti. Muut asiakirjat ovat näh-

tävillä kokouksessa.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 17 

§:n mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kiinteistön automaa-

tiolaitteiston valvomon ja alakeskusten saneerauksesta annetun loppuselvi-

tyksen sekä hyväksyä urakan kustannukset liitteen 5 mukaisesti. 

 

Lisätietoja: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli, puh. 044-906 7600 tai 
kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 
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TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VAALI 

 

168 §  Ilmoitus talous- ja hallintojohtajan virasta on julkaistu 16.10.2020 kun-

tayhtymän ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän ko-

tisivuilla. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto se-

kä riittävä kokemus talouden, hallinnon ja johtamisen tehtävistä. Hakuai-

ka virkaan päättyy 6.11.2020 klo 15.00.  

 

L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi 

määrätään kuusi (6) kuukautta. 

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää johtavien viran-

haltijoiden virkojen täyttämisestä ja eron myöntämisestä. 

  

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli seitsemän. Kaikki ha-

kijat ovat tehtävään kelpoisia. Hakemuspaperit ovat nähtävillä kokouk-

sessa.  

 

Haastattelut suoritettiin 16.11.2020. Haastattelijoina toimivat yhtymähal-

lituksen puheenjohtaja, jäsenkuntien hallintojohtajia ja kuntayhtymän 

johtaja. Yhdistelmä hakijoista liitteenä nro 6. 

 

Soveltuvuustestaukseen päätettiin lähettää hakijoista Janika Löfbacka ja 

Jyrki Vatanen. Soveltuvuustestaus pidettiin viikolla 48.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 
Yhtymähallitus päättää  

1) valita koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuen 

1.1.2021 lukien talous- ja hallintojohtajan (vk nro. 2021-19) virkaan 

Jyrki Vatasen Tampereelta sekä hänen ennen viran vastaanottamista 

tapahtuvan mahdollisen kieltäytymisen varalle Janika Löfbackan Po-

rista.  

2) vahvistaa talous- ja hallintojohtajan palkaksi 5000 €. 

3) vahvistaa hinnoittelutunnukseksi 99TAE020 ja työajaksi kokonais-

työaika 
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Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaan ehdol-

linen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut vi-

ranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi määrätään kuusi (6) kuukautta. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

   

Täytäntöönpano: Hakijat, henkilöstösuunnittelija, palkat 
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IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAK-

SUT 1.1.2021 ALKAEN 

 

169 §  Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, 

laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön 

hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. 

 

Vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelusta 2012/980) mukaan, kotona 

asumista tulee tukea mahdollisimman pitkään. Kunnan on toteutettava 

iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen 

yksityiskodissaan tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävil-

lä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määräl-

tään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. 

 

Ikäihmisille kohdennetut asumispalvelut on jaettu lyhytaikaiseen eli in-

tervallihoitoon, perhehoitoon, tehostettuun palveluasumiseen sekä pitkä-

aikaiseen laitoshoitoon.  Tehostettu palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen 

laitoshoitoon siirtyminen on ikäihmisten palveluista viimesijainen. Läh-

tökohtana on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut ja 

asiakkaan mahdollisuus selviytyä kotiin annettavien palveluiden turvin, 

omassa kodissaan, selvitetään ennen siirtymistä ympäri-vuorokautisen 

hoidonpalvelun yksiköihin.  

 

Ennen palvelun myöntämistä selvitetään asiakkaan toimintakyky mo-

niammatillisen tiimin arvioimana. Toimintakykyä selvitettäessä arvioi-

daan missä asioissa asiakas pystyy suoriutumaan itsenäisesti elämän arki-

toiminnoissa ja missä asioissa hän tarvitsee tukea, hoitoa ja hoivaa tai oh-

jausta. Arviointia tehtäessä apuna käytetään mm. RaVa-

toimintakykymittaria sekä MMSE-muistitestiä ja tarvittaessa muita mitta-

reita. 

 

Kunnat ovat aiemmin myöntäneet ko. palvelut omien myöntämisperus-

teidensa mukaisesti.  Asumispalveluiden siirtyessä 1.1.2021 alkaen Kes-

ki-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen on 

asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja hoitopaikkojen tasaisemman jakautu-

misen kannalta tärkeää määrittää yhtenäiset palvelujen myöntämisperus-

teet sekä asumispalvelujen asiakasmaksut. 
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Maan hallituksen esitys sosiaali-ja terveydenhuollon uudesta asiakasmak-

sulaista on tarkoitus saattaa voimaan kesän 2021 aikana. Toteutuessaan 

esitys tulee muuttamaan tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen 

määräytymistä oleellisesti. Tästä syystä vastuuvalmistelijat esittävät te-

hostetun palveluasumisen asiakasmaksujen   määrittämistä pohjautuen 

hallituksen nyt tehtyyn esitykseen.  Nyt esitetyt asiakasmaksut olisivat 

voimassa siihen asti, kunnes hallituksen lakiesitys asiakasmaksuista tulee 

voimaan. 

 

Liitteessä 7 Asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 

1.1.2021 alkaen. 

 

Lisätietoja antaa: Asumispalveluiden vastuuvalmistelija Jaana Tuokkola 

puh. 044 312 4327 ja kotiin annettavien palveluiden vastuuvalmistelija 

Kirsi-Marja Polo puh. 040 488 6296.  

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä koti-, sairaala- ja hoivapalvelun asu-

mispalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen liit-

teen 7 mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2021 ALKAEN 

 

170 §  Perhehoito on kunnan tai kuntayhtymän järjestämää palvelua, josta sääde-

tään perhehoitolaissa 263/2015 ja 29.6.2016/510. Kunta tai kuntayhtymä 

voi järjestää perhehoitoa tekemällä toimeksiantosopimuksen perhehoita-

jan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhe-

hoidon tuottajan kanssa. 

 

Perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon 

järjestämistä kunnan valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa yksi-

tyiskodissa. Perhehoitoa toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kanssa. Se on turvallinen vaihtoehto ikäihmisille, 

jotka eivät selviydy omassa kodissaan tai heidän elämänlaatunsa on heik-

koa, koti, - ja tukipalveluista huolimatta. Perhehoito sopii hyvin muisti-

sairauksia sairastavalle, turvattomuutta, yksinäisyyttä tai lieviä tai stabii-

leja mielenterveysongelmia kokeville asiakkaille. Perhehoidon tulee vas-

tata hoidettavan henkilön tarpeisiin ja edistää hänen perusturvallisuuttaan 

ja sosiaalisia suhteita.     

 

Perhehoito voi olla toistaiseksi jatkuvaa tai lyhytaikaista, kestäen yleensä 

muutamasta päivästä muutamaan viikkoon (alle 14 vuorokautta). Perhe-

hoito voi olla myös osavuorokautista (yö- tai päiväaikaan tapahtuvaa hoi-

toa), jonka tavoitteena on tukea kotona asumista esim. omaishoitotilan-

teissa.     

 

Kunta tekee päätöksen perhehoidon myöntämisestä ja se perustuu asiak-

kaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kunnan edustaja arvioi 

yhdessä ikäihmisen ja hänen läheisensä kanssa asiakkaan palveluntar-

peen. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai so-

pimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan 

kanssa (laki 3§).  Perhehoito on asiakkaalle maksullista sosiaalipalvelua. 

Säännöllisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy pitkäaikaisen laitos-

hoidon perusteiden mukaan (Asiakasmaksulaki 7 c §). 

 

Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit 

ovat mukana seudullisessa perhehoidossa. Seudullisen perhehoidon hal-

linnoijana ja isäntäkuntana toimii Euran kunta, jossa toimii kokopäiväi-

nen perhehoidon koordinaattori. Mukaan liittyneet kunnat ovat nimenneet 

koordinaattorin työpariksi omat perhehoidon yhteyshenkilönsä. Ikäänty- 
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neiden perhehoidon palkkiot ja korvaukset ovat seudullisen perhehoidon 

toimintaohjeen mukaisia.  

 

Seudullisen ikäihmisten perhehoidon sopimus on voimassa toistaiseksi ja 

sen irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan 

seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Laskutus tapahtuu sovitun kus-

tannustenjakomallin mukaisesti jälkikäteen neljännesvuosittain. Jatkossa 

kustannusosuus tarkistetaan vuosittain samojen perusteiden mukaisesti: 

perusosuus 50 % budjetista mukana olevien kuntien väestömäärän 31.1 

mukaisella osuudella ja suoriteosuus 50 % budjetista kuntien käytössä 

olevien hoitopaikkojen 1.4 mukaisella osuudella.  

 

Perusosuuteen sisältyy koordinaattorin tehtävät kuten tiedottaminen, 

markkinointi, perhehoitajien perehdytys ja ohjaus, rekrytointi ja valmen-

nus, perhehoidon arviointi, kehittäminen ja raportointi sekä yhteistyö 

perheliiton kanssa. Suoriteperusteiseen osuuteen sisältyvät koordinaatto-

rin tehtävät: perhehoitokotien käynnistäminen, neuvonta ja ohjaus, perhe-

hoitajien ohjaus ja valvonta, koulutus, vertaistuki sekä perhehoitajien va-

paiden ja sijaisjärjestelyiden hoito, perhehoidon seuranta ja arviointi sekä 

raportointi. 

 

Vuodelle 2021 Keski-Satakunnan alueen kuntien kustannukset seudulli-

sen perhehoidon osalta ovat seuraavat:  

 
Kuntaosuudet 2021, budjetti yhteensä 65 000 € 

  Kunta väestö perusosuus paikkamäärä suoriteosuus yhteensä 

    0,3373   984,85   

Eura 11632 3 922,92 14 13 787,88 17 710,80 

Eurajoki 9402 3 170,85 3 2 954,55 6 125,39 

Harjavalta 6931 2 337,50 1 984,85 3 322,34 

Huittinen 10044 3 387,36 4 3 939,39 7 326,76 

Kokemäki 7103 2 395,50 3 2 954,55 5 350,05 

Nakkila 5329 1 797,22 1 984,85 2 782,07 

Rauma 39205 13 221,98 5 4 924,24 18 146,22 

Säkylä 6721 2 266,67 2 1 969,70 4 236,37 

Yhteensä  96367 32500 33 32500 65000 

 

Koska Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kau-

pungit ovat päättäneet siirtää sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun Kes-

ki- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 al- 
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kaen, tulee tämän johdosta yhtymähallituksen vahvistaa alueelle yhtenäi-

set ikääntyneiden perhehoidon toimintaohjeet sekä palkkiot ja korvaukset 

vuoden 2021 alusta. 

 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelijat esittävät, että 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä liittyy 

1.1.2021 alkaen seudulliseen perhehoitoon ja että yhtymähallitus vahvis-

taa seudullisen perhehoidon toimintaohjeen, palkkiot ja korvaukset otet-

tavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.  

 

Liitteenä nro 8 ikäihmisten perhehoidon seudullinen toimintaohje. 

 

Liitteessä nro 8 a Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo perhehoidon 

palkkioiden ja korvauksien muutoksista 1.1.2021 lukien.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

a) liittyä mukaan seudulliseen ikäihmisten perhehoitomalliin 

1.1.2021 alkaen; 

b)  hyväksyä kustannusten jaon esityksen mukaisesti; 

c) ottaa käyttöön seudullisen perhehoidon toimintaohjeen, palkkiot 

ja korvaukset 1.1.2021 alkaen sekä 

d) nimetä asumispalvelupäällikön ikäihmisten perhehoidon yhdys-

henkilöksi. 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää 

a) liittyä mukaan seudulliseen ikäihmisten perhehoitomalliin 

1.1.2021 alkaen; 

b)  hyväksyä kustannusten jaon esityksen mukaisesti; 

c) ottaa käyttöön seudullisen perhehoidon toimintaohjeen, palkkiot 

ja korvaukset 1.1.2021 alkaen sekä 

d) nimetä asumispalvelupäällikön ikäihmisten perhehoidon yhdys-

henkilöksi. 

e) että palkkioiden hyväksymisessä otetaan lisäksi huomioon myös 

STM:n ilmoittamat indeksikorotukset (1,31 %).  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KESSOTEN SITOUMUS PORIN KTV:N SAIRAUSKASSAAN 

 

171 § Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan kaupungin ovat kuuluneet Porin 

KTV:n sairauskassaan. Sairauskassa on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Hen-

kilöstön siirtyessä kuntayhtymälle on tarkasteluun noussut ko. sairauskas-

saan sitoumuksen antaminen. Työnantajan tulee ilmoittaa sitoumuksensa 

sairauskassaan. HHTI työryhmä on käsitellyt asian. YT-toimielin on käsi-

tellyt asian kokouksessaan 24.11.2020.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymän sitoumuksen Porin KTV:n sairauskassaan 

1.1.2021 lukien.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

   

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, palkat 
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ESPERI CARE OY:N JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN HINNANKOROTUSESITYS 1.2.2021  

ALKAEN  

  

172 §  Esperi Care Oy tytäryhtiöineen esittää tuottamiinsa mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien tuettuun asumisen, asumispalveluihin ja tehostettuihin 

asumispalveluihin hinnankorotusta 1.2.2021 alkaen seuraavasti: 

- Hoito- ja hoivapalvelun hinta +4,23 % 

- Ateriapalvelun hinta   +1,40 % 

- Vuokran hinta  +0,58 %.  

 

Hintojen korotusesitys koskee seuraavia yksiköitä: Esperi Hoitokodin 

Popliini, Ratamo, Harjuniitty, Villa Niemi, Hyrkin puisto, Marjalinna, 

Omenapuu ja Vihola. Esperi Care Oy tytäryhtiöineen perustelee korotuk-

set palkkojen ja yleiskustannusten nousulla. Päivitetty hinnankorotusesi-

tys on saapunut kuntayhtymään 18.11.2020. Ensimmäinen esitys on saa-

punut 24.9.2020, jossa hoito- ja hoivapalvelun hinnankorotusesitys on ol-

lut +3,74 %. Aterian ja vuokran osalta hinnankorotusesitykset ovat olleet 

samanlaiset. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on kilpailuttanut sosiaalihuolto-

lain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kun-

tayhtymällä on puitesopimus ko. yksiköiden kanssa ajalle 1.2.2019-

31.1.2021 ja kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 23.9.2020 optio-

vuoden käytöstä ajalle 1.2.2021-31.1.2022. Ennen kilpailutusta sijoitetuil-

la asiakkailla on voimassa yksittäiset, suorahankintaan perustuvat sosiaa-

lihuoltolain mukaiset päätökset. 

 

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa so-

pimuskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jol-

loin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) 

vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä 

kirjallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta 

ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on 

yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden 

tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustan-

nustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan ko-

rottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat 

olla tehdyt työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa ole- 
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vaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen ka-

lenterivuoden hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän.  

 

Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumis-

palvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen ko-

rotus on korkeintaan 0,88 %. Laskelmassa on käytetty 60 % palkkaindek-

siä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 - 

7/2020.  

 

Liitteenä nro 9 Esperi Care oy:n ja sen tytäryhtiöiden hinnankorotusesitys  

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Esperi Care Oy:lle ja sen tytäryhtiöille, 

että Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky hyväksyy korkeintaan 0,88 

%:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.3.2022 alkaen.  

  

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 

044 9067556 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MEHILÄISEN HINNANKOROTUSESITYS 1.1.2021 ALKAEN  

  

173 §  Mehiläinen esittää 16.11.2020 tuottamiinsa mielenterveys- ja päihdekun-

toutujien sosiaalihuoltolain mukaisiin ja vammaispalvelulain mukaisiin 

asumispalveluihin hinnankorotusta 1.1.2021 alkaen seuraavasti: 

- kaikki tuotteet (ei vuokra) +2,62 % 

- vuokra    +2,00 %.  

 

Mehiläinen perustelee korotukset palkkakustannusten nousulla. Lisäksi 

on esitetty korvausta Korona-virukseen varautumisen kustannuksista. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:llä ei ole puitesopimusta Mehi-

läisen kanssa vammaispalvelulain mukaisista palveluista, vaan palvelut 

on ostettu yksittäisillä asiakaskohtaisilla, suorahankintaan perustuvilla 

vammaispalvelulain mukaisilla päätöksillä. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on kilpailuttanut sosiaalihuolto-

lain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kun-

tayhtymällä on sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalvelusta puitesopi-

mus Mehiläisen yksiköiden (Ykköskoti Nokia, Ykköskoti Ketunkallio, 

Salmenkallio, Palvelutalo Kotiranta ja Kiikan Palvelukoti) kanssa ajalle 

1.2.2019-31.1.2021 ja kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 

23.9.2020 optiovuoden käytöstä ajalle 1.2.2021-31.1.2022. Ennen kilpai-

lutusta sijoitetuilla asiakkailla on voimassa yksittäiset, suorahankintaan 

perustuvat sosiaalihuoltolain mukaiset päätökset. 

 

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa so-

pimuskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jol-

loin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) 

vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä 

kirjallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta 

ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on 

yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden 

tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustan-

nustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan ko-

rottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat 

olla tehdyt työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa ole- 
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vaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen ka-

lenterivuoden hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän.  

 

Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumis-

palvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen ko-

rotus on korkeintaan 0,88 %. Laskelmassa on käytetty 60 % palkkaindek-

siä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 - 

7/2020.  

 

Liitteenä nro 10 Mehiläisen hinnankorotusesitys  

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus ilmoittaa Mehiläiselle, että Keski-Satakunnan terveyden-

huollon ky hyväksyy korkeintaan 0,88 %:n hinnankorotuksen vammais-

palvelulain mukaisiin palvelumaksuihin 1.1.2021 alkaen ja sosiaalihuol-

tolain mukaisiin asumispalveluihin 1.3.2021 alkaen.  

  

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 

044 9067556 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

174 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Nakkilan kunnanhallituksen päätös 183 §/16.11.2020: Toimitilojen 

vuokraaminen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymälle 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 267 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 26.11.2020  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 § KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYH-

TYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 1.1.2021 LUKIEN 

 

YH 18.11.2020  154 §  Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa 

1.1.2021 tulee organisaation vahvistaa hallintosääntö toiminnan järjestä-

miseksi. Ksthkyn 17.6.2020 päivitetty hallintosääntö ei ole käyttökelpoi-

nen, koska kuntayhtymän rakenne muuttuu sekä toiminnan piiriin tulee 

uusia vastattavia palvelukokonaisuuksia.  

 

Hallintosääntöä on valmisteltu yhteistyössä HHTI-työryhmän, kuntien 

perusturvajohtajien ja kuntajohtajien kanssa. Liitteenä nro 7 hallintosään-

tö. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 lukien.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kes-

ki-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lu-

kien hallintosäännön esitetyn liitteen nro 7 mukaisesti.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin tarkennetun hallintosäännön mukaan. 

 

Yhtymähallitus totesi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä 

kokouksessaan 16.11.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa asiaan.  

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

---------------------------------- 

YH 26.11.2020  § 175  Yhtymähallitus päätti ottaa 18.11.2020/§ 154 päätöskohdan kirjaamisen 

tarkentamisen kokouksen kulunmukaiseksi käsittelyyn 26.11.2020 ko-

koukseensa. Kokouksen 18.11.2020 pöytäkirjanliitteessä näkyi keltaisella 

huomiovärillä korostettuna tarkennukset, jotka yhtymähallitus teki ko-

kouksessaan. 

 

Tarkennettu päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, 

että se hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymälle 1.1.2021 lukien hallintosäännön liitteen nro 7 mukaisesti seu-

raavin tarkennuksin: 
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Keskustelun yhteydessä yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat 

tarkennukset hallintosääntöön: 

 

Hallintosäännön 122§:n 3 mom. ”Jäsenkuntien kuntajohtajilla on puhe- ja 

läsnäolo-oikeus yhtymähallituksen kokouksissa” poistettiin.  

 

Hallintosäännön §143:n kokouspalkkioita muutettiin seuraavasti:  

 

”Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokous-

palkkiot: 

- Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta 110 € 

- muut toimielimet 80 € 

 

Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan ko-

kouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  1.500 € 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  2.500 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  1.500 € 

 

§ 143:n mukaiset palkkioiden korotukset tulevat voimaan 1.6.2021 lu-

kien.” 

Hallintosäännön luvun 4 osalta otsake muutettiin: yhteistoiminta jäsen-

kuntien kanssa ja § 19 sopimusten hallinta siirrettiin pykäläkohtaan 29. 

 

Hallintosäännön § 11 täydennettiin hallintorakennekuvalla.  

 

Hallintosäännön § 11 tehtäväalueiden yläpuolelle lisättiin palvelualue ot-

sakkeet, joihin tehtäväalueet kuuluvat.  

 

Hallintosäännön § 4 korjattiin stilistisesti. 

 

Yhtymähallitus totesi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä 

kokouksessaan 16.11.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa asiaan.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 
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YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 1.1.2021 LUKIEN JA YHTEIS-

TYÖN TIIVISTÄMINEN JÄSENKUNTIEN KANSSA 

 

176 §  Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa 

1.1.2021 tulee erityisesti muutosvaiheessa tärkeäksi yhteistyö jäsenkun-

tien kanssa. Muutoksessa tiedonkulun tiivistäminen ja saattaen vaihto tu-

lee olemaan tärkeässä roolissa, jotta toiminta sekä kuntayhtymässä että jä-

senkunnissa toimii yhteen moitteettomasti. Yhteistyöstä ja jäsenkuntien 

omistajaohjauksesta on keskusteltu 19.11.2020 Kessoten ohjausryhmässä. 

Jäsenkuntien kuntajohtajat ovat antaneet kannanoton asiassa omistajaoh-

jauksen edistämiseksi.  

 

Kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksissa on pykäläkohtana ajan-

kohtaiskatsaus, jossa käydään läpi ajankohtaisvalmistelua, palvelutuotan-

non suoritetoteumat, taloustilanne tai muita oleellisia valmisteluasioita. 

Kyseistä kokouskohtaa voidaan jatkossa kehittää sellaiseksi, että se palve-

lee tarkoitustaan myös jäsenkuntien yhteistyön kehittämisen ja tiedonku-

lun lisäämisen sekä kokonaisuuden yhteiskehittämisen kanavana jäsen-

kuntiin sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. 

 

Kuntayhtymän nykyisen hallintosäännön 54§:n mukaan toimielin päättää 

henkilöiden puhe- ja läsnäolo oikeuden antamisesta.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää jäsenkuntien kuntajohtajille puhe- ja läs-

näolo oikeuden yhtymähallituksen kokouksiin kohtaan ajankohtaiskatsaus 

siirtosopimuksessa määrittelyksi siirtymäkaudeksi ajalle 1.1.2021-

31.12.2022.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 160, 161, 162, 163, 165, 174 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky 

 Koulukatu 2             

 29200 Harjavalta 

 

 telekopio: 02-6773 760 

 
 pykälät     

 

                        164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus pe-

rusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-

sen 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. 

 

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät     

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 

20101  TURKU 
 

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 am-

matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-

aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka 

on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen 

määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, 

vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa 

asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitus- 

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin vali-

tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 

käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköises-

tä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi 

tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

