
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-   PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

TERVEYDENHUOLLON     3/2021 39 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 
Kokousaika  Keskiviikko 24.3.2021 klo 15.07 – 17.42 
   

Kokouspaikka  Hybridikokous (TEAMS/Myllykatu 10 kokoushuone) 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

  Mäkinen Aulis jäsen  

  Rosendahl Tapio jäsen 

 

Uotila Jarmo  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja 

 

Teams:  von Frenckell Asta jäsen 

  Robeva-Krasteva Olivera jäsen  

  Sainio Tuula-Marja jäsen 

  Salonen Tomi jäsen  

  Sutinen Marjatta jäsen  

   

  Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

  Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

  Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri 

Lehtonen Katja palvelualuejohtaja (koti-, sairaala- ja hoivapalvelut)

 Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut)

 Kuusela Hannu Harjavallan kaupunginjohtaja, 30 § 

Lakaniemi Vesa Eurajoen kunnanjohtaja, 30 § 

Nieminen Teemu Kokemäen kaupunginjohtaja, 30 § 

Turpela Nina-Mari Nakkilan kunnanjohtaja, 30 § 

 

Poissa  - - -  

  

Asiat  28 - 43 
 

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   24.3.2021 

 

Allekirjoitukset  

  

 Tapio Rosendahl  Aulis Mäkinen 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 26.3.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 3/2021 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   18.3.2021 

                    

Kokousaika  Keskiviikko 24.3.2021 klo 15.00 

 

Kokouspaikka Hybridikokous (TEAMS/Myllykatu 10 kokoushuone) 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 29 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 30 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

 31 § Tartuntatautilain mukaiset toimet 

 

32 § Vuoden 2020 tilinpäätös 

 

33 § Vuoden 2020 henkilöstöraportti  

 

34 § Yhteistoiminta Kessotessa 1.1.2021 lukien  

 

35 § Kessoten työn vaativuuden arviointityön ja harmonisoinnin lähtökohdat    

 

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

  alkaen 

 

37 § Attendo Oy:n hinnankorotusesitys 1.3.2021 alkaen 

 

38 § Porin Sininauha ry hinnankorotusesitys 1.6.2021 alkaen 

 

39 § Liikennepalvelujärjestelmän pilotointi 1.4.2021 – 31.12.2021  

 

40 § Kuntayhtymän maksutaksan tarkistaminen/tilastoitavat sosiaalipalvelut 

 

41 § Kuntayhtymän maksutaksan tarkistaminen/kotihoidon ja kotisairaalan 

asiakasmaksut 

 

42 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 11.2.2021 – 17.3.2021 

 

43 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

28 § 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 18.3.2021. 

 

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. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

29 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Tuula-Marja Sainio ja Tomi Salonen (varalla jäsenet Sutinen ja von 

Frenckell). 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Rosendahl ja Mäkinen 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

30 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 24.3.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 2/2021 (liite nro 1) 

 Kessoten ajankohtaiskatsaus  

- taloustilanne 

- koronakatsaus ja rokotustilanne 

- palvelualueiden tilannekatsaukset:  

 lapsiperhepalveluiden työnjako 

 muistihoitajatilanne Eurajoella 

 palvelukeskus Jokisimpukan intervalliosasto 

Tammen siirtyminen palveluasumisyksikkö 

Tyrnikarin tiloihin. Tyrnikarin asukkaille päivi-

tetyt vuokrasopimukset ja järjestetään uudet 

asunnot palvelukeskus Jokisimpukasta. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TARTUNTATAUTILAIN MUKAISET TOIMET 

 

31 § Covid-19-virus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Koronavirustauti on ju-

listettu pandemiaksi 11.3.2020. Valtioneuvosto on todennut yhteistoimin-

nassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa ko-

ronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 

1.3.2021, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut 

poikkeusolot.  

 

Koronapandemian osalta tulee varautua siihen, että tartuntatautilain 58, 

58 d ja 58 g pykälien edellyttämistä toimenpiteistä yhtymähallitus voi 

joutua järjestämään nopealla aikataululla kokouksia ja aiemmasta aika-

taulusta poiketen ylimääräisin kokouksia, mikäli tilanne sitä edellyttää.  

Kokousmateriaali voi ylimääräisissä kokouksissa olla suppea johtuen 

valmisteluajasta. Hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielin päättää ko-

kouksensa ajan ja paikan. Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsu 

lähetetään toimielimen päättämällä tavalla ja siinä on ilmoitettava ko-

kouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat eli asialista. 

 

Tartuntatautilain 58, 58 c, 58 d, 58 g, 58 h, 59 a, 59 b, 59 c, 59 d ja 59 e 

pykäliä on muutettu 19.2.2021. 

 

Tartuntatautilaki 58 §, 58 c § 1 ja 2 mom, 58 d § 58 g §, 58 h § 1 mom. 

valvonnasta vastaa tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin eli yh-

tymähallitus (tartuntatautilaki 59 a § 1 momentti). Tartuntatautilain 59 b 

§:ssä säädetään tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen oikeu-

desta tarkastaa valvottavien toimijoiden toimintaa ja tiloja. Sekä tartunta-

tautilain 59 c §:ssä säädetään tartuntatautien torjunnasta vastaavan toi-

mielimen oikeudesta antaa valvottaville toimijoille määräyksiä havaittu-

jen puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta, oikeudesta tehdä toiminnan 

keskeyttämis- tai tilojen sulkemispäätöksiä ja uhkasakon asettamisval-

tuudesta. 

 

Kuntien elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomainen voi tarkas-

taa tartuntatautilain mukaisten velvollisuuksien, rajoitusten ja niitä kos-

kevien päätösten noudattamista terveydensuojelulain ja elintarvikelain 

mukaisen valvonnan yhteydessä (tartuntatautilaki 59 b § 4 momentti). Jä-

senkuntien osalta Nakkila, Eurajoki ja Harjavalta kuuluvat Porin seudun  

 

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomessa-vallitsevat-poikkeusolot-1
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomessa-vallitsevat-poikkeusolot-1
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ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen ja Kokemäen kau-

punki Etelä-Satakunnan ympäristötoimeen.  

 

Yhtymähallitus voi myös 59 d § 1 momentin nojalla siirtää tarkastustoi-

mintaan liittyviä toimivaltuuksia. Samoin yhtymähallitus voi siirtää edel-

lä mainittujen (58 §, 58 c § 1 ja 2 momentti, 58 d § 58 g §, 58 h 1 mo-

mentti) velvoitteiden puutteiden tai epäkohtien korjaamiseen liittyvien 

määräysten antovaltuuden (tartuntatautilaki 59 b 2 momentti). 

 

Tartuntatautilain 58 §: Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet 

”Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaa-

ralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen 

on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaa-

va toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien ti-

lojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltä-

misestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleis-

vaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin le-

viämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat 

päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. 

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tar-

tunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja 

aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien 

sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden 

kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa 

ei enää ole.” 

 

Satakunnassa epidemiatilannetta koordinoiva Alueellinen tartuntatautien 

torjunnan työryhmä (ATTR) on kokouksessaan 25.2.2021 todennut Sata-

kunnan olevan epidemian leviämisvaiheessa ja siirtynyt tasolle 3. ATTR 

on tuolloin suosittanut yläkoulujen siirtymistä etäopetukseen. ATTR kä-

sitteli asiaa myös kokouksessa 4.3.2021. Aluehallintovirasto voi tehdä 

vastaavan päätöksen, kun toimenpiteet välttämättömiä usean kunnan alu-

eella. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 4.3.2021 

määrännyt Satakunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavak-

si siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämi-

seen 5.3.-28.3.2021. 
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Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä koronapandemiasta johtuen välttämättömiin ylimääräisiin ja 

kiireellisesti koolle kutsuttuihin kokouksiin menettelyn, joka poikkeaa 

normaalista kokousmenettelystä niin kauan kuin se on tarpeen. Ko-

kouskutsu lähetetään sähköisesti. 

2) siirtää toimivallan tartuntatautilain 59 b §:n 1 ja 2 mom:ssa tarkoitet-

tujen tarkastusten tekemisen osalta terveystarkastajille, johtavalle yli-

lääkärille ja tartuntataudeista vastaaville lääkäreille. 

3) siirtää toimivallan tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 mom:ssa tarkoitet-

tujen määräysten antamisen osalta tartuntataudeista vastaaville lääkä-

reille ja johtavalle ylilääkärille. 

4) sulkea alueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat 1.-4.3.2021 välisenä 

aikana siten, ettei tiloja käytetä vuosiluokkien 7-9 opetukseen. Sul-

kemiset toteutetaan siten, etäopetukseen siirtyminen on opetuksen 

turvaamiseksi mahdollista.  

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 

kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätök-

sen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidenne-

tyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmis-

tavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämi-

seen sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan 

välttämättömään lähiopetukseen. 

Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden op-

pilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden 

opettamiseen etänä. Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 

16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa 

säädettyjen palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppi-

lashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kullois-

tenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavi-

rusepidemian rajoittaminen. Tiloja voidaan käyttää myös yhteisha-

kuun liittyvään ohjaukseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS 

 

32 §  Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös 

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilin-

päätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti-

linpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Vuoden 2020 tilinpäätös 

on valmisteltu lain ja tilinpäätössuositusten mukaisesti. Tuloksen käsitte-

lystä on yhtymähallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu perussopimuksen mukaisesti vuoden 

2020 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden toteumasta. Lisäksi jo-

kaisessa kokouksessa on käsitelty ajankohtaiskatsauksessa toteutuneen 

toiminnan ja suunnitellun toiminnan asioita sekä talouden asioita.  

 
  Toiminnallinen toteuma 

Toiminnallisesti vuosi 2020 on toteutunut suoritteiden osalta alle arvioi-

dun koronapandemiasta johtuen. Vastaanottokäyntisuoritteet toteutuivat 

alle arvioidun korona pandemiasta johtuen. Hoitotakuu toteutui kuntayh-

tymän toiminnassa. Konsultaatiot kaikkien ammattilaisten osalta lisään-

tyivät johtuen koronan tuomasta uudesta toimintakulttuurista, jossa ih-

misten välisiä kontakteja pyrittiin minimoimaan. Suun terveydenhuollon 

suoritteet toteutuivat alle arvioidun, koska kiireetöntä toimintaa jouduttiin 

supistamaan keväällä. Diagnostiikkapalveluiden käyttö nousi huomatta-

vasti koronanäytteenoton vuoksi (2849 covid-näytettä).  

 

Terveyskeskussairaalan hoitopäivät laskivat 8450 hoitopäivään (v. 2019 

9644 hoitopäivää). Keskimääräinen potilasmäärä oli 20,7. Sairaansija-

määrän laskussa päästiin tavoiteltuun 20 paikkaan. Kotisairaalan käyttö 

vahvistui edelleen osana koti- ja sairaalapalveluita.  Kotisairaalatoimin-

nalla saatiin korvattua km. 9,6 sairaansijaa, mikä on enemmän kuin 

vuonna 2019. 

 

Erityispalveluiden osalta suoritemäärät toteutuivat myös alle arvioidun. 

Sosiaalipalveluissa kuljetuspalveluiden käyttö laski ja henkilökohtaisen 

avun käyttö sekä päivä- ja työtoiminta käyttö vähenivät.  
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Talouden toteuma 

Talouden toteuma vuonna 2020 oli arvioitua positiivisempi. Alkuperäi-

nen talousarvio oli n. 14 000 € ylijäämäinen. Toimintatuotot nousivat 

edellisvuoteen verrattuna 0,9 %. Toimintakulut toteutuivat suunnitellun 

talousarvion mukaisesti 101,6 %. Henkilöstömenot toteutuivat 0,5 milj. € 

alle talousarvion. Palveluiden ostot toteutuivat 0,8 milj. € yli arvioidun.  

 

Kuntayhtymän toimintakulut 2020 olivat yhteensä 31,3 milj. € ja toimin-

tatuotot 31,5 milj. €. Vuosikate oli 0,2 milj. €. Poistojen määrä oli 0,2 

milj. €.  Epätodennäköisiä asiakasmaksusaatavia poistettiin n. 0,1 milj. €. 

Vuoden 2020 lopullinen tilikauden tulos oli 209.130,77 €.    

 

Yhteistoimintaelin käsittelee tilinpäätöksen 2020 kokouksessaan 

23.3.2020. 

 

Liitteenä nro 2 tilinpäätös vuodelta 2020. Asiaa esitellään tarkemmin ko-

kouksessa. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2020 

2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintar-

kastajalle tarkastettavaksi 

3) ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 

kirjataan taseeseen sekä 

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilistisiä 

korjauksia ja tarkennuksia. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto 
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HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2020 

 

33 §  Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunnallisen Työmarkkina-

laitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Henkilöstöra-

portissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehit-

tämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talou-

teen.  

 

Henkilötyövuosiksi muunnettuna kuntayhtymän henkilöstöresurssit olivat 

vuonna 2020 yhteensä 248,67 henkilötyövuotta (muutosta edellisestä 

vuodesta -1,8 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta ja 

määräaikaisten 41,4 vuotta. Keski-ikä pysyi lähes samana vakinaisen 

henkilöstön osalta (2019: 48,5 vuotta) ja määräaikaisten osalta keski-ikä 

nousi vuodella (2019: 40,4 vuotta).  

 

Päättyneitä palvelussuhteita on ollut kuntayhtymässä v. 2020 31, joista 

eläkkeelle siirtymisiä 11 henkilön osalta. Eläkkeelle jääneiden määrä 

nousi neljällä henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna. Sairauspoissaolot työ-

ajasta laskettuna nousivat 0,88 %, vuonna 2020 8,54 % (vuonna 2019 

7,66 %) 

 

Yhteistoimintaelin käsittelee henkilöstöraportin vuodelta 2020 kokouk-

sessaan 23.3.2020. Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan liitteenä nro 

3. 

 

Lisätiedot: henkilöstösuunnittelija Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöra-

portin vuodelta 2020 sekä 

2) saattaa raportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle, yhtymävaltuus-

tolle sekä jäsenkuntien hallituksille. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto, jäsenkunnat  
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34 § YHTEISTOIMINTA KESSOTESSA 1.1.2021 LUKIEN  

 

17.12.2020  192 § Yhtymävaltuuston 17.6.2020/8§:n hyväksymän siirtosopimuksen liitteen 

henkilöstön siirron periaatteiden kohdan 7.1. mukaisesti kuntayhtymän 

luottamus- sekä työsuojeluhenkilöstön yhteistoiminta organisoituu kun-

tayhtymän toiminnan käynnistyessä. Kuntayhtymän yhteistoimintaor-

ganisaatiota koskevat neuvottelut käydään nykyisten henkilöstöjärjestöjen 

pääluottamusmiesten kanssa ennen liikkeen luovutusta siten, että sopi-

mukset ovat hyväksyttävissä heti vuoden 2021 alussa. Neuvottelujen tu-

loksena syntyvä sopimus yhteistoimintaorganisaatiosta hyväksytään pää-

sopijajärjestöjen kanssa yhteistoiminnan siirtymäaikana, joka päättyy 

31.3.2021. 

 

Kuntayhtymän sekä yhteistoimintaelimen että laajennetun yhteistoiminta-

elimen toimikaudet loppuvat vuoden 2020 loppuun. Yt-elin on käsitellyt 

asiaa 11.12.2020 ja sillä ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) jatkaa nykyisen laajennetun yhteistoimintaelimen toimikautta siihen 

asti kunnes kuntayhtymä yhteistoiminta on järjestäytynyt uudestaan 

2) nimeää työnantajan edustajiksi neuvotteluun henkilöstösuunnittelijan 

ja talous- ja hallintojohtajan ja kuntayhtymän johtajan. 

3) pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään edustajansa neuvottelutyöryh-

mään. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, talous- ja hallintojohta-

ja/kuntayhtymän johtaja 

- - -  

YH 24.3.2021  34 § Yhteistoimintaa Kessotessa valmisteleva neuvottelutyöryhmä on kokoon-

tunut 29.1.2021, 19.2.2021 ja 5.3.2021 Valmistelu on perustunut yhteis-

toimintaa säätelevään lainsäädäntöön sekä vallitsevaan käytäntöön kunta-

sektorilla. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdolli-

suus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kuntayhtymän 

toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa 

omaa työtään  
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ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Työnantajalla on 

neuvotteluvelvollisuus yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavut-

tamiseksi. Yhteistoimintaelinten nimet ovat jatkossa yhteistyötoimikunta ja 

työsuojelutoimikunta. 
 

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA  

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain 14 §:n mukaisena yhteistoi-

mintaelimenä. Yhteistoimintaelin on pakollinen, sen toimikausi on neljä 

vuotta. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään yhteistoiminnasta säädetyn kun-

nallisen yhteistoimintalain 4 § mukaiset asiat.  

 

Työnantajan edustajana toimikunnassa ovat kuntayhtymän johtaja ja palve-

lualuejohtajat. Henkilöstön edustajina toimivat kunkin sopijajärjestön pää-

luottamusmiehet (5 kpl) sekä nykyiset 5 työsuojeluvaltuutettua toimikaudella 

1.4.2021 – 31.12.2021 ja vaaleilla valitut 2 työsuojeluvaltuutettua toimikau-

della 1.1.2022 – 31.12.2025 ja sitä seuraavina toimikausina. 

 

Toimikaudet:  

- Siirtymävaiheessa yhteistyötoimikunnassa on toimikaudella 1.4.2021 

– 31.12.2021 15 jäsentä, joista 5 edustaa työnantajaa ja 5 sopijajär-

jestöä sekä 5 työsuojeluvaltuutettua.  

- Yhteistyötoimikunnan kokoonpanoa tarkistetaan, kun valtakunnalli-

set työsuojeluvaltuutettujen vaalit on pidetty v. 2021 lopussa. Yhteis-

työtoimikunnassa on sen jälkeen toimikaudella 1.1.2022 – 

31.12.2025 12 jäsentä, joista 5 edustaa työnantajaa ja 5 sopijajärjes-

töä sekä 2 työsuojeluvaltuutettua.  

- Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on seuraavina toimikausina: 12 

jäsentä, joista 5 edustaa työnantajaa ja 5 sopijajärjestöä sekä 2 työ-

suojeluvaltuutettua.  

 

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. Sekä puheenjohtajuus että varapuheenjohtajuus vaihtuvat vuoro-

vuosittain työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Toimikunnan esitte-

lijänä toimii talous- ja hallintojohtaja ja sihteerinä toimii henkilöstösuunnit-

telija. 

 

  TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA  

Työsuojelutoimikunnan tulee toimia työantajan, viranhaltijan ja työntekijöi-

den välisenä itsenäisenä yhteistoimintaelimenä työsuojelua koskevissa asi- 
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oissa. Työsuojelutoimikunnan tehtävät määräytyvät kulloinkin voimassa 

olevien sopimusten ja työsuojelulain mukaan. Työsuojelutoimikunnan tehtä-

vänä on laatia ja ylläpitää kuntayhtymän työsuojelun toimintaohjelmaa. Työ-

suojelutoimikunnan toimikausi on 4 vuotta. 

 

Työnantajaa edustavat työsuojelutoimikunnassa talous- ja hallintojohtaja se-

kä työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaltuutetut valitaan valtakunnallisilla työ-

suojeluvaltuutettujen vaaleilla (seuraavat vaalit v. 2021 lopussa), työsuojelu-

valtuutettuja valitaan kaksi (työntekijät 1, toimihenkilöt 1), kullekin työsuo-

jeluvaltuutetulle valitaan 2 varavaltuutettua. Poikkeuksena on työsuojelutoi-

mikunnan toimikausi 1.4.2021 – 31.12.2021 jolloin nykyiset 5 työsuojelu-

valtuutettua jatkavat kautensa loppuun. Työsuojeluvaltuutettujen vaalien jäl-

keen työsuojelutoimikunnassa toimii vaaleilla valitut 2 työsuojeluvaltuutet-

tua toimikaudella 1.1.2022 – 31.12.2025 ja sitä seuraavina toimikausina. 

 

Toimikaudet: 

- Siirtymävaiheessa työsuojelutoimikunnassa on toimikaudella 

1.4.2021 – 31.12.2021 7 jäsentä, talous- ja hallintojohtaja sekä työ-

suojelupäällikkö ja nykyiset 5 työsuojeluvaltuutettua.  

- Työsuojelutoimikunnan kokoonpanoa tarkistetaan, kun valtakunnal-

liset työsuojeluvaltuutettujen vaalit on pidetty v. 2021 lopussa. Toi-

mikaudella 1.1.2022 – 31.12.2025 työsuojelutoimikunnassa on 4 jä-

sentä, talous- ja hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö ja vaaleilla vali-

tut 2 työsuojeluvaltuutettua.  

- Työsuojelutoimikunnan kokoonpano on seuraavina toimikausina 4 

jäsentä, talous- ja hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö ja 2 työsuoje-

luvaltuutettua. 

 

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii talous- ja hallintojohtaja. 

Työsuojelupäällikkö valmistelee asiat työsuojelutoimikunnalle ja toimii 

myös työsuojelutoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä.  

 

Neuvottelutyöryhmässä on hyväksytty Kessoten yhteistoimintaorganisaa-

tio ja siitä laadittu sopimus (yhteistoimintasopimus liitteenä nro 4). 
 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaa-

tion sekä sitä koskevan yhteistoimintasopimuksen 1.4.2021 alkaen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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35 § KESSOTEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITYÖN JA HARMONISOINNIN 

LÄHTÖKOHDAT   

 

YH 17.12.2020  188 § Henkilöstö siirtyy Kessotelle vanhoina työntekijöinä nykyisillä työehdoil-

laan. Osan henkilöstön osalta tulee oleellisia tai vähäisiä muutoksia teh-

täviin. Kessoten tehtävien työn vaativuuden arviointi ja harmoniointi tu-

lee suunnitella kokonaisuutena.  

 

Siirtosopimuksen yhteydessä hyväksytyn henkilöstön siirron periaattei-

den mukaan palkkaharmonisointi tehdään kahden vuoden aikana.  

  

 Harmonisoinnista tulee sopia suunnitelma, aikataulu ja neuvottelijat. Yt-

elin on käsitellyt asian 11.12.2020 ja sillä ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Lähtökohdat harmonisoinnille: 

- Kustannusvaikutuksesta on laadittu alustava laskelma 

- Uusille ja oleellisesti muuttuville tehtäville, määritellään palkat 

1.1.2021 lukien. 

- Harmonisointi perustuu työn vaativuuden arviointiin  

- Laaditaan vaiheistus harmonisoinnille: 4/21, 1/22 ja 1/23  

- Hinnoittelutunnuksittain palkkoja verrataan tes:n alarajoihin  

- Palkkojen harmonisointi tehdään vaiheittain kahden vuoden aikana 

- Ensi vaiheen harmonisointi ajankohta 1.4.2021 (0,8% n. 160 000€)  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että työn vaativuuden arviointityö ja 

harmonisoinnin suunnittelu aloitetaan oheisilta lähtökohdilta 1.1.2021 

lähtien ja nimeää työnantajan edustajiksi neuvottelutyöryhmän henkilös-

tösuunnittelijan ja talous- ja hallintojohtaja ja kuntayhtymän johtajan. 

- - -  

 

YH 24.3.2021  35 § Työn vaativuuden arviointityötä ja harmonisointia valmisteleva neuvotte-

lutyöryhmä on kokoontunut 29.1.2021, 19.2.2021 ja 5.3.2021 Työnanta-

jaa ovat edustaneet kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä 

henkilöstösuunnittelija, työntekijöitä pääsopijajärjestöjen nimeämät neu-

vottelijat.  
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Palkkojen harmonisointi toteutetaan kolmessa vaiheessa: 4/21, 1/22 ja 

1/23. Harmonisoinnissa on keskitetty palkkojen harmonisoinnin ensim-

mäisen vaiheen toteutukseen 4/2021.  Kuntayhtymän uuden työn vaati-

vuuden arvioinnin mallin valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on hyödyn-

tää kuntayhtymän työn vaativuuden arvioinnin mallia harmonisoinnin 

seuraavan vaiheen toteuttamisessa 1/2022. 

 

Palkkojen harmonisoinnin valmistelu on toteutettu neuvottelutyöryhmäs-

sä yhtymähallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti. Palkkojen 

harmonisointi perustuu kuntayhtymän palkkakorimalliin, jossa on hin-

noittelutunnuksittain määritelty palkkakorit. Palkkakorimallissa on asetet-

tu tavoitepalkat, joihin pyritään palkkojen harmonisoinnilla linjatun aika-

taulun mukaisesti (liite nro 5 palkkakorit hinnoittelutunnuksittain). 

 

Palkkojen harmonisoinnissa on tarkistettu niiden viranhaltijoiden ja työn-

tekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa 1.1.2021 alkaen, joiden työssä on ta-

pahtunut olennaisia muutoksia. Lisäksi on tarkistettu hinnoittelutunnuk-

sittain palkkausta 1.4.2021 alkaen niiden hinnoittelutunnuksien osalta, 

joiden palkkaus on alle palkkakorin tavoitetason.  Liitteenä nro 6 palkko-

jen harmonisoinnin periaatteet.  

 

Palkkojen harmonisoinnissa ei ole harmonisoitavaa kaikkien hinnoittelu-

tunnusten osalta, koska osa hinnoittelutunnuksista on saavuttanut palkka-

korin tavoitetason. Neuvottelutyöryhmässä on hyväksytty palkkojen har-

monisoinnin periaatteet ja päätösesityksen mukainen palkkojen harmoni-

sointi 4/2021 sekä työn vaativuuden arvioinnin valmistelun aikataulu. 

 

Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, puh. 044 450 3210 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän: 

1. palkkakorit hinnoittelutunnuksittain liitteen nro 5 mukaisesti sekä  

2. palkkojen harmonisoinnin ensimmäisen vaiheen toteutuksen 4/2021 

ja järjestelyerän 1.4.2021 liitteen nro 6 mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, palkkahallinto 
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36 § ESPERI CARE OY:N JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN HINNANKOROTUSESITYS 

1.2.2021 ALKAEN  

  

YH 26.11.2020  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. 

- - -  

YH 24.3.2021  36 § Esperi Care Oy tytäryhtiöineen on esittänyt 11.12.2020 päivätyn oikai-

suvaatimuksen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhty-

mähallituksen päätökseen § 172. 

  

Oikaisuvaatimuksessaan Esperi Care Oy pyytää oikaisua siten, että huo-

mioon otetaan välttämättömät kustannustennousut palveluiden hintoihin, 

palvelun järjestämisen mahdollistamiseksi. Oikaisuvaatimuksen mukaan 

palvelun tuottajan sekä palvelun tilaajan on ensiarvoisen tärkeää sopia 

yhteinen palaveri asiassa. 

 

 Oikaisuvaatimukseen ja hinnankorotukseen liittyen Esperi Care Oy ja 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kävivät 

neuvottelun 20.1.2021. Kuntayhtymästä neuvotteluun osallistuivat kun-

tayhtymän johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja sekä johtavat sosiaali-

työntekijät Koskela ja Forsman.  
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Neuvottelussa esiin tuotujen perusteiden mukaisesti Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää hyväksyttäväksi kor-

keintaan 1%:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.2.2021 alkaen. 

 

 Liitteenä nro 7 Esperi Care Oy:n ja sen tytäryhtiöiden oikaisuvaatimus 

11.12.2020. 

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Kati Nordlund-Luoma,  

p. 044 747 5870 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Esperi Care Oy:lle ja sen tytäryhtiöille 

korkeintaan 1 %:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.2.2021 alkaen.  

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Esperi Care Oy 
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37 § ATTENDO OY:N (KONSERNIYHTIÖT) HINNANKOROTUSESITYS 1.3.2021 

ALKAEN  

  

YH 17.12.2020  194 §  Attendo Oy (konserniyhtiöt) esittää toimintayksiköiden asumispalvelui-

den hintoihin hinnantarkistusta. Hinnantarkistus koskee seuraavia yksi-

köitä: Attendo Jokilinna, Attendo Jokikoto B, Attendo Friitala, Attendo 

Torpparintupa, Attendo Aalto, Attendo Kaarlo ja Attendo Huurmanni.  

Attendo Oy esittää palveluiden hintoihin 6,15 % tarkistusta perustuen 

vuoden 2020 käytyihin TES-neuvotteluihin. Vuoden 2020 aikana Attendo 

Oy:n palkkakustannukset ovat nousseet 2,62 % ja vuoden 2021 aikana 

palkkoihin tulee vielä 3,53 % lisäkorotukset.  Asukkaiden vuokria koske-

vat tarkistukset vuodelle 2021 tehdään ja ilmoitetaan asukkaille syksyn 

2020 aikana. 

 

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-

vaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen ka-

lenterivuoden hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän.  
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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 11 Attendo Oy:n (konserniyhtiöt) hinnankorotusesitys.  

 

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus ilmoittaa Attendo Oy:lle (kon-

serniyhtiöt), että Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky hyväksyy kor-

keintaan 0,88 %:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.3.2021 alkaen.  

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 

044 9067556 

 

Täytäntöönpano: Attendo Oy 

- - -  

YH 24.3.2021  37 § Attendo Oy on esittänyt 5.1.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen Keski-

Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen päätök-

seen § 194. 

 

 Oikaisuvaatimuksessaan Attendo Oy pyytää peruuttamaan 17.12.2020 § 

194 tehdyn päätöksen, korjaamaan virheellisen menettelyn käsittelemällä 

asian uudelleen ja hyväksymään Attendo Oy:n ja konserniyhtiöiden 

30.11.2020 päivätyn hinnankorotusesityksen tai suostua neuvottelemaan 

vaihtoehtoisesta hinnankorotuksesta. 

 

Oikaisuvaatimukseen ja hinnankorotukseen liittyen Attendo Oy ja Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kävivät neuvotte-

lun 20.1.2021. Kuntayhtymästä neuvotteluun osallistuivat kuntayhtymän 

johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja sekä johtavat sosiaalityöntekijät 

Koskela ja Forsman.  

 

Attendo Oy esitti 26.1.2021 saapuneella sähköpostilla, että hintoja noste-

taan neuvotteluissa esitetyn perusteella 3,22%. Korotusesitys perustuu 

sopimuksen mukaisesti todelliseen kustannusten nousuun vuoden 2020 

aikana (TES 2020 2,62% + kiinteistökustannusten nousu 2020 0,6%). 
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Neuvottelussa esiin tuotujen perusteiden mukaisesti Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää hyväksyttäväksi kor-

keintaan 1%:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.3.2021 alkaen. 

 

Liitteenä nro 8 Attendo Oy:n (konserniyhtiöt) oikaisuvaatimus sekä tä-

män liitteenä Turun hallinto-oikeuden päätös 14-0273-1.  

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Kati Nordlund-Luoma,  

p. 044 747 5870. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  
 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Attendo Oy:lle (konserniyhtiöt) kor-

keintaan 1 %:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin 1.3.2021 alkaen.   

   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Attendo Oy 
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PORIN SININAUHA RY:N HINNANKOROTUSESITYS 1.6.2021 ALKAEN 

 

38 § Porin Sininauha ry on esittänyt 1.3.2021 hinnankorotusta yhdistyksen 

tuottamiin asumis- ja ensisuojapalveluihin. Yhdistys yleishyödyllinen, 

voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on tukea vaikeassa 

asemassa olevia henkilöitä eri tavoin. Porin Sininauha ry tuottaa tuetun 

asumisen ja asunnottomien ensisuojan palveluita Satakunnan kunnille. 

Molemman toimintayksiköt sijaitsevat Porissa. Lisäksi yhdistys hallinnoi 

useita erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. 

  

 Keski-Satakunnan kunnat ovat tehneet sopimukset Porin Sininauha ry:n 

kanssa ensisuojapalveluista ennen 1.1.2021. Sosiaalipalveluiden siirron 

myötä 1.1.2021 alkaen sopimukset siirtyivät yhdeksi sopimukseksi (pui-

tesopimus ensisuojapalveluista) Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymälle.  

 

 Porin Sininauha ry ylläpitää Porissa ensisuojaa, joka on tarkoitettu asun-

nottomille tai muuten suojan tarpeessa oleville henkilöille. Ensisuojavuo-

rokauden hinta on ollut vuodesta 2017 asti 134€/yöpyminen.  Porin Sini-

nauha ry esittää uudeksi asiakaskohtaiseksi hinnaksi 175€/vrk. Hinnanko-

rotus perustuu käyttäjämäärän vähenemisestä johtuvaan hinnan tarkistuk-

seen, jotta päivystysluontoinen palvelu pystytään takaamaan jatkossakin. 

Hinta on sama kaikilla Satakunnan kunnilla ja kuntayhtymillä. Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä maksaa ensisuo-

jasta vain sen käytön perusteella, muita kustannuksia ei ole. Keski-

Satakunnan alueelta ensisuojayöpymisiä toteutuu vuosittain muutamia 

yksittäisiä kertoja. 

 

Sininauha on tuottanut Keski-Satakunnalle myös tuettua, päihteetöntä 

asumispalvelua. Hinta on ollut sama 36€/vrk vuoden 2019 alusta lähtien. 

Yleisten kustannusten noustessa Porin Sininauha esittää uudeksi asumis-

vuorokauden hinnaksi 38€/vrk. Korotus on 5,26%. 

 

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- 
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la asiakkailla on voimassa yksittäiset, suorahankintaan perustuvat sosiaa-

lihuoltolain mukaiset päätökset. 

 

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa sopi-

muskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jolloin 

ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) vuoden 

päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen 

esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta ennen ai-

ottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitä-

vä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden tulee olla 

toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason 

nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. 

Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat olla tehdyt 

työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa olevaa kustan-

nustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen kalenterivuoden 

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. 

 

Hinnankorotukseen liittyen Porin Sininauha ry ja Keski-Satakunnan sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kävivät neuvottelun 10.3.2021. 

Kuntayhtymästä neuvotteluun osallistui perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 

Kati Nordlund-Luoma ja Porin Sininauha ry:stä toiminnanjohtaja Johanna 

Huhtala. 

 

Neuvottelussa esiin tuotujen perusteiden mukaisesti Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää hyväksyttäväksi kor-

keintaan 1%:n hinnankorotuksen asumispalveluiden palvelumaksuihin 

1.6.2021 alkaen. 

 

  Liitteenä nro 9 Porin Sininauha ry:n hinnankorotusesitys. 
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Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Kati Nordlund-Luoma,  

p. 044 747 5870 

 

Kuntayhtymän johtaja:  
 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Porin Sininauha ry:lle 1.6.2021 alkaen 

ensisuojapalveluiden hinnankorotuksen niin, että ensisuojavuorokauden 

hinta on 175€. Asumispalveluiden osalta kuntayhtymä hyväksyy korkein-

taan 1 %:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin.  

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Porin Sininauha ry 
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LIIKENNEPALVELUJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI 1.4.2021 – 31.12.2021 

 

39 §  Kessoten kuljetuspalvelusopimuksia palveluntuottajien kanssa on päät-

tymässä 30.6.2021. Kessoten kuljetukset ovat monimuotoisia henkilö- ja 

tavarakuljetuksia ja tavoitteena on ottaa käyttöön nykyaikainen liikenne-

palveluiden välitys ja ohjausjärjestelmä mm. vammaispalvelu-, sosiaali-

huolto- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisiin kuljetuspalve-

luihin, potilassiirtoihin, ikäihmisten kylvetys- ja päivätoimintakuljetuk-

siin, laboratoriokuljetuksiin, pientavarakuljetuksiin sekä muihin mahdol-

lisiin kuljetuksiin.     

 

Kessoten liikennepalvelujärjestelmän käyttöönotossa toteutetaan pilotoin-

ti yhteistyössä FCG Smart Transportation Oy:n kanssa ajalla 1.4.2021 -

31.12.2021. 1.1.2021 tapahtuneen kuntayhtymän laajentumisen vuoksi-

kuljetustarpeiden/välitysten kartoitus on laajempi kuin kuntayhtymässä 

aiemmin ja vaatii pilotointia. Välitys- ja ohjausjärjestelmän avulla Kesso-

ten alueen kuljetuksia on mahdollista ohjata, yhdistellä ja optimoida kes-

kitetysti. Tavoitteena on moderni, taloudellisesti ja toiminnallisesti teho-

kas palvelujärjestelmä, jossa on mahdollista yhdistellä kuljetuksia ja joka 

vastaa palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeisiin. Pilotoinnin aikana 

Kessote kilpailuttaa ajoneuvot 1.7.2021 alkaen. Pilotoinnista saadun tie-

don, palautteen ja hyvien käytäntöjen perusteella Kessote kilpailuttaa vä-

lityspalvelun, joka käynnistyisi alkuvuodesta 2022. 

 

Lisätiedot: palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, puh. 040 488 6220 ja  

johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, puh. 044 906 7556 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

  Yhtymähallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: FCG Smart Transportation Oy 
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN/TILASTOITAVAT SOSIAALI-

PALVELUT  

 

40 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on 

käsitellyt ja hyväksynyt kuntalaskutuksen yksikköhinnat ja kuntayhtymän 

maksutaksan vuodelle 2021 kokouksessaan 17.12.2020 (§181 – 182). 

 

Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnista kuntayhtymälle 

1.1.2021.  

 

Maksutaksan hyväksymisen yhteydessä on määritelty, että sosiaalihuol-

lon palveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutunei-

den kustannusten mukaan jäsenkunnittain. Jäsenkuntalaskutuksessa ei 

näin ollen käytetä erillistä tilastointia/suoritehinnoittelua. 

 

Sosiaalipalvelut tuottavat palveluja kuitenkin myös ulkokuntalaisille si-

sältäen sosiaalityötä ja -ohjausta. Ulkokuntalaskutusta varten tulee sosiaa-

lihuollon palveluissakin käyttää erillistä suoritehintaa ja tilastointia. Tä-

män vuoksi maksutaksan kohtaa psykososiaaliset palvelut täsmennetään 

koskemaan perheneuvolatoiminnan, kuntoutussuunnittelun ja –ohjauksen 

sekä psykologi- ja puheterapiatoiminnan lisäksi myös tilastoitavaa sosiaa-

lipalvelua.  

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Kati Nordlund-Luoma,  

p. 044 747 5870 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää täydentää 17.12.2020 hyväksymänsä maksutaksan 

yksikköhintojen käyttöperusteita vuodelle 2021 niin, että psykososiaalisen 

palvelun suoritehintaa määritellään käytettävän myös tilastoitaviin sosiaali-

palveluihin. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: sosiaalipalvelut, jäsenkunnat 
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN/KOTIHOIDON JA KOTISAIRAA-

LAN ASIAKASMAKSUT  

41 §  Yhtymähallitus on syksyn 2020 aikana hyväksynyt Kessotelle uudet yh-

tenäiset asiakasmaksut sekä hyväksynyt joulukuussa koko Kessoten mak-

sutaksan. Alkuvuoden aikana on tullut esiin, että eräisiin asiakasmaksui-

hin tarvitaan tarkennuksia tai korjauksia. 

Kotihoidon tukipalveluiden osalta turvapuhelinasiakkaiden turvahälytys-

ten auttamiskäyntejä esitetään perittäväksi asiakkaalta maksimissaan 4 

käyntiä kuukaudessa. Joillakin asiakkailla saattaa olla ajoittain toiminta-

kyvyn muuttuessa useita auttamiskäyntiä lyhyen ajan sisällä. Asiakas-

maksun periminen jokaiselta auttamiskäynniltä aiheuttaisi kohtuuttoman 

maksutaakan asiakkaalle. Yksi auttamiskäynti maksaa asiakkaalle 31,00 

€/kerta. 

Yhtymähallituksen 17.12.2020 § 182 kokouksessaan vahvistaman maksu-

taksan mukaan kotisairaalan asiakasmaksua ei peritä, jos asiakkaalla on 

voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu tai asiakas on veteraani. Ko-

tisairaalan asiakasmaksu peritään samoin periaattein kuin kotisairaanhoi-

don maksu. Koska lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasu-

misen/laitoshoidon asiakasmaksu sisältää jo sairaanhoidon, esitetään, että 

maksutaksaa tarkennetaan niin, ettei kotisairaalan maksua peritä lyhytai-

kaisessa tai pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa/laitoshoidossa 

olevalta asiakkaalta. 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun maksimimaksu pitää määritellä 

silloin, kun asiakas ei halua ilmoittaa tulotietojaan. Tätä varten pitää vah-

vistaa säännöllisen kotihoidon todellinen tuntihinta, jonka mukaan asia-

kasmaksu tuolloin peritään. Säännöllisen kotihoidon todellinen tuntihinta 

vaihtelee hieman alueen kotihoitojen välillä, joten Kessotessa pitää vah-

vistaa yhteinen keskiarvohinta. Pohjana on käytetty InnoSata Oyn teke-

mää kustannuslaskentaa vuoden 2019 kuntien tilinpäätöstietojen pohjalta. 

Keskiarvo alueen kotihoitojen tuntihinnoista olisi 75 €/tunti. Tällä hetkel-

lä Pegasos-potilastietojärjestelmän taustatietoihin on kotihoidon maksimi-

tuntihinnaksi laitettu 24 €/tunti, mutta hinta perustuu kuntien vanhoihin 

päivittämättömiin tietoihin. Kotihoidon maksimituntihinnaksi esitetään 

45 €/tunti. 
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Lisätiedot: palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, puh. 040 488 6220 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää tarkentaa maksutaksaa seuraavilta osin: 

1. Turvapuhelinasiakkaiden auttamiskäynnin asiakasmaksu peritään kor-

keintaan 4 kertaa/kk/asiakas, 

2. Kotisairaalan asiakasmaksua ei peritä myöskään lyhytaikaisessa tai 

pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa/laitoshoidossa olevalta 

asiakkaalta ja 

3. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun maksimihinta muutetaan 45 

euroon/tunti 1.4.2021 alkaen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 11.2.2021 – 17.3.2021 

 

42 § Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä palvelualuejohtajien viranhaltijapäätökset: 

 

vt. johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 4 - 5 § 

palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, 1 – 13 § 

talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, 1 – 2 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

43 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- VN/4947/2021 STM:n kirje 25.2.2021 Rajoitustoimenpiteet virus-

muunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi – Tartuntatautilain 

uudet valtuudet ja hybridistrategian toimintasuunnitelma 

- VN/5229/2021 STM:n kirje 1.3.2021 Rajoitustoimenpiteet virus-

muunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi –tason kaksi käyt-

töönotto  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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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: 

 28, 29, 30, 32, 39, 42, 43 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 

 

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     

 

                        31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 

 

 

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

