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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 
HALLINTOSÄÄNTÖ  

LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET  

 

1 § Soveltaminen                       

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (jäljempänä kuntayhtymä) tehtävistä sekä hallin-

non ja toiminnan yleisestä järjestämisestä ovat jäsenkunnat sopineet kuntayhtymän perussopimukses-

sa. 

 
Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

yhtymävaltuustosta, johtamisesta, taloudenhoidosta, asiakirjahallinnosta, valvontajärjestelmästä ja ris-

kienhallinnasta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkus-

tussäännöstä.  

 
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään kuntalain edellyttämässä vuosittaises-

sa talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa Vuosittainen seuranta esitetään toimintakertomuksessa.  

Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä päätösvallasta on pidettävä keskitettyä päätösluetteloa.  

 

Tämä hallintosääntö kumoaa yhtymävaltuuston 16.5.2017 hyväksymän hallintosäännön.   

 
2 § Tehtävät 

         Kuntayhtymän tehtävät on määritelty perussopimuksen 3 §:ssä. 

 

 

LUKU 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN 

 

3 § Johtamisjärjestelmä 

Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymän strategiaan, perussopimukseen, taloussuunnitel-

maan, talousarvioon sekä muihin yhtymävaltuuston päätöksiin. 

Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa 

ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  

 

Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. 

 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayh-

tymän toiminnan yhteensovittamisesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäises-

tä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  

 

Kuntayhtymän johtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 

muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväk-

si.  

 

4 § Esittely yhtymähallitukselle 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa poissa tai 

esteellinen, esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö.  

 

5 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja 

1. johtaa yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymäl-

lä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä 

sopivin tavoin yhteyttä jäsenkuntiin ja sidosryhmiin; 

2. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituk-

sen ja yhtymävaltuuston kytkemistä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3. vastaa siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikes-

kustelut.  
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6 § Kuntayhtymän viestintä 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Yhtymä-

hallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimittää viestinnästä 

vastaavat viranhaltijat.  

 

Yhtymähallitus sekä johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kuntayhtymän alueen asukkaat ja palvelui-

den käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat 

osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. 

 

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon alueen eri asiakasryh-

mien tarpeet. 

 

LUKU 3 ORGANISAATIO 

 

7 § Luottamushenkilöorganisaatio 

 Luottamushenkilötoimieliminä toimivat perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto ja -hallitus se-

kä tarkastuslautakunta sekä yhteistoiminnasta määrättyjen säädösten mukainen yhteistoimintaelin. 

Edellä mainitut toimielimet valitaan siten kuin perussäännössä perussopimuksessa on määrätty. 

 

8 § Vaikuttamistoimielimet 

Kuntayhtymässä toimii jäsenkuntien yhteinen vammaisneuvosto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta 

ja toimintaedellytyksistä päättää yhtymähallitus. 

 

9 § Johtavat viranhaltijat 

 Kuntayhtymän operatiivisena johtajana toimii kuntayhtymän johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen 

alaisuudessa kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, suunnittelua sekä muuta toimintaa. Hän toimii 

myös hallinnon ja talouden tehtäväalueen sekä sosiaalipalvelujen yksikön johtajana. 

 

 Kuntayhtymän johtajan ollessa esteellinen tai estynyt tai viran ollessa avoin tehtäviä hoitaa henkilös-

töpäällikkö, joka toimii myös toimistopalvelujen esimiehenä sekä vastaa kuntayhtymän johtajan alai-

sena henkilöstöhallinnon ja työsuojelun toteuttamisesta. 

  

Kuntayhtymän kansanterveys- ja terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii joh-

tava ylilääkäri, joka johtaa ja valvoo kuntayhtymän terveyden- ja sairaanhoitoa, vastaa perustervey-

denhuollon yhteydessä tarjottavien erikoislääkäripalvelujen kehittämisestä ja toimii myös avohoidon 

sekä koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueen johtajana. Johtavan ylilääkärin alaisuudessa toimivat 

avohoidon tehtäväalueesta vastaava avoterveydenhuollon ylilääkäri, koti- ja sairaalapalveluiden tehtä-

väalueesta vastaava koti- ja laitoshoidon ylilääkäri, suun terveydenhuollosta vastaava ylihammaslää-

käri, psykososiaalisista erityispalveluista vastaava johtava erikoispsykologi ja hoitotyöstä vastaava 

johtava hoitaja.  

 

Hoitotyön vastuullisena johtajana toimii johtava hoitaja. Hoitotyöllä tarkoitetaan työtä, jota hoitohen-

kilökunta tekee lääkärin välittömästä valvonnasta riippumatta oman koulutuksensa ja asiantuntemuk-

sena puitteissa osana yksilöiden, perheiden ja yhteisön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, sai-

rauksien ja tapaturmien ehkäisyä, kärsimyksen lievittämistä sekä sairaiden ja kuolevien hoitamista. 

 

Erityispalvelujen, lukuun ottamatta sosiaalipalveluja, esimiehenä toimii johtava ylilääkäri tai muu yh-

tymähallituksen nimeämä johtava viranhaltija. Sosiaalipalvelujen esimiehenä toimii johtava sosiaali-

työntekijä.  

 

 Edellä tarkemmin mainitut viranhaltijat ovat samalla kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia.   

 

 Vastuullisten johtajien ja esimiesten ollessa esteellinen tai estynyt tai virkojen ollessa avoimia sijaise-

na toimii yhtymähallituksen määräämä viranhaltija. 

 

10 § Toiminnan organisointi 

  Kuntayhtymän organisaatio jaetaan yhtymähallituksen vahvistamiin tehtäväalueisiin, keskitettyihin ja 

hajautettuihin tulosyksiköihin sekä kustannuspaikkoihin. Epäselvissä tapauksissa yhtymähallitus rat-

kaisee, mihin jokin toiminta tai toimenhaltija tai asia kuuluu. Kuntayhtymän organisaatiokaavio on 

hallintosäännön liitteenä.  
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  Kansanterveystyön toimeenpanoa sekä muita perussopimuksessa mainittuja tehtäviä varten kuntayh-

tymässä on seuraavat tehtäväalueet 

1. Hallinnon ja talouden tehtäväalue (sis. luottamuselinhallinnon) 

2. Avohoidon tehtäväalue 

3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

4. Erityispalveluiden tehtäväalue 

 

11 § Tehtäväalueiden tehtävät 

 * Hallinnon ja talouden tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän yleis-, talous- ja henki-

löstöhallinnosta mukaan lukien luottamuselinhallinnosta sekä päätösten täytäntöönpanosta ja vastata 

toimitiloista, teknisestä huollosta, tietohallinnosta, välinehuollosta, siivous- ja vaatehuollosta, ravinto- 

ja materiaalihuollosta sekä potilasasiamiespalvelusta. 

 

 Tehtäväalue on jaettu seitsemään (7) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Luottamuselinhallinto 

 Atk-palvelut 

 Kiinteistöhuolto sisältäen laitehuollon 

 Ravintohuolto 

 Siivouspalvelut sisältäen välinehuoltopalvelut 

 Toimistopalvelut 

 Varastopalvelut  

   

  Tehtäväalue huolehtii myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoinnista. 

 

* Avohoidon tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kansanterveyslaissa, terveydenhuoltolaissa sekä 

muissa laeissa säädetyn avohoidossa toteutettavan terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamisesta ja ke-

hittämisestä.  

 

 Tehtäväalueen tehtävänä on lisäksi huolehtia erikoislääkärijohtoisen toiminnan toteuttamisesta ja ke-

hittämisestä sekä jäsenkuntien niin halutessa niiden puolesta huolehtia erikoissairaanhoitolain tarkoit-

tamasta jäsenkuntien väestön erityistason palveluiden seurannasta ja kehittämisestä. 

 

 Tehtäväalue jakautuu seitsemään (7) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Lääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminta  

 Neuvolatoiminta sisältäen äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, 

yleiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset 

 Suun terveydenhuolto 

 Työterveyshuolto  

 Fysioterapia 

 Erikoislääkärijohtoinen toiminta 

 Diagnostiikkapalvelut (Laboratorio- ja röntgentoiminta) 

 

 * Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kotisairaanhoidosta, määräai-

kaisesta tehostetusta kotisairaanhoidosta eli kotisairaalatoiminnasta sekä sairaanhoidosta ja kuntou-

tuksesta terveyskeskussairaalassa. 

 

 Tehtäväalue jakautuu kolmeen (3) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Kotisairaanhoito  

 Kotisairaalatoiminta 

 Terveyskeskussairaalatoiminta 

 

*Erityispalvelujen tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia perussopimuksessa mainittujen ja muuten 

kuntien kanssa sovittujen psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaalipalveluiden toteuttamisesta ja 

kehittämisestä. Tehtäväalue jakaantuu kahteen (2) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 

Psykososiaaliset erityispalvelut 

o Perheneuvola ja koulupsykologi  

o Puheterapia 

o Terveyskeskus- ja opintopsykologi  

o Kuntoutusohjaus  
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Sosiaalipalvelut 

o lastenvalvonta 

o päihde- ja mielenterveyspalvelut 

o vammaispalvelut (ei kuitenkaan kehitysvammahuoltoa)  

 

12 § Tehtäväalueiden yhteiset tehtävät 

Tehtäväalueiden yhteisenä tehtävänä on toimia tiiviissä yhteistyössä toisten tehtäväalueiden sekä si-

dosryhmien kanssa. 

 

13 § Johtoryhmä 

  Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri, johtava hoitaja, ylihammaslääkäri, 

johtava sosiaalityöntekijä, johtava erikoispsykologi ja henkilöstöpäällikkö.  

 

  Johtoryhmään voidaan kutsua tarvittaessa myös muita tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä ja 

muita asiantuntijoita sekä kuntayhtymän viranhaltijoita ja työntekijöitä.  

   

 Johtoryhmän tehtävänä on: 

 koordinoida kuntayhtymän toimintaa ja toiminnan suunnittelua sekä vastata ydintehtävien ja 

tukipalveluiden ohjauksesta ja yhteensovittamisesta 

 valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio kuntayhtymän päättäville elimille  

 tehdä yhteistyötä yhtymähallituksen asioiden valmistelussa 

 seurata tavoitteiden toteuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta Kuntayhtymän luotta-

mushenkilöhallinnolle 

 visioida ja tehdä esityksiä sekä aloitteita toiminnan kehittämiseksi 

 edistää kuntayhtymän sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa 

 tehdä yhteistyötä työn vaativuuden arvioinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä 

 seurata henkilöstöhallinnon kehittämistä ja tehdä sitä koskevia aloitteita 

 määritellä henkilöstön osaamisen kehittämisalueet 

 valmistella ja seurata kuntayhtymän tutkimus- ja kehittämistoimintaa  

 varmistaa kuntayhtymän sisäinen tiedonkulku 

  

 Johtoryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii kuntayhtymän johtaja. Johtoryhmän kokouk-

sesta laaditaan muistio, joka on nähtävänä kuntayhtymän sisäisessä intranetissä.  

 

14 § Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen  

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja/tai valinnanvapauslainsäädäntö edellyttää määräaikaista 

kuntayhtymän tehtäväalueiden uudelleen järjestelyä voidaan yhtymähallituksen päätöksellä valmis-

tautua muutokseen ja tehdä tarpeen edellyttämät ratkaisut.  

 

 

LUKU 4 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

 

15 § Yhtymävaltuusto   

 Yhtymävaltuustosta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa.  

 
Sen lisäksi yhtymävaltuusto 

 vahvistaa kuntayhtymän hallintosäännön 

 päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta on yli 

100.000 €.  

 valitsee kuntayhtymän johtajan  

 
16 § Yhtymähallituksen tehtävät  

 Yhtymähallituksesta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa. 

  
Sen lisäksi, mitä edellä mainituissa on säädetty tai määrätty, hallitus 

 toimii sosiaalihuoltolain 7 §:n ja kansanterveyslain 6 §:n mukaisena monijäsenisenä toimielime-

nä, joka huolehtii myös muussa sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä monijäseni-

sen toimielimen tehtäväksi määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin ne ovat perussopimuksessa kun-

tayhtymälle delegoitu. 
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 seuraa yleistä kehitystä kuntayhtymän eri toimialoilla ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä 

 johtaa ja valvoa kuntayhtymän arkistotointa 

 ohjaa kuntayhtymän toimintaa ja taloutta 

 antaa toimintaa koskevia yleisohjeita ja sääntöjen soveltamisohjeita 

 huolehtia lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty 

 huolehtii yhteistyöstä jäsenkuntien, muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä eri viranomaisten ja 

alalla toimivien järjestöjen kanssa 

 valvoo annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, päätösten täytäntöönpanoa sekä 

myönnettyjen määrärahojen käyttöä 

 huolehtii yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan järjestämisestä 

 vastaa henkilöstöpolitiikasta ja sen kehittämisestä. 

 vastaa yhteistoimintamenettelystä mukaan lukien työsuojelu 

 päättää muista kuntayhtymän tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin muun toimielimen tai viran-

haltijan tehtäväksi 

 toimii perussopimuksen 3§:n mukaisesti raittiustoimesta vastaavana toimielimenä 

 

17 § Yhtymähallituksen ratkaisuvalta 

  Yhtymähallituksen tehtävänä on ratkaista seuraavat asiat: 

 selityksen, vastineen tai lausunnon antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos hal-

litus yhtyy valtuuston päätökseen 

 julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoi-

tajan määrääminen 

 määrittelee johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimivat sekä työnantajaa edustavat viranhaltijat 

tai työntekijät 

 määrää kuntayhtymän työsuojelupäällikön 

 hyväksyy vuosittaisen käyttösuunnitelman sekä vahvistaa tulos/tehtäväyksiköille osamäärärahat 

ja toiminnan osatavoitteet 

 päättää tarpeellisista virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano-ohjeista   

 määrää perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperiaatteet  

 päättää kuntayhtymän maksujen ja korvausten perusteista sekä tilien käyttöoikeuksista 

 päättää käytöstä poistetun omaisuuden myynnin periaatteista 

 päättää kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisen periaatteista 

 päättää lyhytaikaisen rahoituksen periaatteista sekä pitkäaikaisten lainojen ottamisesta 

 päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa korvauksen määrä ylittää kun-

tayhtymän johtajalle määrätyn eurorajan ja jossa kuntayhtymä on katsottava korvausvelvolliseksi 

  päättää investoinneista 

  päättää kuntayhtymän kassavarojen sijoittamisen periaatteista 

  päättää käyttöomaisuuden myymisestä 

  hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja suunnitelman  

 päättää niistä asioista, joissa asianosainen on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen yhtymä-

hallituksen käsiteltäväksi 

  päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden 

 kauppahinta on yli 25.000 €.   

  

Yhtymähallitus voi siirtää päätösvaltaansa viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.  

 

18 § Johtajien ja muiden esimiesten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 

 Johtajien ja muiden esimiesten yleisenä tehtävänä on toimialallaan/vastuualueellaan: 

 johtaa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä tehdä esityksiä ja aloitteita toiminnan 

kehittämiseksi 

 vastata ja raportoida johtamansa yksikön vahvistetun talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta 

 määritellä ja varmistaa toimintojen laatu 

 huolehtia osaltaan talousarvion, suunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden asioiden val-

mistelusta 

 huolehtia osaltaan henkilöstösuunnittelusta, henkilöstön tehokkaan työajan käytöstä ja tehtävien 

tarkoituksenmukaisesta järjestelystä 

 päättää vastuualueellaan työvoiman tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta, hyväksyä alaisensa 

henkilökunnan työ- ja päivystysjärjestykset sekä valvoa niiden noudattamista 

 huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, asianmukaisesta perehdyttämisestä tehtäviinsä sekä henki-
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löstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhtymähallituksen hyväksymien kehittä-

misperiaatteiden mukaisesti 

 huolehtia henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä ja sisäisestä tiedotustoiminnasta vastuualu-

eellaan 

 huolehtia sisäisestä ja paikallisesta yhteistyöstä sekä verkostoitumisesta ja sen kehittämisestä  

 päättää virka- ja työtehtävien edellyttämiin täydennyskoulutuksiin osallistumisesta annettujen 

määrärahojen ja koulutussuunnitelman mukaisesti sekä antaa virkamääräykset 

 myöntää vuosilomat 

 myöntää virkavapaudet tai työvapaat mikäli ei tule harkittavaksi palkan määrää 

 vastata siitä, että valvontaviranomaisille annetaan pyydetyt selvitykset määräajassa 

 hyväksyä alaisensa matkalaskut 

 suorittaa yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan määräämät muutkin tehtävät 

 

19 § Viranhaltijoiden muut tehtävät ja ratkaisuvalta 

   

Kuntayhtymän johtaja 

 toimii kuntayhtymän henkilöstöasioista vastaavana johtajana ja siinä tehtävässään hyväksyy teh-

täväalueen johtajan tai johtavan hoitajan esityksestä henkilökohtaiset palkanlisät sekä tehtävä-

kohtaiset palkat yhtymähallituksen antamien toimeenpano-ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin 

ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty työantajan harkintaan  

 käyttää puhevaltaa yhtymähallituksen puolesta  

 päättää talousarvion ja yhtymähallituksen antamien valtuuksien mukaisesti kiinteistöjen muutos-  

ja kunnossapitotöistä  

 hyväksyy sopimukset, joiden taloudellinen tai muu merkitys ei vaadi sen käsittelemistä yhtymä-

hallituksessa 

 vastaa kuntayhtymän tietoturvastrategiasta 

 päättää talousarviomäärärahojen puitteissa atk- ja muista hankinnoista 40.000 euroon saakka  

 vastaa kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen organisoinnista ja riskienhallinnan koordinoinnista 

 päättää työsuojelukoulutuksen järjestämisestä, ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutukseen 

osallistumisesta ja vastaa luottamushenkilöstön koulutuksesta 

 päättää yhtymähallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta 

 päättää huomionosoituksista tavanomaisiin tarkoituksiin yhtymähallituksen vahvistamien ohjei-

den mukaisesti 

 päättää tarvittavien virkamiestyöryhmien asettamisesta valmistelua varten 

 päättää neuvottelu-, tiedotus- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä kuntayhtymän edusta-

jien määräämisestä em. tilaisuuksiin 

 vastaa taloussuunnittelu- ja tilinpäätösprosessista 

 päättää käytöstä poistettujen irtaimiston myynnistä sekä käyttöön soveltumattoman materiaalin 

poistamisesta kuntayhtymän varastosta 

 päättää talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta sekä kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta 

yhtymähallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti 

 päättää kuntayhtymän tileissä avoimena olevien saatavien valvonnasta, perinnästä ja niihin liitty-

västä sopimisesta 

 hyväksyy poistettavaksi kuntayhtymän tileistä ne maksusaatavat, joita ei ole ulosottoteitse pystyt-

ty perimään tai joiden periminen ei muista syistä ole mahdollista 

 koordinoi kuntayhtymän hanketoimintaa 

 vahvistaa alaistensa vuosilomat 

 

Kuntayhtymän johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa muille viranhalti- 

joille.  

 

20 § Eräiden viranhaltijoiden päätösvalta 
Johtavan sosiaalityöntekijän, lastenvalvojan, sosiaalityöntekijän, psykologin ja sosiaaliohjaajan tehtä-

vänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai muutoin määrätty:  

 päättää vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä vahvistettujen 

perusteiden mukaisesti,  

 päättää sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja lausuntojen antamisesta 

sekä  

 päättää myöntämiensä palvelujen asiakasmaksuista.  
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Päätöksenteko perustuu vahvistettuihin perusteisiin, ohjeisiin ja sovittuun työnjakoon.  

 

21 § Tehtäväkuvaukset 

Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät, vastuut, raportointi-

velvollisuus sekä sijaisuudet. Tehtäväkuvaus voi olla yhteinen usealle saman tehtäväalueen / tulosyk-

sikön henkilölle. 

 

Lähin esimies valmistelee tehtäväkuvauksen yhteistyössä asianomaisen henkilön tai henkilöstöryh-

män kanssa. Tehtäväkuvaus tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä ja muulloinkin tarpeen niin 

vaatiessa. Lähin esimies myös vahvistaa tehtäväkuvauksen. 

 

 

LUKU 5 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA  

 

22 § Henkilöstö  

Kuntayhtymän toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista varten kuntayhtymällä on tarpeelli-

nen määrä henkilöstöä.  

 

23 § Viran/toimen perustaminen ja lakkauttaminen 

 Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisessa tulee noudattaa yhtymävaltuuston hyväksymää ta-

lousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimike-

muutoksista päättää yhtymähallitus. 

 

24 § Viran/toimen haku 

Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran tai toimen haltija. 

 

25 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osalta noudatetaan lakia sosiaalihuollon ammatillisen hen-

kilöstön kelpoisuudesta (272/2005) ja lakia terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta 

(559/94). Yhtymähallitus voi tarvittaessa määritellä erityiskelpoisuuden, mikäli tehtävän hoitaminen        

 sitä edellyttää. Muiden virka- ja työsuhteiden osalta kelpoisuuden määrittelee valinnan suorittava vi-

ranomainen. 

 

  Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen 

erityisistä kelpoisuusvaatimuksista  riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 mo-

mentin mukaisesti.  

26 § Henkilöstön ottaminen ja ero  

Yhtymähallitus täyttää johtavan ylilääkärin, ylihammaslääkärin, vastaavan työterveyslääkärin, johta-

van hoitajan, henkilöstöpäällikön, johtavan erikoispsykologin, johtavan sosiaalityöntekijän sekä teh-

täväalueiden johtajien ja tulosyksikköjen esimiesten virat.  

Muut virat ja työsuhteet täyttää kuntayhtymän johtaja kuultuaan asianomaisen tehtäväalueen johtajaa, 

tulosyksiköiden esimiehiä sekä hoitotyön osalta johtavaa hoitajaa. 

Kuntayhtymän johtajalla on tarvittaessa oikeus ottaa tehtäväalueen johtaja, johtava hoitaja sekä tulos-

yksikön johtaja enintään vuoden sijaisuuteen, ellei  yhtymähallitus ole sijaisuudesta erikseen päät-

tänyt. 

   

Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa sama viranomainen, jonka teh-

tävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen.  

27 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen  

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa tai sen raukeamisen toteaa palvelussuhteeseen ottamisesta päät-

tänyt viranomainen. Yhtymävaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin yhtymähalli-

tus.  

 
28 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan  

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viran-
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omainen, jolla on toimivalta molempiin virkojen ottamiseen. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siir-

tämisestä päättää yhtymähallitus.  
 
29 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19§:n nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymän johtajalta sekä kuntayhtymän johtajan määräämisestä 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.  

 
Kuntayhtymän johtaja tai johtavat viranhaltijat päättää kunnallisen viranhaltijalain 19§:n nojalla ter-

veydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämises-

tä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.  

30 § Virantoimituksesta pidättäminen  

Kunnallisen viranhaltijalain 48§:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan virantoi-

mituksesta pidättämisestä. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja voi ennen yhtymävaltuuston kokousta 

päättää kuntayhtymän johtajan väliaikaisesta virantoimituksen pidättämisestä.  

Yhtymähallitus päättää alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä.  

Kuntayhtymän johtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää yhtymähallituksen alaisen vi-

ranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.   

31 § Viran tai toimen muuttaminen osa-aikaiseksi.  

Viran tai toimen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelusuhteeseen ottava viranomainen.  

 
32 § Lomauttaminen  

Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteet.  

 
33 § Palvelussuhteen päättäminen  

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä 

päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Viranhaltijan ja työntekijän ilmoitus palvelussuhteen 

irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävän viranomaisen tietoon.  

 
34 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen  

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää henki-

löstöpäällikkö. 

 
35 § Palkan takaisinperintä  

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinpe-

rinnästä päättää henkilöstöpäällikkö. 

 
36 § Salassapito  

Salassapitovelvollisuudesta on voimassa mitä kansanterveyslain 42 §:ssä ja sosiaalihuollon asiakas-

lain 15 §:ssä sekä mitä muualla on asiasta säädetty.  

 
37 § Koeaika 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun koeajan määräämisestä tai siitä sopimi-

sesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa viranhaltijan palvelukseen.  

 

Työsuhteisten työntekijöiden osalta koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta 

päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.  

 
38 § Sivutoimilupa 

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää 

kuntayhtymän johtaja yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

 

39 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä 

tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin 

ottamisesta.  



10 

 
 

40 § Virka- ja työvapaa 

Hallintosäännön 24 §:n 1 momentissa mainittujen viranhaltijoiden osalta virka- ja työvapaan myöntää 

kuntayhtymän johtaja.  Kuntayhtymän johtajan virka- ja työvapaan myöntää yhtymähallitus.  

 

  Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. 

 

 

LUKU 6 ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 

 

41 § Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät 

Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määri-

telty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä  

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,  

2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtajan viranhaltijan, 

3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viran-

haltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan 

vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole 

määrätty rekisterinpitäjää 

 

42 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa 

kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpa-

nosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 

3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 

5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjei-

den mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

 

 

LUKU 7 YHTYMÄVALTUUSTO  

 

43 § Yhtymävaltuuston toiminta 

 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt 

Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja, ja 

kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 

    Yhtymävaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi. 

  

   Yhtymävaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa yhtymävaltuuston 

puheenjohtaja, jollei yhtymävaltuusto tosin päätä. 

 

   Yhtymävaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii 

yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija. 

    Valtuustoryhmän muodostaminen 

    Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 

 

   Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen 

ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään yhtymäval-

tuuston puheenjohtajalle. 

 

   Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoi-

tuksen. 
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   Yhtymävaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryh-

mästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantu-

misvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. 

 

 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 

   Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti yhtymävaltuus-

tolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

 

   Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti 

yhtymävaltuustolle. 

 

 Istumajärjestys 

   Valtuutetuille voidaan tarpeen mukaan laatia istumajärjestys, jonka yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

hyväksyy. 

 

44 § Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 

  Valtuutettujen aloiteoikeus 
   Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä 

kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohta-

jalle. 

 

   Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään yhtymähallituksen valmisteltavaksi. 

Yhtymävaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmis-

teltava. 

 

   Yhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo 

valtuutettujen tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen 

vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

         

  Yhtymähallitukselle osoitettava kysymys 
   Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä yhtymähallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen 

kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kysymys on esitettävä viimeistään 10 päivää ennen 

seuraavaa valtuuston kokousta. 

 

    Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään seuraavassa yhtymävaltuuston kokouksessa. 

 

   Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä 

tarkoitettua asiaa, yhtymävaltuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä. 

 

  Kyselytunti 
   Valtuutetulla on oikeus esittää yhtymähallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden 

minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kuntayhtymän hallinnon ja talouden 

hoitoa koskevista asioista. 

 

   Kyselytunti järjestetään välittömästi yhtymävaltuuston kokouksen päätyttyä ja se saa kestää enintään 45 

minuuttia. 

 

   Kysymys on kirjallisena toimitettava kuntayhtymän taloustoimistoon viimeistään 10 päivää ennen 

yhtymävaltuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla 

ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapu-

misjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vas-

taamisjärjestys. 

   

Saatuaan yhtymähallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää ly-

hyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. 

 

    Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii yhtymävaltuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen. 
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45 § Yhtymävaltuuston kokoukset 

 Yhtymävaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 

   Yhtymävaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 

kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestel-

mää.  

 

   Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 

yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymävaltuuston säh-

köistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 

   Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät 

tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

 

   Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset 

laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

 

  Valtuuston kokouskutsu 
   Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen 

kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kuntayhtymän 

jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla.  Ko-

kouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainitta-

va, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata ko-

kousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

  Esityslista 
   Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on 

lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Yhtymävaltuusto voi päättää, 

kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. 

 

  Kokouksesta tiedottaminen 
   Yhtymävaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa 

yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. 

 

  Varavaltuutetun kutsuminen 

   Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin 

asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta yhtymävaltuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoi-

tus voidaan jättää myös yhtymävaltuuston sihteerille. 

 

   Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on 

kutsuttava valtuutetun sijaan varavaltuutettu. 

 

   Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys 

yhtymävaltuuston ratkaistavaksi. 

 

  Yhtymähallituksen edustus valtuuston kokouksessa 

   Yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan, johtavan ylilääkärin ja johtava hoitaja on oltava 

läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

         

   Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän 

ole samalla valtuutettu. 

 

  Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja 
   Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä yhtymävaltuuston 

kokouksessa.  Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy 

sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  

 

   Puheenjohtaja voi tarvittaessa yhtymävaltuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa 

varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 
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   Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan 

kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. 

  

  Nimenhuuto 

   Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti nimenhuudolla, joka toimitetaan 

aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä 

olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

   Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole 

ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissa oleviksi. 

 

   Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se 

läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. 

 

Esteell    Esteellisyys 

   Ennen asian käsittelyä aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden 

aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asian käsitellään 

suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. Puheenjohtajan on tarvittaessa saa-

tettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvit-

taessa antaa selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan 

pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan. 

 

   Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 

vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetuissa poikkeustilanteissa. 

     

 

    Asioiden käsittelyjärjestys 

   Asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin pää-

tä.   

     

   Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on yhtymähallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai 

tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. 

 

   Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 

ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus.  

 

    Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. 

 

    Puheenvuorot 

    Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

 

   Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle 

kirjallinen puheenvuoropyyntö. 

 

    Puheenvuorot annetaan pyydettäessä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa: 

1)  asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mu-

kaisessa järjestyksessä;   

2)  puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja 

tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; 

sekä 

3)  repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

  Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 

   

    Puheenvuorojen käyttäminen 
    Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta. 

 

   Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, puheenjohtajan on kehotettava 

häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta 

puhettaan. 
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  Pöydällepanoehdotus 

   Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka 

hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 

rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskuste-

lua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylä-

tään, jatkuu käsittely. 

   

   Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran yhtymävaltuustolle eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun 

yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista 

sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. 

 

  Ehdotukset 
    Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

 

   Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen 

hänen on esitettävä yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. 

 

   Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän 

asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus ja ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan 

kuitenkin äänestettäväksi, vaikka niitä ei olisi kannatettu. 

 

   Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se 

valtuuston päätökseksi. 

 

  Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

   Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla tai 

äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi 

toimitettava uudelleen nimenhuudolla tai äänestyskoneella. 

   Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjes-

tyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että:  

1. ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voitta-

nut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja 

näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin, jos äänes-

tykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava vii-

meisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;  

2. jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdo-

tuksen hyväksyminen tai hylkääminen, ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa jär-

jestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää ää-

nestetä;  

3. sekä jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuk-

sista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen. 

              

   Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoi-

tettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 

    

  Toimenpidealoite 

   Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen yhtymävaltuusto voi hyväksyä yhtymähallitukselle osoi-

tettavan toimenpidealoitteen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa 

yhtymävaltuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä. 

 

  Pöytäkirja  

Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei 

yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 

46 § Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 

   Vaalien yleiset määräykset 
   Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin, ettei sen sisältö ole 

näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. 

 

    Äänestysliput annetaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. 
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   Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskus-

telussa ehdotettu tai kannatettu. 

    

   Vaalitoimituksen avustajat 
   Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla 

ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. 

  

   Yhtymävaltuuston vaalilautakunta 

   Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. 

Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

 

    Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 

    Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

  Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto  
   Yhtymävaltuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava yhtymävaltuuston 

puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.  

 

  Ehdokaslistojen laatiminen 

   Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja 

varajäseniä. 

   

   Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden 

valtuutetun allekirjoitettava.  Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa sen yhtymäval-

tuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen hallintolain 29 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 

 

  Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 

   Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, yhtymävaltuuston puheenjohtaja antaa 

ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on virheelli-

syys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 

 

   Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana kahdella tai 

useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen 

nimensä jätetään. 

 

  Ehdokaslistojen yhdistelmä 
   Sitten kun edellä hallintolain 29 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilauta-

kunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjes-

tysnumero. 

 

   Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista yhtymävaltuuston 

istuntohuoneeseen nähtäväksi ja julkiluettava yhtymävaltuustolle. 

   

  Vaalitoimitus 
   Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava yhtymävaltuuston 

puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. 

 

  Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen 
   Nimenhuudon päätyttyä yhtymävaltuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii 

niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista 

säädetään. 

 

   Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, joka il-

moittaa vaalin tuloksen yhtymävaltuustolle. 

 

   Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa niitä on käytetty, on saanut 

lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lippuja. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne on säily-

tettävä suljetussa päällyksessä. 
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LUKU 8 KOKOUSMENETTELY 

 
47 § Kokousaika ja –paikka ja toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä ko-

kouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestel-

mää.  

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköi-

sen yhteyden avulla (sähköinen kokous).  

 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokous-

ta (sähköinen päätöksentekomenettely).  

 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätök-

sentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia 

ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.  

 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.  

 

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tie-

dot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. 

Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 

 
Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimie-

limen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tätä määräystä ei sovelleta yhtymä-

kokoukseen.  

 

48 § Kokouksen koollekutsuminen 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsu-

taan koolle myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

  Yhtymävaltuuston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai yhtymähallitus.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Jos asia 

käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on 

käsiteltävä sähköisesti. 

 

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 

tai –velvollisuus olla kokouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.  

 
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seu-

rata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 

49 § Jatkokokous  

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, 

johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto 

jatkokokouksesta.  

 

50 § Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mil-

loin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua 

jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös pu-

heenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 
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51 § Kokouksen pitäminen 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. 

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

  

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.  

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellään sellaisenkin asian, jota ei ole mai-

nittu kokouskutsussa.  

52 § Kokouksen johtaminen 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen 

kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäy-

tyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  

53 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, vali-

taan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  

54 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

Yhtymähallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston pu-

heenjohtajilla, kuntayhtymän johtajalla, johtavalla ylilääkärillä, johtavalla hoitajalla, henkilöstö-

päälliköllä. 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 

toimielin.  

Yhtymävaltuuston kokouksessa on valtuutettujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen 

jäsenillä, kuntayhtymän johtajalla, tehtäväalueiden johtajilla, johtavalla hoitajalla, henkilöstöpäälli-

köllä. 

 

55 § Esittely  

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.  

Yhtymävaltuustossa asiat päätetään yhtymähallituksen esityksestä.  

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla ole-

vaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. 

Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.  

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta il-

man viranhaltijan esittelyä.  

Asiat ratkaistaan yhtymähallituksen kokouksissa kuntayhtymän johtajan esittelystä.  

Yhtymähallituksen esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt tai tämän poissa ollessa toimii esittelijänä 

se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin hänen virkatehtäviensä hoitaminen ellei yhtymä-

hallitus erityisestä syystä muuta päätä. 

56 § Esteellisyyden toteaminen 

Toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on 

ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on saatettava jäsenen 

tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi ja päätettäväksi. 

Myös esteellisyyden peruste tulee merkitä esteellisyyden hyväksymispäätöksestä laadittavaan pöytä-

kirjatekstiin.  

57 § Äänestys ja vaalit 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 7 luvussa määrätään äänes-

tysmenettelystä yhtymävaltuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat luvussa 7 § 45. 
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58 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh-

taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja 

voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätök-

siä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Pöytäkirja pidetään ylei-

sesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää 

aiemmin on ilmoitettu. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

1) järjestäytymistietoina: 

toimielimen nimi; merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, 

yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä) kokouksen alkamis- ja 

päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; 

sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

2) asian käsittelytietoina: 

asiaotsikko; 

selostus asiasta; 

päätösehdotus; 

esteellisyys; 

tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; 

 

äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä 

äänestyksen tulos; 

vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; 

päätöksen toteaminen; sekä 

eriävä mielipide. 

 

3) laillisuustietoina: 

oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; 

puheenjohtajan allekirjoitus; 

pöytäkirjanpitäjän varmennus; 

merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-

sesti nähtävänä. 

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen te-

kemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusai-

ka ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samal-

la mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 

Yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin.  

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön teke-

miin päätöksiin.  

59 § Päätösten tiedoksianto  

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimuksineen pidetään 

tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140§:ssä tarkem-

min säädetään. 

   

60 § Yhtymähallituksen otto-oikeus 

Viranhaltijan päätöksen ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus tai 

yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja.  

Viranhaltijan on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään päätöksistä neljäntoista (14) päivän ku-

luessa päätöksen tekemisestä, ellei kysymyksessä ole sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisistä teh-

tävistä. 
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61 § Ratkaisuvallan edelleen siirtäminen 

Viranhaltija voi päättää sille tässä säännössä annetun ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viranhal-

tijalle. 

 

  Ratkaisuvallan siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 

 

 

LUKU 9 TALOUDENHOITO  

62 § Talousarvion ja taloussuunnitelma 

Talousarviosta ja -suunnitelmasta, kuntien maksuosuuksista, suunnitelmapoistoista ja muutosmenette-

lystä määrätään perussopimuksessa.  

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talou-

den tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio otetaan ta-

lousarvioon nettomääräisenä. 

63 § Talousarvion täytäntöönpano 

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Yhtymävaltuusto voi talous-

arvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

 

64 § Toiminnan ja talouden seuranta 

Seurannasta määrätään perussopimuksen 12 §:ssä. Kuntayhtymän on seurattava taloutta ja toimintaa 

ajantasaisella seurantajärjestelmällä sekä raportoitava jäsenkunnille säännöllisesti kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

65 § Talousarvion sitovuus 

Talousarviosta päättäessään yhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät 

toiminnan tavoitteet. Yhtymävaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten 

talousarvio ja sen perustelut sitovat kuntayhtymän viranhaltijoita. 

 

66 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

Yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai 

hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pien-

hankintarajan. 

 

67 § Rahatoimen hoitaminen 

Yhtymähallitus päättää talousarvion mukaisesti lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta si-

joitustoimintaa koskevista periaatteista.  

68 § Maksujen määrääminen 

Kuntayhtymän johtaja päättää maksuista sekä palvelujen myymisestä muille yhteistyötahoille yhty-

mähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

69 § Laskutus- ja perintä 

Laskutus ja perintä suoritetaan vahvistettujen taksojen, hinnoitteluohjeiden, päätösten tai sopimusten 

perusteella. Kuntayhtymän laskut asiatarkistaa ja hyväksyy kuntayhtymän johtaja ja tilivastuulliset 

tehtäväaluejohtajat ja esimiehet.  

 

Liikaa peritty ja maksettu maksu palautetaan asiakkaalle välittömästi, kun virhe on huomattu. Palau-

tukselle ei makseta korkoa. Alle 10 euron liikasuoritus palautetaan erikseen vain, mikäli asiakas sitä 

pyytää ja ilmoittaa tilinumeron palautusta varten. 

 

Enintään 30 vuorokauden maksulykkäysksen voidaan myöntää taloustoimistosta kuntayhtymän johta-

ja tai hänen tehtävään delegoima työntekijä/viranhaltija. Yli 30 vuorokauden maksulykkäyksestä päät-

tää kuntayhtymän johtaja. Lykkäyksessä sovitaan uusi eräpäivä tai jos sovitaan suorituksesta mak-

suerissä, näiden eräpäivistä. 

 

Mikäli velallinen saa kuntayhtymästä palkkaa, voidaan saatava pidättää kuntayhtymän maksamasta 

palkasta ilman ulosmittaukseen oikeuttavaa päätöstä palkansaajan suostumuksella. 
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LUKU 10 VALVONTAJÄRJESTELMÄ  

 

70 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta 

Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayh-

tymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. 

 
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja 

sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta ja riskien 

hallinta on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla toimintayksikkö pyrkii varmistamaan tavoitteidensa saa-

vuttamisen. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa, ohjausta ja johtamista. 

Yhtymävaltuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, ohjauksen periaatteista ja hal-

linnon järjestämisen perusteista.  

 

  Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston  

  päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä kuntayhtymän  

  toimivan johdon ohjeistuksesta ja valvonnasta. 

 

Kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta siten, että kuntayhtymän 

toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet saavutetaan. 

 

Kunkin tehtäväalueen vastuullinen viranhaltija järjestää vastuullaan olevan toiminnan tehokkaasti 

niin, että sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 

 

Kuntayhtymän strategisella johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan talous- ja toimintasuunnittelussa yhtei-

sesti sovittuja toimintatapoja, joilla varmistetaan suunnitelman mukainen toiminta koko organisaatios-

sa. Johtamisjärjestelmän juridinen perusta on kuntalaki sekä siihen perustuvat kuntayhtymän omat 

säännöt.  

 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. 

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän luvun mu-

kaisesti. 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan 

järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 

Valvonnan tavoitteena on: 

* edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikutta-

vuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua; 

* turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vahingosta, huonosta hoidosta, virheistä ja pe-

toksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista; 

*  varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus; 

*   kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää ne rehellisesti määräai-

kaisissa raporteissa; 

*  tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvelvollisia niiden hallus-

sapidosta ja käytöstä; 

*   avainvelvollisuuksien ja -tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määritte-

lemällä tarvittavat sijaisuudet; 

*   tehostaa menestymisen mahdollisuuksia. 

 varmistua siitä, että kaikki saatavat laskutetaan. 

 

Sisäinen valvonta muodostuu: 

a.  johtamis- ja organisaatiokulttuurista, joka luo perustan sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle 

ja joka edistää tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön valvontatietoisuutta. Järjestelmään kuu-

luu asianmukainen organisaatiorakenne, selkeä tilivelvollisten tehtävien ja vastuiden määrittelyt, 

toimiva suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, asianmukainen henkilöstöjohtaminen sekä tehokkaat 

seurantajärjestelmät, joilla varmistetaan annettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

b. Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, tunnistettujen riskien arvioimi-

nen sekä riskien hallintakeinojen valinta. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaprosessia. 
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c. Tarkoituksenmukaisen tiedonvälityksen ja raportoinnin avulla varmistetaan ajantasaisen tiedon 

tuottaminen johdolle ja henkilöstölle omiin työtehtäviin liittyvissä tavoitteissa, ohjeista sekä mää-

räyksistä. 

d. Valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan toiminnan ja talouden laillisuuden, toiminnan tulok-

sellisuuden, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen. Päivittäisen valvonnan avulla 

varmistetaan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten toimeenpano. Päivittäisen valvon-

taan kuuluvat lisäksi mm. erilaiset hyväksymiset, valtuutukset, todentamiset, toiminnan tarkastuk-

set, työtehtävien eriyttämiset, katselmukset, omaisuuden turvaamistoimenpiteet, poikkeamien seu-

ranta sekä toiminnan arviointi 

e. Seurannan avulla varmistetaan prosessien toimivuus sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

asianmukaisuus. Seuranta voi olla jatkuvaa tai sitä voi toteuttaa erillisillä arvioinneilla. 

 

  Riskienhallinta 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytkeytyy organisaation strategisiin,  toiminnallisiin ja ta-

loudellisiin tavoitteisiin. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on kohtuullinen varmuus or-

ganisaation tavoitteiden saavuttamisessa koskien sekä strategisia että operatiivisia tavoitteita, rapor-

toinnin luotettavuutta tai lakien ja ohjeiden noudattamista. 

 

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. 

Riskienhallintaa toteutetaan erilaisilla arvioinneilla, joiden lähtökohtana ovat ennakkoon merkittä-

vimmät riskikohteet. Merkittävistä prosesseista laaditaan prosessikuvaukset. 

 

Riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta ovat säännöllistä. Ne ulottuvat läpi koko organisaation 

koskemaan kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Valmiussuunnitelmat, palo- ja pelastussuunnitelmat, po-

tilasturvallisuussuunnitelmat ja työsuojelun toimintaohjelma ovat riskienhallintaa tukevia suunnitel-

mia ja ohjeita. 

Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset toiminnan riskit. Keskeisiä toimenpiteitä ovat: 

  a. riskien tunnistaminen (tärkein vaihe) 

  b. riskien luokittelu 

  c. riskien sietokyvyn määrittäminen 

  d. riskien mittaaminen (mahdollisuuksien mukaan) 

  e. riskin ottaminen  

  f. riskiin varautuminen 

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa arvioidaan vuosittain merkittävimmät riskit ja epävarmuusteki-

jät sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Toimintakertomuksessa osana sisäisen 

valvonnan selontekoa raportoidaan kuntayhtymän riskienhallinnan taso ja riittävyys sekä arvioidaan 

riskit, jotka liittyvät varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin. 

Riskienhallintamenetelmiä ovat riskien poistaminen, pienentäminen, pitäminen ja siirtäminen. 

Valvontatoimenpiteet 

 Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm.: 

 johdolle laadittavat raportit 

 toiminta ja toimintapoikkeamien seuranta 

 talousarvion toteuman seuranta 

 toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen seuranta 

 hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmän seuranta 

 erilaiset säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet 

 sovittujen riskirajojen seuranta/raportointi 

 fyysiset valvontatoimenpiteet (tarvittaessa, esimerkiksi kulunvalvonta, kameravalvonta) 

 

Tehtävien eriyttämisellä pyritään estämään virheiden ja väärinkäytösten syntyminen. Jos  eriyttämi-

seen ei ole mahdollisuutta, toiminnoista vastuussa olevan esimiehen on tehostettava valvontaa. 

Yhtymähallitus antaa tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koskevia täy-

dentäviä ohjeita. 
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LUKU 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS 

71 § Lautakunnan kokoukset 

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakun-

nan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan ko-

kouksessa lautakunnan niin päättäessä.  

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudate-

taan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltija esittelyä 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

72 § Lautakunnan tehtävät 

 Sen lisäksi, mitä kuntalain 121§ ja 125 §:ssä säädetään, lautakunnan on  

 a. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintar-

kastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

b. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilin-

tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

c. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteenso-

vittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

73 § Tilintarkastajan valinta  

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten 

JHTT-yhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 

§:ssä. 

74 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun 

ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintar-

kastustavan kanssa.  

75 § Tilintarkastajan ilmoitukset 

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslau-

takunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 123 §:n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakun-

nalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Yhtymähallitukselle annettavat ilmoitukset 

tehdään kirjallisena yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle.  

76 § Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 123 §:n 1 

momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi kat-

somat asiat.  

77 § Tarkastuslautakunnan valmistelu yhtymävaltuustolle 

Lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokä-

sittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuk-

sista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja yhtymähallituksen lausunnosta. Lautakunta 

esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus 

antavat aihetta.  

78 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84§:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 

noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän 

verkkosivuilla.  

 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.  

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuo-

dessa. 
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LUKU 11 MUUT MÄÄRÄYKSET  

79 § Tiedottaminen  

Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kuntayhtymän tiedot-

tamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kuntayhtymän viranhaltijoista.  

80 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet 

Yhtymähallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävä luettelo sen toimivaltaan 

kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suorite-

tuista toimenpiteistä. Yhtymähallitus voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.  

81 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus, tilinkäyttöoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän 

johtaja ja varmentaa kunkin tehtäväalueen esimies, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. Kun-

tayhtymän johtajalla on kuntayhtymän tilinkäyttöoikeus. Kuntayhtymän johtajan poissa ollessa ni-

menkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus on henkilöstöpäälliköllä. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  

82 § Asiakirjojen lunastus 

Yhtymähallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kuntayhtymälle lunas-

tusta.  

83 § Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 

  Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

- Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta 90 € 

- muut toimielimet     60 € 

 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentil-

la korotettuna. Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta yhty-

mähallituksen kokouksiin sama palkkio kuin yhtymähallituksen jäsenelle. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ko-

kouksiin sama palkkio kuin yhtymävaltuuston jäsenelle. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja yhtymähallituksen määräyksestä muun toimielimen kokouk-

seen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin yhtymähallituksen jäsenelle. 

 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen 

kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 

 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkiota 50 prosentilla 

jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla. 

 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin 

kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole 

kulunut vähintään kaksi tuntia. Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei 

ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan 

palkkio soveltaen, mitä edellä 81 § 6 momentissa on määrätty. 

 

Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi seuraavat 

vuosipalkkiot: 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  1.000 € 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  1.500 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.000 € 

 

Jos ko. luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, 

kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla (tai –

jäsenellä) oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
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Toimituspalkkio 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin edellä mainittuun kokoukseen, neuvotteluun tai toi-

mitukseen edustaa kuntayhtymää tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jä-

senen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 81 §:n 6 momentin mukaista ko-

rotusta, jollei yhtymähallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 

 

Ansionmenetyskorvaus 

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita 

luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta ka-

lenterivuorokaudessa. Korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustan-

nuksista ei suoriteta kokousta edeltäneeltä ajalta jäsenelle kuin enintään 2 tunnin ja puheenjohtajalle 

enintään 3 tunnin osalta. Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa voidaan edellä mainituista 

aikarajoituksista poiketa. Tuntikorvauksen määrä on 27 €. 

 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus 

siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on käytävä ilmi, että luot-

tamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä 

ajalta palkkaa. 

 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ-, virka- tai muussa julkisoikeudel-

lisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä ja luottamustoi-

men johdosta aiheutuneista kustannuksista.  

 

Edellä tarkoitettua selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 20 € tunnissa. Luottamus-

henkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen 

vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa voidaan edellä mainituista enimmäismääristä poiketa. 

 

Pöytäkirjat palkkioperusteena 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän 

hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin (tai tehtävänantajan) tulee tehdä palkki-

oiden maksamista koskevat ilmoitukset puolivuosittain.  

 

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaa-

timus on, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten 

mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 

 

Matkakustannukset 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten kor-

vausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja kor-

vausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä 

ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset kuitenkin 

niin, että yhtymähallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 

 

Matkakustannusten korvausta koskevaa määräystä sovelletaan siten, että ainoastaan yli 2 km yhden-

suuntaisista matkoista suoritetaan korvaus. Luottamushenkilölle maksetaan matkakorvausta myös 

erikseen suoritetusta pöytäkirjan tarkastamisesta. 

 

 

LUKU 12 SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO  

84 § Soveltaminen  

Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa yhtymähallitus.  

 

85 § Voimaantulo 

Voimaantulo Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.  
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1. VUODELLE 2020 ASETETUT PAINOPISTEALUEET 

 
LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT  

 

Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan ai-

kaan ja oikeassa paikassa. Hyvä laatu on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuvaa palvelua, joka 

tuottaa riittävän suurella todennäköisyydellä kansalaisille hyvinvointia ja terveyttä ottaen kuitenkin huomioon 

palvelun aiheuttamat riskit hyvinvoinnille ja terveydelle sekä palvelusta ja sen mahdollisista riskeistä aiheutuvat 

kustannukset yksilölle, kuntayhtymälle ja yhteiskunnalle.   

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä palvelun laatua arvioidaan ja kehitetään seuraavilla osa-

alueilla: 

 

Koronatilanteesta johtuen osaan mittareista tiedot saatavilla 6/2020 talous ja toimintaraportissa. 

 

 Palvelujen asiakaslähtöisyys: Kuntayhtymän tiedotus ohjaa asiakasta hänen tilanteensa mukaisten oikeiden 

palvelujen piiriin. Asiakaslähtöinen kulttuuri näkyy asiakkaan ja potilaan osallisuutena ja itsemääräämisoi-

keuden toteutumisena sekä yhteistyönä läheisten ja omaisten kanssa.  

Asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa yhteistyössä laaditut, yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat tukevat 

palveluun sitoutumista ja helpottavat palvelun toteutumisen seurantaa. Tavoitteena on, että asiakas on tyyty-

väinen saamaansa palveluun ja on saanut ja kokee saaneensa tarvitsemansa hoidon ja hoivan. Hän saa myös 

riittävästi tietoa siitä, miten voi antaa palautetta palvelustaan. Hän kokee tulleensa huomioiduksi, kuunnelluksi 

ja kokee pystyneensä vaikuttamaan omaan hoitoonsa kuntayhtymässä. 

 

Mittarit/toteuma 1-3: hoito- ja palvelusuunnitelmat 

  spontaanit palautteet 

  asiakaspalautekyselyt 

  muistutukset, kantelut  

- Sosiaalipalvelut: muistutuksia 2 

  oikaisuvaatimukset, hallintovalitukset 

- Sosiaalipalvelut: oikaisuvaatimuksia 6, hallinto-oikeuteen 2 valitusta. Hal-

linto-oikeus on muuttanut 1 ky:n päätöksen. 

  terveyskeskusvalinnan tehneet 

- 13 asiakasta tullut ky:n,7 asiakasta siirtynyt muualle: nettovaikutus 6  

 Palvelujen saatavuus: Kuntayhtymän tavoitteena on tarjota apua, tukea ja ratkaisuja alueensa väestön tarpei-

den mukaisesti. Henkilökunnan työnjako on tarkoituksenmukainen, jotta palvelu on mahdollisimman viivee-

töntä ja asiakkaiden asioita ryhdytään ratkaisemaan oikeassa palvelussa ja asianmukaisella osaamisella asioi-

den edellyttämällä kiireellisyydellä. Kustannuslaskennan avulla saadaan vertailtavuutta alueellisesti 

 

Mittarit/toteuma 1-3: hoitoon pääsyn seuranta 

- hoitoon pääsy parantunut avohoidossa, suun terveydenhuollossa ei muutos-

ta 

  yhteispäivystyskäynnit 

sosiaalihuollon määräaikojen toteutuminen 

- Käsittelyajat: Hakemukset pystytään ottamaan käsittelyyn määräajassa 

(7pvä), päätökset pystytään tekemään määräajassa (3kk). Lastenvalvoja-

palveluihin on jonoa n 2-3 viikkoa.  

  käyntiä korvaavat sähköiset asioinnit (ml. puhelut) 

  käynnit / suoritteet ammattiryhmittäin 

   toimipisteiden vastaanottotoiminta 

  asiakastyytyväisyys 

- Asiakaspalautemittarin arvot – NPS-luku (voi vaihdella -100 ja 100 välil-

lä), 1-3/2020 arvo oli 63 (samana ajankohtana vuonna 2019: 54), joten 

asiakaspalautteen mukaan palvelu oli parantunut verrattuna edellisvuoden 

vastaavaan ajankohtaan. Tyytyväisiä oltiin erityisesti ammattitaitoon ja 

asiakaspalveluun. Tyytymättömien vastauksissa jonotusaika oli aiheuttanut 

eniten tyytymättömyyttä. Kokonaisvastausmäärä oli 866 vastaajaa tammi-

kuusta maaliskuun loppuun mennessä. 
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kustannuslaskenta 

 

 Palvelujen turvallisuus: Kuntayhtymän turvallisuuskulttuuri sisältää riskien arvioinnin, ehkäisevät ja korjaa-

vat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. Potilasturvallisuus sisältää hoidon turvallisuuden, lää-

kehoidon turvallisuuden ja lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuden. Potilasturvallisuus on sitä, että potilas 

saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon ja hoivan. Hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle 

huolellisella ja ammattitaitoisella toiminnalla vältettävissä olevaa vaaraa tai haittaa. Henkilökunnan osaaminen 

ja sen varmistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat turvallisen palvelun ja hoidon perusta. Vaaratapahtumien 

raportointi on käytössä ja vaaratapahtumien käsittelystä on sovittu. 

 

Mittarit/toteuma 1-3: henkilöstön influenssarokotekattavuus 

  käsihuuhteen kulutus 

  painehaavariskin arvioinnin toteutus 

  kaatumisvaaran arvioinnin toteutus 

  perehdytysohjelma 

  täydennyskoulutuksen toteutuminen 

- Täydennyskoulutuksiin osallistui vuoden 2020 alkuneljänneksen aikana yh-

teensä 48 henkilöä. 

  vaaratapahtumien ilmoitusmenettely 

- Vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyssä (Haipro-ilmoitukset) työturvalli-

suuden osalta ilmoitettiin 4 ilmoitusta alkuvuoden aikana. 

erityispalveluiden omavalvontasuunnitelma 

    

 Palvelujen vaikuttavuus: Kuntayhtymässä kohdistetaan voimavaroja erityisesti alueen väestön terveyden, 

toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Merkittävien kansantautien hoidolle asetetaan tavoitteet. Uusia 

toimintatapoja käyttöön otettaessa arvioidaan käytettävin voimavaroin mahdollisesti saavutettavaa terveyshyö-

tyä. Tulokset saavutetaan johtajuuden ohjaamana, mutta samalla kannustetaan koko henkilökuntaa kehittämis-

työhön. 

 

Mittarit/toteuma 1-3: hoitotasapaino 

  erikoissairaanhoidon käyntimäärät 

  pitkäaikaissairaiden osastohoitojaksot 

  rokotuskattavuus 

  toimintakykymittarien käytön peittävyys 

 

 



4 

  

 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT HYVINVOINTIPALVELUT  

 

 Vaikutusten ennakkoarviointi  

 Kaikessa kunnan järjestämässä toiminnassa tulee huomioida päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvoin-

tiin ja terveyteen, auttaa parhaan ratkaisun valinnassa, mahdollistaa ristiriitaisten tavoitteiden ja näkö-

kulmien käsittelyn, lisää suunnittelun ja päätöksenteon laajuutta ja avoimuutta. Terveydenhuoltolain 

mukaisesti terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulee myös huomioida päätöksenteossa. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ollessa järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, tulee kuntayhtymän osallistua 

asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin 

alueen kunnissa. Erityisen tärkeään asemaan vaikutusten ennakkoarviointi nousee sosiaali- ja tervey-

denhuollon toimialaan liittyvissä asioissa mutta vielä siinäkin, että sosiaali- ja terveydenhuolto palvelut 

on järjestetty Keski-Satakunnassa eri organisaatioissa. Muutoksia tulisi suunnitella ja muutoksen vaiku-

tusten arviointi toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, 

neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, 

rekrytointien pegasos käyttöoikeus). 

 Sosiaalipalveluiden integraation valmistelu sote-kokonaisuuteen 

 

Keski-Satakunnan jäsenkunnat ovat tehneet päätökset (Kokemäki 3.6.2019/§117, Eurajoki 

4.6.2019/§128, Harjavalta 27.5.2019/§120, Nakkila 10.6.2019/§112) valmistelun aloittamisesta sosiaa-

lipalveluiden järjestämisvastuun siirtämiseksi kuntayhtymälle. Valmistelutyö keskeytetään, mikäli val-

tioneuvosto esittää valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka on ristiriidassa tämän 

valmistelun kanssa. Valmistelutyö aloitetaan konkreettisesti niiden palvelukokonaisuuksien osalta vuo-

den 2020 aikana, joissa on selvät yhteiset kehittämistarpeet tai valtakunnallinen ohjaus. Näitä ovat 

esim. kotikeskus- ja perhekeskustoiminnan valmistelu.   

 

 Yhteistyö maakunnallisten hyvinvointipalveluiden järjestäjien ja erikoissairaanhoidon kanssa 

 

Satakunnassa sote-uudistusta jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntapohjalta yhteisien 

kehittämiskokonaisuuksien eteenpäin viemisellä. Näitä ovat mm. ict -asiat, päivystysyhteistyö jne. Hal-

litusohjelman mukaisesti maakunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien ensihoito- ja pelas-

tustoimi astuisi voimaan 2023.  

 

Satakuntaliitto toteutti toukokuussa 2019 kuntakyselyn. Kyselyn mukaan kuntien tahtona on sote-

uudistuksen jatkovalmistelusta, että yhteistyötä jatketaan hankkeittain ilman hallinnollista organisaatio-

uudistusta tässä vaiheessa. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat esitti maakunnallista yhteistyötä mm. ict-

asioissa ja potilas- ja asiakastietojärjestelmissä, perustoimintoja tukevissa palveluissa sekä kustannus-

hyöty näkökulmasta valitaan Satasoten työryhmien parhaimmat esitykset. Yhteistyössä kehitettäviin 

kokonaisuuksiin on mahdollista hakea hankerahoitusta valtiolta.  

 

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2020 maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat palvelujen kehittä-

mistyötä.  

 

 Laadukkaat asiakkaan palvelutarvetta vastaavat hoivapalvelut  

 

 

 

LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIIKKA  

 

 Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen 

 

Työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota edistetään mm. oikea-aikaisella viestinnällä ja panostamalla 

henkilöstön hyvinvointiin. Työnantajakuvaa voidaan vahvistaa muun muassa edistämällä terveyskeskuksen 

positiivista näkyvyyttä, panostamalla henkilöstölähtöisen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen sekä huo-

lehtimalla opiskelijoiden hyvästä ohjauksesta ja terveyskeskuksen tunnettuudesta opiskelijoiden keskuudes-

sa. Vetovoimaisuutta lisääviä toimintatapoja ovat lisäksi moniammatillisten työtapojen ja toimintakulttuurin 

edistäminen sekä yksilöllisten ammatillisten kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen. 
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 Henkilöstön hyvinvointi  
 

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikea-aikaisella työterveys-

huollolla. Henkilöstön hyvinvointia lisätään yhteisöllisellä harrastustoiminnalla (mm. yhteiset jumpat) sekä 

yksilöllisellä harrastustoiminnalla (mm. liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetuilla tyky-seteleillä). Sisäiseen 

koulutukseen panostetaan mm. säännöllisesti toteutettavilla koulutuksilla, jotka on aikataulutettu koulutus-

vuosikelloon. 

 

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 
Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla nykyisessä laajuu-

dessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä tuottaa tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana 

toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla. Poik-

keuksena Eurajoen terveysasemien toiminta, jotka aiemman sopimuksen mukaisesti toteutetaan ulkoistettuna 

vuonna 2020.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvin-

vointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa ja ehkäisyä sekä 

kuntoutusta.  

 

Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita hyödyntäen tutki-

mus- ja seurantatietoa sekä panostaen vaikuttaviin toimintamalleihin.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava ja hyvinvoi-

va henkilökunta. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet keväällä 2019 valmistelun aloit-

tamisesta Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muodostamiseksi 1.1.2021 lukien. 

Kuntayhtymän visio lähtee kyseisestä valmistelusta ja jo talousarvio vuonna 2020 yhteistä työtä vision saavut-

tamiseksi suunnitellaan kokonaisuuksissa, jotka ovat alueelle kriittisiä tai joissa on valtakunnallista ohjausta.  

 

2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla toteuma 1 – 3/2020 

2.2.1 Hallinnon ja talouden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, 

siivouspalvelut, välinehuolto sekä varastotoiminta), toimistopalvelu (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hal-

linnon palvelut (potilasasiamies, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) sekä luottamuselinhallinto 

(yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin).  

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASOSALLISUUS sisäisen asiakaspalvelun 

parantaminen 

asiakaspalaute Ky johtaja, esimiehet 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS 

 

asiakasta helpottavien asiointita-

pojen kehittäminen, myyntilaskut 

sähköiseen muotoon 

 

palveluiden saatavuus alueellisesti 

toimistotarvike- ja posti-

tuskulut 

 

 

kustannuslaskenta 

Ky johtaja, henkilöstö-

päällikkö, laskentasih-

teeri, hallintosihteeri 

 

Ky johtaja / Innosata  

TURVALLISUUS 

 

Sisäiset/ulkoiset turvallisuuskou-

lutukset koko henkilökunnalle, 

poistumisharjoitukset  

koulutuksiin osallistujien 

lkm 

työsuojelujaos-

to/työsuojelupäällikkö, 

Ky johtaja 

 

ESKISATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASIAK-

KAAN PALVELUTARVET-

TA VASTAAVAT PALVE-

LUT 

 

Digitalisaatio, ohjelmien kattava 

hyödyntäminen  

Tietohallinnon kehittämistä ja 

keskittämistä selvitetään osana 

sote-uudistusta 

päällekkäisten ohjelmien 

vähentäminen, 

käytettävyyskyselyt 

ICT, Ky johtaja 
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LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

VETOVOIMAISEN TYÖN-

ANTAJAKUVAN VAHVIS-

TAMINEN 

Positiivinen viestintä, panoste-

taan henkilöstön hyvinvointiin, 

mm. tyky-setelit 

tyky-setelien käyttäjämäärä esimiehet, henkilöstö-

päällikkö 

HENKILÖSTÖN HYVIN-

VOINTI 

Työturvallisuuden kehittämi-

nen/riskienhallinta 

 

 

 

Sairauslomien vähentäminen: 

Työkyvyn ylläpito, varhainen 

tuki, korvaava työ, panostaminen 

ennaltaehkäisevään toimintaan, 

mm. työnohjaus 

 

Ammatillisen osaamisen ja täy-

dennyskoulutustarpeiden kartoit-

taminen 

 

Yhteisöllinen harrastustoiminta 

työpaikkaselvitykset, 

Haipro-

turvallisuusilmoitukset, 

työnohjausten lkm 

 

korvaavan työn määrät, 

työnohjausten lkm, 

sairauslomapäivien lkm 

 

 

 

kehityskeskustelujen luku-

määrä 

 

 

osallistujien määrä 

työterveyshuolto, työ-

suojelujaosto 

 

 

 

työterveyshuolto, työ-

suojelu, esimiehet 

 

 

 

 

esimiehet 

 

 

 

henkilöstökerho 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2020/1-3 

 

Kelpoisuusluettelo laadittiin yhteistyössä johtoryhmässä ja yhteistoimintaelimessä sekä kelpoisuusehdot vahvis-

tettiin yhtymähallituksen kokouksessa 13.2.2020/ 21 §. 

 

Yhtymävaltuusto päätti 19.9.2019 § 10, että työterveyshuollon palvelukokonaisuus myydään ulkopuoliselle 

toimijalle ja että omalle henkilöstölle järjestettävät työterveyspalvelut hankitaan kilpailuttamalla. Yhtymäval-

tuusto delegoi päätösvallan työterveyshuollon hankinnasta yhtymähallitukselle 4.12.2019 § 17. Hankinnasta jul-

kaistiin hankintailmoitus hankintailmoitukset.fi -palvelussa (HILMA-palvelu) 3.1.2020. Tarjouskilpailun aikana 

vastattiin tarjoajien hankinnasta esittämiin kysymyksiin. Tarjousten jättöaika päättyi 3.2.2020. Tarjouskilpailuun 

jätettiin yksi tarjous. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 13.2.2020/ 22 § valita työterveyspalvelujen sopimus-

kumppaniksi Suomen Terveystalo Oy:n sekä että kuntayhtymä solmii työterveyspalvelujen liikkeenluovutusso-

pimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Siirtyvälle henkilöstölle pidettiin infotilaisuus kuntayhtymän toi-

mesta heti hankintapäätöksen jälkeen 14.2.2020 sekä kuntayhtymä ja Suomen Terveystalo ovat pitäneet yhteisen 

henkilöstöinfon 17.3.2020 siirtyvälle henkilöstölle. 

 

Kessote-valmistelua jatkettiin eli Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kunnat ja KSTHKY valmistele-

vat sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Kes-

ki-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämillä intranet-sivuilla julkaistiin Kessoten valmistelutyö-

ryhmien muistioita ym. valmisteluun liittyvää materiaalia. Yhtymävaltuuston 27.11. päätöksen mukaisesti val-

mistelu Eurajoen terveysaseman toiminnan siirtämiseksi kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 lukien aloi-

tettiin. Palaveri asiasta pidettiin Terveystalon kanssa 2.3.2020. 

 

Tilinpäätös vuodelta 2019 käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 25.3.2020/ 33 §. Henkilöstöraportti  

vuodelta 2019 tehtiin, käytiin läpi yhteistoimintaelimessä 18.3.2020 ja hyväksyttiin yhtymähallituksen  

kokouksessa 25.3.2020/ 33 §.  

 

Siivouspalvelujen työvoimaresurssissa on alkuvuodessa ollut vajausta (sairauslomia 232 kalenteripäivää). Koro-

na pandemian vuoksi siivoustyötä on pitänyt tehostaa. Harjavallan kaupungilta on koronatilanteesta johtuen 

maaliskuun puolivälistä alkaen saatu täydennettyä työvoimaresurssia. Myös muista kunnista on käytetty lisäre-

surssina henkilökuntaa. Laitekantaan on jouduttu tekemään useita korjauksia.  

 

ICT-palveluissa on tehty normaalien tukitehtävien lisäksi mm. Infran päivittämistä, Win 7 ja 2008r2 päivityksiä, 

Medikro Spiro päivitys, potilasrannekepäivitys sekä terveyskeskussairaalan Miratel-potilaskutus järjestelmän 

päivitys. Lisäksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on aloitettu meneillään olevina projekteina X-Archive ar-

kiston päivitys, DNA-Vaihdeprojekti, Omaoloprojekti ja Rondo-myyntilaskutus. Koronatilanne on vaatinut li-

säksi työtä esim. etäratkaisujen toteuttamisen järjestelyissä. ICT-palvelut on tiivistänyt yhteistyötä ja palveluja 

annetaan myös Harjavallan kaupungille (ajalla 1 – 3/2020 yht. 57 h). 
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Ravintohuollossa on asiakkaita ollut vähemmän. Hopearannassa ei ole ollut päivätoimintaa eikä Aamunkajo-

osasto ole toiminnassa. Osastolla on ollut potilaita vähemmän. Eli suoritteet ovat vähentyneet ravintohuollossa. 

Ateriapalveluasiakkaiden määrä on puolestaan vähän lisääntynyt. Sijaisten palkkamenot ovat nousseet pitempi-

aikaisten sairauslomien vuoksi. 

 

Varastotoiminnassa Koronaviruspandemian leviäminen Eurooppaan vaikutti siten, että suojainvarastoja alettiin 

kartoittamaan sekä kartuttamaan.  

   

Teknisessä huollossa Vinnaren työpajan työvoima-apua on käytetty toiminnassa. Kokemäen ja Nakkilan ter-

veysasemille asennettiin tallentavat valvontakamerat. Piha-alueen aluevalaistuksen saneeraukseen valmistautu-

minen on suunnitelmilla ja kustannusarviolla. Lääkärinvastaanoton tiimimalliin siirtymiseen on valmistauduttu 

huone-, laite ja kalustejärjestelyin terveysasemilla. Lisäksi tekninen huolto on ollut mukana puhelinliikenteen 

mobiilivaihteen päivityksessä yhteistyössä IT-tuen ja käyttäjien edustajien kanssa. Kessote –valmisteluja on teh-

ty teknisen työryhmässä. Teknisen huollon toimintaan on liittynyt keskeisesti myös Koronaviruspandemiaan 

valmistautuminen huone- ja tilajärjestelyin LVO:n, C-osan- ja fysioterapian tiloissa sekä piha-alueilla ohjaavilla 

opastauluilla. 

  

2.2.2. Avohoidon tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: alueellinen avohoito (lääkärinvastaanottotoiminta, 

neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto), keskitetty avohoito (ensiapu, fysioterapia, työterveyshuolto sekä eri-

koislääkärijohtoinen toiminta) 

 

 LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

OSALLISUUS Yksilölliset ja yhteistyössä tehdyt hoi-

tosuunnitelmat potilaan oman tavoit-

teen mukaisesti. 

 

Potilaan osallistuminen tavoitteiden 

asettamiseen.  

Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä 

 

Palautteet 

 

Tavoitteiden kirjaamisen seuraami-

nen 

osastonhoitajat, avo-

terveydenhuollon 

ylilääkäri, yliham-

maslääkäri 

SAATAVUUS Vastaanoton toimintamallia kehitetään 

muodostamalla vaikuttavia palveluita 

tarjoavia terveyshyöty- ja ratkaisutii-

mejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potilaat saavat nimetyn yhteys-

/vastuuhenkilön tiimeistä 

 

Yhteydensaanti toteutuu jatkossa suo-

raan tiimin nimettyyn yhteys- / vastuu-

henkilöön. Potilas voi myös tehdä 

kotoaan sähköisen oirearvion, jonka 

tulos ohjaa häntä itsehoitoon tai otta-

maan yhteyttä terveydenhuoltoon. 

(omaolo-oire-arvio) 

 

Potilaan palvelutarpeen ratkaisee yh-

teys- / vastuuhenkilö tarvittaessa mo-

niammatillisesti asioiden edellyttämällä 

kiireellisyydellä. 

 

Tiimien luoma hoitosuhteen pysyvyys 

ja suun terveydenhuollon toiminnanoh-

Hoitoon pääsyn ja yhteydensaannin 

seuranta 

 

Suoritteet ammattiryhmittäin  

Terveyskeskusvalinnan tehneet 

Käynnit yhteispäivystyksessä 

Kevyiden kontaktien määrät 

Ratkaistujen palvelutarpeiden mää-

rä 

Aktiivisten hoitosuhteiden määrä 

yhteys- / vastuuhenkilöillä  

 

Tehdyt sähköiset omaolo-

oirekuvaukset 

 

Konsultaatioiden määrät 

osastonhoitajat, avo-

terveydenhuollon 

ylilääkäri, yliham-

maslääkäri 



8 

  

 

 

jausjärjestelmä auttavat kohdentamaan 

resursseja vaikuttavaan hoitoon. 

 

Sähköisten palveluiden käyttö kasvaa 

(Omaolo) 

Muutoksen myötä hoitajakäynnit ja 

lääkäreiden konsultaatiot lisääntyvät ja 

asiakas saa entistä kokonaisvaltaisem-

paa palvelua. 

TURVALLISUUS Tiimit jakavat hoitovastuun henkilöstö-

resurssimuutoksissa 

 

Potilaan ongelmia hahmotetaan koko-

naisuuksina 

Potilasturvallisuus paranee yksilöllisen 

hoitovastuun ja hoidon jatkuvuuden 

myötä 

Moniammatilliset tiimit profiloituvat ja 

tiimin jäsenien osaaminen päivittyy. 

 

Palautteet ja riskitilanteet käydään läpi 

henkilöstön kanssa. 

Vaaratapahtumien raportointi (mm. 

HaiPro)  

 

Muistutukset 

  

Kantelut  

 

 

osastonhoitajat, avo-

terveydenhuollon 

ylilääkäri, yliham-

maslääkäri 

VAIKUTTAVUUS Potilas ei ole hoidon kohde, vaan aktii-

vinen osapuoli (vuorovaikutus) 

 

Hoitosuunnitelmien arvosisältö on 

vaikuttavaa ja potilaan oman tavoitteen 

mukaista. 

 

Hoitosuunnitelmat sisältävät arvosisäl-

löltään ainoastaan vaikuttavaa hoitoa, 

jolloin henkilöstöä voidaan reallokoida 

uudelleen 

 

Sisäisten ohjeiden ja toimintamallien 

päivittäminen  

 

Terveystarkastusten kattavuuden ja 

tasalaatuisuuden varmistaminen 

 

Moniammatillisen yhteistyön tehosta-

minen tiimien ja yksiköiden välillä.  

 

Soveltuvien mittareiden selvittäminen 

Hoitosuunnitelman tavoitteiden 

toteutuminen 

 

Hoitosuunnitelmien määrä 

 

 

 

Erikoissairaanhoidon käyntimäärät 

Pitkäaikaissairaiden osastohoitojak-

sot 

 

 

 

 

 

Rokotuskattavuus 

Terveystarkastusten kattavuus 

 

TEA-viisari 

 

Asiakaspalautteet 

Henkilökunnan työhyvinvointi 

osastonhoitajat, avo-

terveydenhuollon 

ylilääkäri, yliham-

maslääkäri 

 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

ASIAK-KAAN 

PALVELUTAR-

VETTA VAS-

TAAVAT PAL-

VELUT 

 

Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa.  

 

Yhteistyö koulutoimen kanssa. 

 

Vaikuttavia hoitosuunnitelmia ja kehit-

tämistä tukeva riittävä lääkäriresurssi 

toiminnassa 

 

Lääkärityön resursointi erityispalvelui-

den tiimeihin. 

 

Työttömien terveys- ja kuntoutuspalve-

luiden kokonaisuuden suunnitteluun 

osallistuminen. 

Palautteet yhteistyökumppaneilta 

 

 

johtava ylilääkäri, 

johtava hoitaja, yli-

hammaslääkäri, kun-

tien perusturvajohta-

jat ja sivistysjohtajat 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2020/1-3 

Avohoidon suoritteet yhteensä ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti tarkastelujakson aikana. Korona-

pandemiasta seuranneet toiminnalliset muutokset eivät vielä näy suoritteiden määrissä. Ajalla 1-3/2020 keski-

määräinen hoitoon pääsy aika on ollut 7,6 vrk (12/2019 10 vrk). Tarkastelujaksolla kiireettömään hoitoon pääsy 

on ollut keskimäärin 8,0 vrk Eurajoen lääkärinvastaanotolle, 9,8 vrk Harjavallan lääkärinvastaanotolle, 6,6 vrk 

Kokemäen lääkärinvastaanotolle, 6,4 vrk Luvian lääkärinvastaanotolle ja 7,0 vrk Nakkilan lääkärinvastaanotolle 

hoitotakuun lakisääteisen rajan ollessa 90 vrk.  

 

Lääkärinvastaanotolla on yhteistyössä koko henkilöstön kanssa jatkettu tiimityömallin suunnittelua. Ajanva-

rauksen konsultaatiotukea on vahvistettu lisäämällä asteittain lääkärien konsultaatio- ja tiimityöaikaa. Koti- ja 

laitoshoidon ylilääkäri on ollut asiantuntijahoitajien/terveyshyötytiimin konsultoitavissa pitkäaikaissairaiden 

akuuteissa terveysongelmissa. Pitkäaikaissairaiden omahoitoa tukevan terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöön-

otosta on sovittu. Potilastietojärjestelmään kirjattavan terveys- ja hoitosuunnitelman rakenne on THL:n ohjeiden 

mukainen. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan kanssa yhdessä tunnistetut hoidon tarpeet ja hoidon 

tavoitteet. Yhteiset tavoitteet voimaannuttavat potilasta ja heidän läheisiään, jotta he osallistuisivat hoidon to-

teuttamiseen. Asiantuntijahoitajia on jo sovittu potilaiden vastuuhoitajiksi ja yhteyshenkilöiksi. 

 

Korona-pandemian ja valmiuslainsäädäntöön siirtymisen myötä 18.3. lukien avohoidon kiireetön toiminta perut-

tiin tai on toteutettu etäkontaktein. Puhelinaikoja on lisätty. Erillinen hengitystieoireisten vastaanotto avattiin en-

sin Harjavallan pääterveysaseman päivystyksen tiloihin ja myöhemmin kokonaan erillisiin tiloihin sairaalan C-

siipeen. Eurajoen terveysasemilla toteutettiin vastaavia järjestelyjä. Järjestelyistä tiedotettiin mm. kuntayhtymän 

julkisilla internetsivuilla. 

 

Vastaanotolle ohjattiin lisäresurssia neuvolasta, mm. kouluterveydenhuollosta ja aikuisneuvolasta.  

 

Suun terveydenhuollossa hengitystieoireisten vastaanotto on keskitetty Harjavallan pääterveysasemalle. Käytet-

tävissä olevat hammashoitajat ja suuhygienistit ovat asiantuntijahoitajien lisäksi toimineet mm. aulaemäntinä ja 

ohjanneet potilaiden kulkua terveysasemien sisäänkäynneillä. 

 

Työterveyshuollon toiminnan myynnin valmistelua ulkoiselle toimijalle on jatkettu. Työterveyshuollossa on 

valmisteltu etälääkäripalvelun käyttöönottoa yhteistyössä Trinitas Lääkäripalvelut Oy:n kanssa. 

 

2.2.3 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaala-kotisairaalatoiminnan. Terveyskeskussairaa-

lassa on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10 akuuttisairaansijaa. 

 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

ASIAKASOSALLISUUS 

 

YHTEISTYÖSSÄ potilaiden 

kanssa tehdyt hoitosuunnitelmat 

*Tehdyt hoitosuunnitelmat 

*SPPB-testi 

*käyntimäärät vastaanotoilla 

*sairaalahoitojaksot 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS 

Hyvä toiminnan suunnittelu  

Nopea reagointi tarpeisiin 

*siirtoviivemaksut 

*odotusaika jatkohoitoon 

*käyttöaste 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri, 

osastonhoitajat ja 

kuntien vanhus-

työn johtajat 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TURVALLINEN TYÖ 

 

Lääkityksen tuplatarkistus 

Hyvät kirjauskäytännöt 

Tarkistuslistat 

Apuvälineiden hyvä kunto ja 

oikea käyttö 

*Vaaratapahtumien raportointi 

*henkilöstön influenssarokotus 

kattavuus 

*Käsihuuhdekulutus 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 

VAIKUTTAVUUS 

 

Hyvin suunnitellut hoitojaksot ja 

kotiutukset 

*Toistuvien hoitojaksojen määrä 

*Hoitojaksojen pituus 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

ja osastonhoitajat 
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KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT HYVINVOINTIPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT ASIAK-

KAAN PALVELUTAR-

VETTA VASTAAVAT 

HOIVAPALVELUT  

 

Monipuolinen hoivapalveluvali-

koima 

Riittävä lääkäriresurssi 

Panostaminen työntekijöiden 

koulutukseen ja motivaatioon 

*TEKOJA-tiimin työtavan laajen-

taminen koskemaan kuntien koko 

kotihoitoa 

*Kotiin annettavien palveluiden 

laadullinen kehittäminen 

Perhehoidossa asuvien lukumäärä 

Hoivapalveluasiakkaiden sairaala-

jaksot 

Koulutusmäärät 

Kotihoidon asiakkaiden sairaalajak-

sot 

Kuntien vanhus-

työn johtajat ja 

koti- ja laitos-

hoidon ylilääkäri 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2020/1-3 

Tarkastelujaksolla Harjavallan terveyskeskussairaalan käyttö on ollut arvioidun mukaista. Kuormitusprosentti 

Harjavallan osastolla on ollut 81,0 (keskimäärin 24,3 potilasta), vuonna 2019 78,6 % (keskimäärin 23,6 potilas-

ta) ja Eurajoen osastolla 71,8 (keskimäärin 7,2 potilasta), vuonna 2019 78,8 % (keskimäärin 7,9 potilasta). Hoi-

tojaksojen pituus on Harjavallan osastolla ollut keskimäärin 7,3 päivää (2019: 6,4 päivää) ja Eurajoen osastolla 

6,7 päivää (2019 7,9 päivää). 

 

Lääkityksen tuplatarkistus on otettu käyttöön Harjavallan osastolla. Kirjallinen ohjeistus rajoittamistoimenpiteis-

tä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle on laadittu. Syksyllä 2019 aloitettuja potilassiirto-

jen Ergonomiakortti-koulutuksia on jatkettu. Vastuuhoitajuuteen liittyvät koulutukset toteutuivat 27.2. ja 5.3. il-

tapäivinä. Koulutuksessa kerrattiin sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymän arvoperusta sekä hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet. 

 

Korona-pandemian ja valmiuslainsäädäntöön siirtymisen myötä vierailut osastoilla kiellettiin. Vierailuista voi-

daan sopia erikseen esim. saattohoidossa olevien potilaiden omaisten kanssa. Sairaalahoitoa tarvitseville Koro-

na-tartunnan saaneille potilaille on varattuna erillinen kohorttiosasto Eurajoelle.  

 

Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan suoritteita on tarkastelujaksolla syntynyt arvioitua vähemmän, erityisesti Ko-

kemäellä. Kotisairaanhoitajia ja kotisairaalan hoitajia on koulutettu koronavirusnäytteiden ottoon kotihoidossa ja 

tehostetussa palveluasumisessa. 

Tekoja-tiimin Predicell Oy:n ja Prizztech Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava Terveyden optimointi -palvelu – 

TOP 100 –projekti on sovittu Korona-pandemian ajaksi tauolle. 

 

 

2.2.4 Erityispalvelujen tehtäväalue  

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: psykososiaaliset erityispalvelut (Psykologipalvelut, 

perheneuvola, puheterapiapalvelut ja kuntoutusohjaus) sekä sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, psykososiaaliset 

asumispalvelut sekä lastenvalvojan palvelut) 

 

Tehtäväaluetta koskevat mittarit:  
Sosiaalipalvelut:  

- oikaisuvaatimukset, valituksia hallinto-oikeuteen, muistutukset/kantelut  

- Päätösten pitävyys oikeusasteissa:  

- Käsittelyajat 

Psykososiaaliset erityispalvelut: 

- NPS –palaute  

 

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TYYTYVÄISYYS JA 

OSALLISUUS 

 

Yhteistyössä potilaiden ja asiakkai-

den kanssa tehdyt hoito- ja palvelu-

suunnitelmat  

Tutkitaan potilas- ja asiakastyyty-

väisyyttä 

*Tehdyt hoito- ja palvelu-

suunnitelmat 

*Vastaanottojen, kotikäyn-

tien ja konsultaatioiden 

määrät 

*Asiakaspalautteet 

johtava erikoispsyko-

logi ja johtava sosiaa-

lityöntekijä 
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*Oikaisuvaatimusten, hallin-

tovalitusten ja muiden vali-

tusten määrät 

POTILAS- JA ASIAKAS-

TURVALLINEN TYÖ 

 

Omavalvontasuunnitelman laatimi-

nen 

Hyvät kirjauskäytännöt 

Osallistava kirjaaminen 

*Vaaratapahtumien rapor-

tointi 

* Määräajat kirjaamisessa 

 

johtava erikoispsyko-

logi ja johtava sosiaa-

lityöntekijä 

PALVELUIDEN SAATA-

VUUS JA VAIKUTTA-

VUUS 

Hyvä toiminnan suunnittelu 

Palvelun ja hoidon tarpeen arviointi 

Käypä hoito –suositusten seuraami-

nen 

Nopea reagointi erityisesti äkillisiin 

tarpeisiin ja kriiseihin 

Hyvin suunnitellut ja selkeät hoito- 

ja palveluketjut 

Verkostotyöskentelyn hyödyntämi-

nen 

*Sosiaalihuollon määräajat 

*Terveydenhuollon hoitota-

kuu 

*Odotusaika palveluun 

*Kriisikäyntien määrät 

*Määräajat kirjaamisissa 

*Asiakaspalautteet 

* Tuva-mittarin käyttö 

 

johtava erikoispsyko-

logi ja johtava sosiaa-

lityöntekijä 

KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT POTI-

LAAN JA ASIAKKAAN 

PALVELUTARPEITA 

VASTAAVAT PALVELUT 

 

 

Riittävä ja ammattitaitoinen henki-

löstö 

Panostaminen työntekijöiden koulu-

tukseen ja motivaatioon 

Monipuoliset palvelut  

 

 

Palvelusetelin käyttöönotto vam-

maispalvelun asumispalveluissa 

Verkostomaisen perhekeskusmallin 

kehittäminen 

 

Henkilöstömäärä 

 

Koulutusmäärät 

Työnohjausmäärät 

Kehityskeskustelumäärät 

 

Palvelusetelin käyttömäärät 

 

Systeemisen lastensuojelun 

tiimin asiantuntijana toimi-

minen 

johtava erikoispsyko-

logi ja johtava sosiaa-

lityöntekijä  

 

 Psykososiaaliset erityispalvelut: 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2020/1-3 

Psykososiaalisten erityispalveluiden suoritteiden toteuma jäsenkunnilta maaliskuun loppuun mennessä on 26 %. 

Perheneuvolassa, puheterapiassa ja koulupsykologipalvelussa on ollut resurssivajetta. Koulupsykologipalvelua 

on ostettu Psykologipalvelu Poijulta. Osa-aikainen sosiaalityöntekijä perheneuvolassa tarjoaa perhe- ja paritera-

piapalveluita. Yksikön toiminnasta ei ole tullut valituksia. Sisällöllisesti toiminta on toteutunut suunnitellusti. 

Opintopsykologi otti käyttöön Doxy.me videopuhelupalvelun, jonka avulla toisen asteen opiskelijoille on tarjot-

tu etävastaanottoja. Etäkontakteihin on osin siirrytty myös muissa palveluissa pandemiatilanteen vuoksi maalis-

kuun aikana. Perheneuvolan palveluihin on ollut jonoa. Eurajoen lasten ja nuorten työryhmän ja Nakkilan ja 

Harjavallan systeemisen lastensuojelun työryhmän toimintoihin on osallistuttu perheneuvolasta. Lastenvalvojien 

kanssa on yhteistyötä kehitetty edelleen. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä on perhe- ja paripsykoterapian koulu-

tuksessa ja opintopsykologi on lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksessa. Puheterapiapalveluissa on toteu-

tettu kaksi ryhmää, äänneohjausryhmä ja kielihäiriöryhmä. Psykologipalveluiden organisoima Depressiokoulu 

eli masennuksen ryhmähoito käynnistettiin, mutta se keskeytyi pandemiatilanteen vuoksi. Kuntoutusohjaus ja 

kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti maaliskuulle saakka, kunnes pande-

miatilanteen johdosta kokoontumiset peruutettiin. 

 

 

 Sosiaalipalvelut: 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2020/1-3 

Sosiaalipalvelujen toiminta on toteutunut suunnitellusti maaliskuun loppuun mennessä. Oikaisuvaatimuksia on 

ollut 6, hallinto-oikeuteen on tehty 2 valitusta ja muistutuksia on tehty 2. Hallinto-oikeudessa on hyväksytty al-

kuvuoden aikana 1 asiakkaan tekemä valitus. 

 

Vammaispalvelussa on laadittu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa vammaispalvelun ja kehitysvammaisten asu-

mispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan sääntökirja, ja se on hyväksytty yhtymähallituksessa tammikuussa. 

Yhteistyössä kuntien kanssa on otettu käyttöön Effector –palvelusetelijärjestelmä ja työntekijät on koulutettu jär-
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jestelmän käyttöön. Palvelutuottajahaku on käynnistynyt maaliskuussa ja palvelusetelit otetaan käyttöön 

1.4.2020 alkaen.  Kuntayhtymä hallinnoi ja ylläpitää palvelusetelituottajarekisteriä. 

 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kilpailutuskausi päättyy 30.6.2020 ja yhtymähallitus päätti 

13.2.2020 optiovuoden käyttöönotosta. 

 

Kuntayhtymä, jäsenkunnat ja Samk on aloittanut yhteistyössä perustason työntekijöiden neuropsykiatrisen val-

mentajien koulutuksen. Jäsenkuntien työntekijöistä 10 henkilöä on aloittanut syksyllä 2019 koulutuksen, ja kun-

tayhtymä on tehnyt Samk:n kanssa sopimuksen koulutuksen järjestämisestä. Neuropsykiatrisen valmennuksen 

tarve vammaispalvelun asiakkailla on lisääntynyt, ja tavoitteena on vahvistaa erityisosaamista perustasolla ja 

painottaa ennaltaehkäisevää työtä. Kuntayhtymä on toiminut asiassa koordinoijana. Uuden koulutuksen tarvetta 

on kartoitettu kunnista alkuvuoden 2020 aikana ja Samk pystyisi varaamaan Keski-Satakunnan alueelle koulu-

tuspaikkoja. 

 

Tuva-mittari on otettu käyttöön syksyllä 2019 ja uusille käyttäjille oli tarkoitus järjestää alkuvuonna koulutus, 

joka kuitenkin peruuntui Covid 19 –pandemian vuoksi. 

 

Johtava sosiaalityöntekijä on aloittanut syksyllä Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (Sote Lean Master –

koulutus) suorittamisen oppisopimuskoulutuksena. 

 

Psykososiaalisissa asumispalveluissa asiakasmäärä on lisääntynyt alkuvuoden aikana ja toimintaa pyritty tehos-

tamaan mm. tavoitteita asettamalla kuntoutumisen edistymiseksi. Myös verkostopalaverien tiheyttä on lisätty. 

 

Uusi laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1.12.2019 alkaen. Lastenvalvoja ohjelmaa on päi-

vitetty lakimuutosten vuoksi ja työntekijät ovat kouluttautuneet. Perheneuvolan kanssa säännölliset yhteistyöta-

paamiset on toteutunut noin 3 viikoin välein.   

 

Sosiaalipalveluissa on Covid 19 –pandemian vuoksi siirrytty osittain etätyöhön. Asiakastapaamisia on vähennet-

ty välttämättömiin ja kontaktit asiakkaisiin on hoidettu pääasiassa puhelimitse, postitse tai Teams-etäkokouksin. 
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VAMMAISPALVELUT

PSYK.SOS.ASUMISPALVELUT

Kunnilta siirtyneet

päätökset

KULJETUSPALVELU 1.1.2011 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2019 31.3.2020

Eurajoki 79 96 84 116 115 114

Harjavalta 152 164 147 142 135 134

Kokemäki 154 148 136 125 112 110

Nakkila 122 124 107 102 97 97

Luvia 41 35 0 0 0

YHTEENSÄ 507 573 509 485 459 455

HENKILÖKOHTAINEN APU

Eurajoki 5 18 24 40 39 40

Harjavalta 9 45 45 46 48 51

Kokemäki 16 41 44 39 37 39

Nakkila 9 24 29 27 27 29

Luvia 6 8 0 0 0

YHTEENSÄ 39 134 150 152 151 159

ASUMISPALVELUT

Psykososiaaliset

Eurajoki 6 9 10 10 11 13

Harjavalta 9 16 17 19 25 27

Kokemäki 15 13 14 18 16 15

Nakkila 9 12 10 11 10 14

Luvia 3 3 0 0 0

YHTEENSÄ 39 53 54 58 62 69

Vpl:n mukaiset

Eurajoki 3 2 1 5 5 5

Harjavalta 5 11 7 9 8 11

Kokemäki 3 7 8 10 8 9

Nakkila 1 4 4 3 5 3

Luvia 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 12 24 20 27 26 28

Palveluasuminen kotona

Eurajoki 3 7 6 10 10 10

Harjavalta 1 3 3 3 2 2

Kokemäki 11 10 8 7 6 6

Nakkila 0 5 6 6 5 6

Luvia 7 5 0 0 0

YHTEENSÄ 15 32 28 26 23 24

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET2014 2016 2018 2019 1.3.2020

Eurajoki 19 7 4 10 7

Harjavalta 16 5 7 9 5

Kokemäki 15 6 10 11 6

Nakkila 2 4 10 8 3

Luvia 6 2 0 0 0

YHTEENSÄ 58 24 31 38 21  
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Lastenvalvojan palvelut: päätösten määrät

Elatussopimukset

2011 2014 2016 2018 2019 1-3/2020

Eurajoki 32 53 19 99 76 33

Harjavalta 63 40 86 80 73 20

Kokemäki 34 59 77 79 67 21

Luvia 31 45 0 0 0

Nakkila 32 34 51 48 51 9

yhteensä 161 217 278 306 267 83

Huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset

2011 2014 2016 2018 2019 1-3/2020

Eurajoki 45 40 36 95 89 19

Harjavalta 66 52 85 96 64 12

Kokemäki 38 64 82 78 70 12

Luvia 35 35 0 0 0

Nakkila 43 41 60 48 52 9

yhteensä 192 232 298 317 275 52

Isyyden selvittäminen

2011 2014 2016 2018 2019 1-3/2020

Eurajoki 38 14 17 37 29 4

Harjavalta 43 31 26 29 14 3

Kokemäki 22 25 30 26 23 3

Luvia 12 15 0 0 0

Nakkila 29 15 18 22 15 6

yhteensä 132 97 106 114 81 16

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle

2011 2014 2016 2018 2019 1-3/2020

Eurajoki 1 1 3 3 3 0

Harjavalta 2 0 1 2 1 0

Kokemäki 1 1 4 3 2 3

Luvia 0 2 0 0 0

Nakkila 2 0 2 2 2 0

yhteensä 6 2 12 10 8 3  
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3.TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-MAALISKUU 2020 

 

3.1 Terveydenhuollon valinnanvapaus  
Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palve-

luistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain 

yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle ter-

veysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Tilastoa on seurattu kuukausitasolla 

1.1.2019 lukien.  

 

 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 

Tulleet  1 7 5 

Lähteneet  2 2 3 

Nettovaikutus -1 5 2 
 

   

   
  

 

 
Pohjatilasto ajalta 1.1.2014 – 31.3.2020 

 

  31.12.2018 31.12.2019 31.3.2020 

Tulleet  715 802 815 

Lähteneet  202 242 249 

Nettovaikutus 513 560 566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

  

 

 

3.2  Kuntasuoritteet   
Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset. Seuraavassa on kuntasuo-

ritteiden toteumaraportointi 1-3 kuukauden osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hoitotakuun toteutuminen 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla  

Keskimääräinen odotusaika 3/2020 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Kes-

kimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon maaliskuun lopussa on 7,6 vrk (12/2019 10 vrk). Hoitoon pääsy 

aika on laskenut Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja Eurajoen terveysasemien osalta. Hoidon odotuksen aika 

vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: 

Harjavalta  9,8 päivää 

Kokemäki  6,6 päivää 

Nakkila  7 päivää 

Eurajoki  8 päivää  

Luvia 6,4 päivää 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa 

Keskimääräinen odotusaika 3/2020 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kii-

reettömään hoitoon on 12 viikkoa jokaisella terveysasemalla.  

Harjavalta  3 kuukausi 

Kokemäki  3 kuukausi 

Nakkila  3 kuukautta 

Eurajoki  3 kuukautta 

Luvia  3 kuukautta 

Kuntasuoritteet 1-3 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -20 TA 2020

Lääkärin vast.oton käynnit 5039 3327 3280 2465 14111 56444 54870

osuus kok. käynneistä 35,7 23,6 23,2 17,5 100,0 sis.käy korvaavat

käynnit/asukas 0,54 0,48 0,46 0,46 0,49 konsultaatio t

E-lääkärin vast.ottokäynnit 293 661 554 474 1982 7928 8660

osuus kok. käynneistä 14,8 33,4 28,0 23,9 100,0

Käynnin korvaavien kons.osuus 104 557 472 413 1546

käynnit/asukas 0,03 0,10 0,08 0,09 0,07

Hammashuollon käynnit 2462 1395 1241 1270 6368 25472 26770

osuus kok. käynneistä 38,7 21,9 19,5 19,9 100,0

käynnit/asukas 0,26 0,20 0,17 0,24 0,22

Kotisairaanhoidon käynnit 1079 419 754 386 2638 10552 13374

osuus kok. käynneistä 40,9 15,9 28,6 14,6 100,0

käynnit/asukas 0,11 0,06 0,11 0,07 0,09

Kot isairaalakäynnit 181 720 743 433 2077 8308 9902

osuus kok. käynneistä 8,7 34,7 35,8 20,8 100,0

käynnit/asukas 0,02 0,10 0,10 0,08 0,07

Asiantuntijahoitajakäynnit 1764 2416 1875 1402 7457 29828 28863

osuus kok. käynneistä 23,7 32,4 25,1 18,8 100,0

Käynnin korvaavien kons.osuus 697 1142 965 848 3652

käynnit/asukas 0,19 0,35 0,26 0,26 0,26

Muut hoitajakäynnit 5300 3030 2955 2248 13533 54132 48389

osuus kok. käynneistä 39,2 22,4 21,8 16,6 100,0

Käynnin korvaavien kons.osuus 1891 888 465 544 3788

käynnit/asukas 0,56 0,44 0,42 0,42 0,47

Muun avohuollon käynnit 2710 2825 2740 1831 10106 40424 43506

osuus kok. käynneistä 26,8 28,0 27,1 18,1 100,0

käynnit/asukas 0,29 0,41 0,39 0,34 0,35

Vuodeosaston hoitopäivät 26 774 1025 586 2411 9644 9871

osuus kok. hoitopäivistä 1,1 32,1 42,5 24,3 100,0

hoitopäivät/asukas 0,00 0,11 0,14 0,11 0,08
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3.4 Talous- ja toimintakatsauksen 1-3 kk:n tuloslaskelma 

 

 

Ta Tot 2020

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2019

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 30 438 935 7 509 663 -22 929 272 24,2 31 188 642 7 966 102

Myyntituotot 27 368 235 6 781 367 -20 586 868 22,6 28 361 570 7 250 508

Maksutuotot 2 838 600 656 197 -2 182 403 23,1 2 525 939 663 489

Tuet ja avustukset 44 000 2 191 -41 809 5,0 79 248 19 626

Muut toimintatuotot 188 100 69 907 -118 193 37,2 221 886 32 479

Toimintakulut -30 406 196 -7 736 493 22 669 703 25,4 -30 657 815 -7 552 688

Henkilöstökulut -12 876 691 -3 084 898 9 791 793 24,0 -12 496 118 -3 056 430

  Palkat ja palkkiot -10 364 659 -2 426 981 7 937 678 23,4 -10 077 710 -2 449 856

  Henkilösivukulut -2 512 032 -657 918 1 854 114 26,2 -2 418 408 -606 574

    Eläkekulut -2 103 608 -502 343 1 601 265 23,9 -2 053 054 -510 265

    Muut henkilösivukulut -408 424 -155 575 252 849 38,1 -365 354 -96 309

Palvelujen ostot -12 407 075 -3 282 287 9 124 788 26,5 -12 613 282 -3 207 531

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 230 300 -728 133 1 502 167 32,6 -2 640 487 -648 824

Avustukset -1 742 100 -392 532 1 349 568 22,5 -1 700 092 -383 780

Muut toimintakulut -1 150 030 -248 642 901 388 21,6 -1 207 837 -256 123

Toimintakate 32 739 -226 830 -259 569 -1 105,8 530 827 413 414

Rahoitustuotot ja -kulut 900 -50 -950 -5,6 13 333 815

  Korkotuotot 0 0 0 ***** 0 0

  Muut rahoitustuotot 15 100 1 942 -13 158 12,9 24 407 914

  Korkokulut -1 000 -1 582 -563 156,3 -905 -60

  Muut rahoituskulut -13 200 -410 12 790 3,1 -10 168 -39

Vuosikate 33 639 -226 880 -860 008 -2 456,6 544 160 414 230

Poistot ja arvonalentumiset -219 300 -57 408 161 892 26,2' -267 499 -67 917

  Suunnitelman muk. poistot -219 300 -57 408 161 892 26,2' -267 499 -67 917

Satunnaiset erät 200 000 0 -200 000 0,0 0 0

  Satunnaiset tuotot 200 000 0 -200 000 0,0 0 0

Tilikauden tulos 14 339 -284 288 -298 627 -2 925,5 276 662 346 312

Tammikuu-Maaliskuu 2020

Tuloslaskelma €

Keski-satakunnan terveydenh.ky
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Toimintatuotot tammi-maaliskuu 2020 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 7,5 milj. € ja toimintakulut 

7,7 milj. €. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,4 %. Henkilöstökulut ovat olleet maa-

liskuun lopussa yhteensä 3,1 milj. €, toteutumisprosentin ollessa 24 %. 

 

Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 2,3 %. Ostopalveluja lisääntyminen johtuu laboratoriopalve-

luiden ja kuvantamispalveluiden liikkeenluovutuksesta. Ostopalveluita käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja 

mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa.  

 

Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj. €, toteuma edellisvuoden tasolla.  Avustuksiin kir-

jataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut.  

 

Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,2 milj. €. Muut toimintakulut ovat hie-

man laskeneet edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja 

laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. sekalaiset kulut. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kulut ovat toteutuneet hieman yli arvioidun ja vastaavasti tuotot jääneet alle 

budjetoidun. Maksuvalmius kuntayhtymässä on kuitenkin suhteellisen hyvä. 
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KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-3 KK ,ennuste 2020

Avohoito (1.000 €)

TP 2019 Ta 2020 1-3/2o20 Tot % Tot ennuste 

Eurajoki 4 874 4 624 1 103 23,9 4 600

Harjavalta 3 904 3 829 872 22,8 3 800

Kokemäki 3 401 3 481 810 23,3 3 500

Nakkila 2 582 2 561 611 23,9 2 500

Yhteensä 14 761 14 495 3 396 23,4 14 400

Koti- ja sairaalapalvelut (1.000 € sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon)

TP 2019 Ta 2020 1-3/2o20 Tot % Tot ennuste 

Eurajoki 468 562 100 17,8 550

Harjavalta 1 328 1 326 305 23,0 1 300

Kokemäki 1 548 1 766 412 23,3 1 750

Nakkila 847 800 234 29,3 800

Yhteensä 4 191 4 454 1 051 23,6 4 400

Sos.paLvelut (1.000 €) 

TP 2019 Ta 2020 1-3/2o20 Tot % Tot ennuste 

Eurajoki 1 594 1 627 386 23,7 1 600

Harjavalta 1 810 1 985 489 24,6 1 950

Kokemäki 1 650 1 775 360 20,3 1 750

Nakkila 909 951 207 21,8 900

Yhteensä 5 963 6 338 1 442 22,8 6 200

Muut toiminnot (1.000 €) (Psykososiaaliset palvelut)

TP 2019 Ta 2020 1-3/2o20 Tot % Tot ennuste 

Eurajoki 98 100 29 29,0 100

Harjavalta 273 330 69 20,9 300

Kokemäki 153 184 44 23,9 150

Nakkila 157 229 45 19,7 200

Yhteensä 681 843 187 22,2 750

Kaiki yhteensä (1.000 €)

TP 2019 Ta 2020 1-3/2o20 Tot % Tot ennuste 

Eurajoki 7 034 6 913 1 618 23,4 6 850

Harjavalta 7 315 7 470 1 735 23,2 7 350

Kokemäki 6 752 7 206 1 626 22,6 7 150

Nakkila 4 495 4 541 1 097 24,2 4 400

Yhteensä 25 596 26 130 6 076 23,3 25 750
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4 KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN 

HAASTEISTA 
 

Alku vuosi 2020 tammi-helmikuun osalta toiminta ja talous kehittyivät suunnitellun mukaisesti. Maaliskuun 

alussa Suomeen tullut koronavirus (Covid-19) epidemia muutti kuluvan vuoden toimintaa oleellisesti. Suo-

men hallitus teki koronaan liittyviä linjauksia 12.3.2020 ja Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin ja valmius-

lain piiriin 18.3.2020. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan 

ja talouselämän toiminta. Myöhemmin hallitus on tarkentanut linjauksia.  

Valmiuslain piirissä toimiminen on muuttanut oleellisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa. Kansa-

laisten sosiaalisten kontaktien vähentäminen ja riskiryhmien suojeleminen on vaikuttanut kuntayhtymän 

palvelujen käyttöön. Kuntayhtymä on joutunut koronatilanteeseen varautumisessa lisäämään resurssia, te-

kemään tarvittavia hankintoja ja tilaratkaisuja. Lisäkuluja koronaan liittyen maaliskuussa kertyi n. 20 000€. 

Toiminnallisesti kiireetöntä toimintaa on jouduttu vähentämään ja varautumista on tehostettu. Suoritemäärät 

tulee ainakin varautumisen ajalta laskemaan ja kustannukset lisääntyvät monilta osin. Maaliskuun toteutu-

neisiin suoritemääriin ei muodostunut odotettua laskua vaan kokonaisuudessaan suoritetoteuma maaliskuus-

sa on 25% eli tasaisen kertymän mukainen.  

Lopullisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia on vaikea arvioida viedä epidemian tässä vaiheessa, kun 

ei tiedetä viruksen käyttäytymistä loppu vuoden osalta. Epidemian on arvioitu kestävän ainakin kesään 2020 

asti. Korona epidemian mahdollisen päättymisen jälkeen toiminnallisena isona haasteena tulee olemaan siir-

rettyjen ei kiireellisten terveyspalveluiden työmäärän kasautuminen syksyyn. Henkilöstön jaksaminen poik-

keusoloissa toimimisessa ja resurssin riittäminen epidemian aikana on työvoimavaltaisella palvelualalla suu-

rin riskitekijä.  

Talouden osalta koronaan liittyviä kustannuksia seurataan. Jälkilaskennan kautta terveyskeskussairaalan 

Harjavallan osaston ja Eurajoen kohorttiosaston suoritehintoja laskentaa koronan ajalta uuden tilanteen mu-

kaisesti. Satasairaalan elektiivisen toiminnan ollessa vähäistä, osastojen potilasmäärät ovat olleet matalat. 

Suoritteiden osalta koronatilanne on muuttanut käyntejä etävastaanotoiksi ja puhelinkonsultaatioiksi. Lisäksi 

terveyspalveluiden kysyntä on vähentynyt, mikä näkyy kuntayhtymässä jäsenkuntalaskutuksen vähenemise-

nä. Suoritemäärien lasku tulee reaalisoitumaan huhtikuun tilanteessa. Kesäkuun talouden ja toiminnan to-

teuma kertoo koronatilanteen vaikutuksista kuntayhtymän talouteen paremmin.  

Työterveyshuollon liikkeenluovutus on siirtynyt suunnitellusta ajasta 1.4.2020 kesäkuulle 2020. Korona ti-

lanne muutti lääkärinvastaanoton toimintamallin suunniteltua nopeammin tiimityömalliin. Tämän seurauk-

sena hoitoon pääsy ajat ovat parantuneet melkein kaikilla terveysasemilla.  

    

 
 

 

LIITE Kuntalaskutetut suoritteet kunnittain ja  

koko kuntayhtymä mukaan lukien muut kuin jäsenkunnat. 
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