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Yhtymähallitus     13/2020 272 

 
Kokousaika Torstai 17.12.2020 klo 15.04 – 18.35 

   

Kokouspaikka Hybridikokous (Teams/Myllykatu 10 kokoushuone) 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 Mäkinen Aulis jäsen  

 Rosendahl Tapio jäsen  
 

Muut läsnä olleet Uotila Jarmo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 

Teams: von Frenckell Asta jäsen 

 Robeva-Krasteva Olivera jäsen  

 Sainio Tuula-Marja jäsen 

 Salonen Tomi jäsen  

 Sutinen Marjatta jäsen  

    

 Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

 Jaatinen Juha vt. johtava ylilääkäri   

 Lehtonen Katja koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija 

 Nordlund-Luoma Kati perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuuvalmistelija 

  (poistui klo 18.03, klo, § 201) 

 

Poissa - - - 

  

 

Asiat 177 - 204 
 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   

   

 

      

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika   17.12.2020 

 

Allekirjoitukset   

  

 Tapio Rosendahl  Aulis Mäkinen 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 18.12.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 13/2020 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   11.12.2020 

                    

Kokousaika  Torstai 17.12.2020 klo 15.00 

 

Kokouspaikka Hybridikokous (TEAMS/Myllykatu 10 kokoushuone) 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 177 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 178 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 179 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

 180 § Yhtymävaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano  

 

181 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen yksikköhinnat vuodelle 2021 

 

182 § Kuntayhtymän maksutaksa ja asiakasmaksujen vahvistaminen vuodelle 

2021  

 

183 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 

 

184 §  Toimintasääntö 1.1.2021 lukien 

 

185 §   Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeen-

tulotukiohjeistus 1.1.2021 alkaen  

 

186 § Sovittelijoiden nimeäminen lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien 

päätösten täytäntöönpanoprosesseihin 

 

187 § Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeiden osto  

 

188 § Kessoten työn vaativuuden arviointityön ja harmonisoinnin suunnitelma 

ja periaatteet 

  

189 § Terveystalon palveluksesta Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2021 siirtyvään henkilöstöön sovel-

lettavat työehtosopimukset 

 

190 § Oleelliset muutokset henkilöstön työsuhteen ehdoissa 1.1.2021 

 

191 § Siirtyvän henkilöstön tehtävien muutokset ja eroavaisuuksia työehdoissa- 

virkasuhteiset henkilöt 

192 § Yhteistoiminta Kessotessa 1.1.2021 lukien  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

193 § Erityishuollon johtoryhmän perustaminen  

 

194 § Attendo Oy:n hinnankorotusesitys 1.3.2021 alkaen 

 

 195 § Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaksen asuinkodin hin-

nankorotusesitys 1.2.2021 alkaen  

 

 196 § Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit 

 

197 § Palvelukeskusten tilojen edelleen vuokraamisesta perittävät maksut 

1.1.2021 alkaen  

 

198 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 11.11.2020 – 9.12.2020 

 

199 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 11.11.2020 – 9.12.2020 

 

200 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

201 § Muut asiat 

 

202 § Optiovuoden käyttöönottogeriatripalveluissa 

 

203 § Huoltopäällikön vaali 

 

204 § Toimivallan delegointi Kessote-siirtoon liittyen muutostilanteessa 

  

 

 

puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

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

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle 

myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-

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

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

kouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 11.11.2020. 

 

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

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Yhtymähallitus päätti yksimielisesti lisäksi ottaa käsittelyyn ennakkoon 

lähetetyt ja kokouksessa jaetut lisäpykälät 202 – 204. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

178 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Olivera Robeva-Krasteva ja Asta von Frenckell (varalla jäsenet Ro-

sendahl ja Mäkinen). 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Rosendahl ja Mäkinen. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

179 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 17.12.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 11/2020 (liite nro 1) 

 taloustilanne 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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YHTYMÄVALTUUSTON 2.12.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS-

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

180 §  Yhtymävaltuuston 2.122020 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on 

pidetty yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 7.12.2020 ja lisäksi se on 

julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla. Pöytäkirjasta on lähetetty sähköi-

sesti jäljennös kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanhallituksille. Pöytäkirja 

esitetään tarvittaessa kokouksessa. 

  

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-

loudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 

ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn-

tynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-

valtansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 

päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 

uudelleen käsiteltäväksi”. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään so-

velletaan kuntalain 39 ja 96 §:ää. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 2.12.2020 pidetyn kokouk-

sen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhty-

mävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai ase-

tuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, 

mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 

  

§ 12 Eurajoen kunnanvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jä-

senen vaihtumisesta 

>Päätös tiedoksi: jäsenkunnat, palkkahallinto, kotisivut 

§ 13 Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2019 

   >Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

§ 14 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-

män hallintosäännön hyväksyminen 1.1.2021 lukien 

> Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

§ 15 Vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 

2021 - 2023 

> Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 
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§ 16 Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 

2021  

> Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2021 

 

181 § Perussopimuksen 13 §:n mukaan suoritehinnoittelun perustana on oma-

kustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallin-

non yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon 

yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakus-

tannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle 

pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset.  

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

 Suoritteiden yleishinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talous-

arvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa 

vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yh-

tymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä ar-

vioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä 

varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan 

muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen 

perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan 

aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.  

 

Olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomi-

oon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muu-

tetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. 

 

Sosiaalihuollon palveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella 

toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain.  

 

Kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen, Kirsikkakodin, Toimarin, Hovi-

pajan ja lyhytaikaishoidon palvelut eritellään käyttösuunnitelmavaiheessa 

kustannuksiin perustuvaan hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyt-

töön perustuen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

 

 Perussopimuksen 18 §:ssä puolestaan säädetään viivästyneelle suorituk-

selle tulevasta viivästyskorosta seuraavaa: 
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”Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksa-

maan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 

momentin mukaisesti”.  

 

Liitteenä nro 2 on esitys yksikköhinnoista vuodelle 2021. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodelle 2021 liitteen 2 mukaiset yk-

sikköhinnat.  

 

Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viiväs-

tyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

Kuntayhtymän johtaja tarkennettu päätösesitys: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodelle 2021 tarkennetun liitteen nro 2 

mukaiset yksikköhinnat.  

 

Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viiväs-

tyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSA JA ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN  

VUODELLE 2021 

 

182 § Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin ja tulo-

rajoihin tehdään kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin tarkastukset 

joka toinen vuosi. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan mak-

sukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitos-

hoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Viimeksi tarkastukset tehtiin 

vuodelle 2020, joten vuodelle 2021 ei asiakasmaksuihin ole tulossa tar-

kastuksia.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön 17.9.2020 antaman tiedotteen (212/2020) 

mukaan hallitus on antanut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Esityksen mukaan palve-

lujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Uusia 

maksuttomia palveluja olisivat esimerkiksi hoitajavastaanotot peruster-

veydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, sekä eräisiin 

tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, Lisäksi maksukattoa laajennettai-

siin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta 

ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittä-

viin asiakasmaksuihin. Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla 

voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan 

vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenteri-

vuoteen. 

 

Maksutaksaa tarkentuu asiakasmaksujen osalta myöhemmin vuonna 

2021, mikäli esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uu-

distamisesta tulee voimaan 1.7.2021.   

 

Kuntayhtymän maksutaksaan on kerätty asiakasmaksujen lisäksi myös 

henkilökunnan maksut, kuntalaskutuksen yksikköhinnat ja muut maksut. 

Kuntayhtymän päivitetty maksutaksa on esityslistan liitteenä nro 3. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

  Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä kuntayhtymän maksutaksan vuodelle 2021 liitteen nro 3 

mukaisena 
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2) antaa kuntayhtymän johtajalle oikeudet maksutaksan teknisluonteisiin 

korjauksiin. 

 

 Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 

 

  Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä kuntayhtymän maksutaksan vuodelle 2021 tarkennetun 

liitteen nro 3 mukaisena 

2) antaa kuntayhtymän johtajalle oikeudet maksutaksan teknisluon-

teisiin korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, kuntayhtymän kotisivut 

   

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

183 § Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.12.2020/§ 15 vuoden 

2021 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2023. Tu-

lossuunnitelma on valtuustoon nähden sitova palvelualuetasolla. Yhty-

mähallitus puolestaan hyväksyy taloussuunnitelman pohjalta yksikkö-

kohtaisen käyttötaloussuunnitelman vastaavaksi ajaksi. Vuoden 2022 ja 

2023 osalta käyttösuunnitelma on ohjeellinen.  

 

 Suunnitelman mukaan kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

peruspalvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa os-

topalveluihin.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2021 esityslistan liitteen nro 4 

mukaisesti.  

2) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet käyttösuunnitelman teknis-

luonteisiin korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, tulosyksiköt, esimiehet 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2021 LUKIEN 

 

184 § Yhtymävaltuusto hyväksyi 2.12.2020/§15 Hallintosäännön Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Hallintosään-

nön 27 §:n mukaisesti eräiden viranhaltijoiden päätösvallasta ja muusta 

täydentävästä päätösvallasta päätetään toimintasäännössä. Toimintasään-

nön ei tule olla ristiriidassa hallintosäännön kanssa. Yhtymähallitus päät-

tää toimintasäännöstä. Tulosvastuulliset ja tilivastuulliset viranhaltijat ja 

toiminnasta vastaavat esimiehet sekä laskujen hyväksyjät on todettu toi-

mintasäännössä. 

 

Toimintasääntö sisältää yhtymähallituksen antamat tarkemmat määräyk-

set toiminnan järjestämisestä ja sisällöstä sekä viranhaltijoiden ja työnte-

kijöiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Yt-elin on käsitellyt asian 

11.12.2020 ja sillä ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä toimintasäännön 1.1.2021 lukien esityslistan liitteen nro 5 

mukaisesti.  

2) vahvistaa tulosvastuulliset ja tilivastuulliset viranhaltijat  

3) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet teknisluonteisiin korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, tulosyksiköt, esimiehet 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 284 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 17.12.2020  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOI-

MEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2021 ALKAEN 

 

185 §  Toimeentulotuki on sosiaalihuollon tukimuoto, joka sisältää perustoi-

meentulotuen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. 

 

Lain toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (1107/2016) mukai-

sesti perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kansaneläkelaitoksen 

hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki 

jäivät muutoksen yhteydessä edelleen kunnan käsiteltäviksi ja myöntä-

miksi toimeentulotuen muodoiksi. 

 

Toimeentulotukilain (1412/1997) 1§:n mukaan toimeentulotuki on edel-

leen sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tar-

koituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäis-

tä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen 

ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. 

 

Toimeentulotukea uudistavan lain (815/2015) 14 §:n mukaan täydentävän 

ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimie-

lin, jonka alueella hakija tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos hakija tai 

perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä 

kunnassa, täydentävän toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, 

jonka alueella oleskelusta hakijan tai perheen menot johtuvat. Jos tarve 

on kiireellinen, tuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa hakija tai perhe 

oleskelee hakemusta tehtäessä. 

 

Suomessa kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus antaa omia toi-

meentulotuen soveltamisohjeita. Ohjeilla pyritään yhdenmukaistamaan ja 

selkiyttämään toimeentulotuen perusteita sekä turvaamaan toimeentulotu-

en hakijoiden tasavertainen kohtelu.  

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella 

toimeentulotukiohjeet on yhtenäistetty yhdeksi ohjeeksi huomioiden jo-

kaisessa kunnassa käytössä olleet toimeentulotukiohjeet vuonna 2020. 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeen-

tulotukiohjeet 1.1.2021 alkaen ovat esityslistan liitteenä nro 6. 
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Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä toimeentulotuen soveltamisohjeet nou-

datettaviksi 1.1.2021 lähtien. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät, johtavat sosiaali-

työntekijät 

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja (1.1.2021 alkaen) Kati 

Nordlund-Luoma, p. 044-7475870 
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SOVITTELIJOIDEN NIMEÄMINEN LASTEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOS-

KEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPROSESSEIHIN 

 

186 § Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöön-

panosta (16.8.1996/691) 9 §:n mukaan kunnan sosiaalihuollon viranomai-

sen tulee nimetä riittävä määrä henkilöitä hoitamaan tämän lain 6-8 §:ssä 

tarkoitettuja sovittelijan tehtäviä kunnassa. Sovittelijaksi voidaan nimetä 

ainoastaan lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatri-

seen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Ni-

meämisestä ja sen peruuttamisesta on viipymättä ilmoitettava käräjäoi-

keudelle. Käräjäoikeuden määräämän sovittelijan tehtävänä on edistää 

asianosaisten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täytän-

töön pantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla. Sovittelijan on 

käräjäoikeuden määräämässä ajassa toimitettava tälle kertomus niistä 

toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt saamansa toimeksiannon perusteel-

la. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueel-

la sovittelijoiksi nimetään 8 henkilöä, jotka voivat toimia tehtävässään 

koko kuntayhtymän alueella. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä sovittelijan tehtävään seuraavat henkilöt: 

sosiaalityöntekijä Jutta Mäntylä-Salo, johtava sosiaalityöntekijä Piia Ko-

tikivi, sosiaalityöntekijä Petra Ahonen, johtava sosiaalityöntekijä Sari 

Lähdeniemi, aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak, 

päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattori Juhani Johansson, so-

siaalityöntekijä Anna Väisänen ja sosiaalityöntekijä Terhi Urpo. Edellä 

mainitut henkilöt täyttävät laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-

van päätöksen täytäntöönpanosta (16.8.1996/619) annetun lain mukaiset 

sosiaalityöntekijän pätevyyskriteerit. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Satakunnan käräjäoikeus, peso vastuuvalmistelija  

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja (1.1.2021 alkaen) Kati 

Nordlund-Luoma, p. 044-7475870 
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PURO TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT OY:N OSAKKEIDEN OSTO  

 

187 § Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja Nakkilan kunta ovat liittyneet ai-

kanaan Porin hankintapalveluiden kilpailuttamaan vuokratekstiili- ja pe-

sulapalveluiden sopimukseen. Kilpailutettu sopimus päättyi 31.8.2019. 

Sopimustoimittaja vuokratekstiili- ja pesulapalveluiden sopimuksessa 

toimi tuolloin Lännen Tekstiilihuolto Oy. Lännen Tekstiilihuolto Oy:ssa 

tehtiin diffuusio eli osittaisjakautuminen 31.3.2019. Jakautumisen seu-

rauksena syntyi In-House yhtiö, Puro Tekstiilihuolto Oy.  

 

 Puro Tekstiilihuolto Oy tuottaa, sekä tarjoaa, kilpailukykyisiä tekstiili-

huoltopalveluja kunnille ja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 

toimiville julkisille hankintayksiköille.  Tekstiilihuoltopalvelut sisältävät 

potilas- ja vuodetekstiilien sekä työvaatteiden vuokrauksen ja huollon, 

sekä toimittamisen asiakkaan osoittamiin tiloihin. Palvelu on tällä hetkel-

lä käytössä em. kuntien mm. kotihoidoissa ja hoivayksiköissä.   

  

 Puro Tekstiilihuolto Oy toimii omistajiemme sidosyksikkönä, jolloin 

omistajat voivat ostaa tekstiilihuoltopalvelut yhtiöltä kilpailuttamatta. Yh-

tiö on tekemässä liiketoimintasiirtoa yhdessä Uudenmaan Sairaalapesula 

Oy:n kanssa 1.1.2021. Uusi yhtiö, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, toimii 

myös jatkossa omistajiensa sidosyksikkönä.  

 

 Jotta yhtiö voi jatkaa myös ensi vuonna tekstiilihuoltopalveluja Kokemä-

en, Harjavallan ja Nakkilan siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta, yhtiö 

tarjoaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 

mahdollisuutta tulla uuden, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n omistajak-

si, ostamalla 21 kpl osakkeita hintaan 1 €/kpl Varsinais-Suomen sairaan-

hoitopiiriltä. Ilman omistusta yhtiö ei pysty jatkamaan palvelua, koska 

omistajamme ovat sitoutuneet sidosyksikköaseman säilyttämiseen. Omis-

tus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ssä ei ole esteenä Keski-Satakunnan 

kuntayhtymän nykyisen tekstiilihuoltopalvelun kanssa. Omistus Puro 

Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ssä ei velvoita ostamaan tekstiilihuoltopalve-

luita, mikäli kuntayhtymä haluaa jatkossa kilpailuttaa kyseiset palvelut. 

Nykyinen toisen toimittajan sopimukset jatkuisivat kuntayhtymällä enti-

sellään. 
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 Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan sosiaalipalveluiden siirtyessä 

1.1.2021 kuntayhtymän järjestämisvastuulle tulisi nykyisten palveluiden 

jatkuminen turvata katkeamattomasti. Yhtiö on lisäksi investoinut nykyi-

siin tekstiileihin ja vuoden vaihteeseen yhtiö on valmistellut aloitusta 

Nakkilassa vuokratekstiilien lisäkäyttöönottoon uudessa kohteessa.   

 

 Liitteenä nro 7 järjestelyn kuvaus, Osakeyhtiön perustamissopimus, yh-

tiöjärjestys, osakassopimus sekä liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen). 

     

 Lisätietoja antaa koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija 

Katja Lehtonen puh. 040 488 6220. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää 

1) ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä 21 kpl perustettavana 

olevan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy -nimisen yhtiön osakkeita hin-

taan 1 euro/kpl sekä 

2) hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen ja oikeuttaa kuntayhty-

män johtajan tekemään siihen teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 

muutoksia ennen sen hyväksymistä.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KESSOTEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITYÖN JA HARMONISOINNIN LÄHTÖ-

KOHDAT   

 

188 § Henkilöstö siirtyy Kessotelle vanhoina työntekijöinä nykyisillä työehdoil-

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

täviin. Kessoten tehtävien työn vaativuuden arviointi ja harmoniointi tu-

lee suunnitella kokonaisuutena.  

 

Siirtosopimuksen yhteydessä hyväksytyn henkilöstön siirron periaattei-

den mukaan palkkaharmonisointi tehdään kahden vuoden aikana.  

  

 Harmonisoinnista tulee sopia suunnitelma, aikataulu ja neuvottelijat. Yt-

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

 

Lähtökohdat harmonisoinnille: 

- Kustannusvaikutuksesta on laadittu alustava laskelma 

- Uusille ja oleellisesti muuttuville tehtäville, määritellään palkat 

1.1.2021 lukien. 

- Harmonisointi perustuu työn vaativuuden arviointiin  

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

- Hinnoittelutunnuksittain palkkoja verrataan tes:n alarajoihin  

- Palkkojen harmonisointi tehdään vaiheittain kahden vuoden aikana 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että työn vaativuuden arviointityö ja 

harmonisoinnin suunnittelu aloitetaan oheisilta lähtökohdilta 1.1.2021 

lähtien ja nimeää työnantajan edustajiksi neuvottelutyöryhmän henkilös-

tösuunnittelijan ja talous- ja hallintojohtaja ja kuntayhtymän johtajan. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään 

edustajansa neuvottelutyöryhmään. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, talousjohtaja/kuntayhtymän 

johtaja 
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TERVEYSTALON PALVELUKSESTA KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDEN-

HUOLLON KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSEEN 1.1.2021 SIIRTYVÄÄN HENKILÖSTÖÖN 

SOVELLETTAVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 

 

189 § Kuntatyönantaja on neuvotellut työntekijäjärjestöjen kanssa Terveystalol-

ta siirtyvien työntekijöiden osalta aikaistamista kunta-alan työehtosopi-

muksen piiriin 1.1.2021 lukien. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä 

8. Järjestöt on kuitanneet KT:lle hyväksymisen sopimuksen osalta. 

 

 Todetaan, että työaikamuotojen osalta Eurajoen ja Luvian terveysasemilla 

sovelletaan kuntayhtymän muun perusterveydenhuollon mukaisia työai-

kamuotoja 1.1.2021 lukien. Yt-elin on käsitellyt asian 11.12.2020 ja sillä 

ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osaltaan työehtosopimuksen aikaistuk-

sesta oheisen sopimuksen mukaisesti.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OLEELLISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖN TYÖSUHTEEN EHDOISSA 1.1.2021  

 

190 § KESSOTE:ssa osalla viranhaltijoista ja työntekijöistä tehtävissä tapahtuu 

oleellisia muutoksia työsuhteen ehdoissa 1.1.2021. Tällaisia muutoksia 

ovat mm. viran/toimen muutos, olennainen muutos tehtävänkuvassa tai 

työajassa. Oleellisista muutoksista on neuvoteltava työntekijän kanssa en-

nen muutoksen tekemistä. Liitteen 9 mukaisten henkilöiden osalta palk-

kaus tulee määritellä 1.1.2021 lukien, koska heidän tehtävät muuttuvat 

oleellisesti. 

 

 Esityslistan liitteessä 9 on listattu henkilöt, joille on tulossa oleellisia 

muutoksia työsuhteen ehdoissa 1.1.2021 sekä kyseiset muutokset. Yt-elin 

on käsitellyt asian 1.12.2020 ja sillä ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa liitteen 9 mukaiset työtehtävät, joissa 

oleellisia muutoksia ja palkkaus ko. tehtäviin tullaan määrittämään 

1.1.2021 lukien. 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 
Yhtymähallitus päättää vahvistaa tarkennetun liitteen 9 mukaiset työteh-

tävät, joissa oleellisia muutoksia ja palkkaus ko. tehtäviin tullaan määrit-

tämään 1.1.2021 lukien. 

 

Kati Nordlund-Luoma ja Katja Lehtonen poistuivat esteellisenä kokouk-

sesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, palkat 
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SIIRTYVÄN HENKILÖSTÖN TEHTÄVIEN MUUTOKSET JA EROAVAISUUKSIA TYÖEH-

DOISSA - VIRKASUHTEISET HENKILÖT 

191 § Henkilöstön virat ja toimet 1.1.2021 olivat yhtymähallituksen käsittelyssä 

26.11.2020. Henkilöstön siirtoon Keski-Satakunnan sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymälle (Kessote) sovelletaan siirtosopimuksen yh-

teydessä hyväksyttyjä henkilöstösiirron periaatteita. Kuntien hyväksymän 

siirtosopimuksen mukaisesti palkkaharmonisointiin on kahden vuoden 

siirtymäaika. 

Kun henkilöstöä siirtyy kuntayhtymään neljästä eri organisaatiosta, on 

organisaatioissa erilaisia linjauksia työsuhteen ehtojen soveltamisessa 

esim. työaikojen, hinnoitteluiden jne. osalta. 

Henkilöstön siirtyessä Kessoteen on henkilöillä, jotka tekevät samaa työtä 

eroavia työsuhteen ehtoja, joista tulee neuvotella yhteistoiminnassa. Osal-

la henkilöstöä työtehtävät ja työsuhteen ehdot muuttuvat siirryttäessä 

Kessoteen, mutta ei niin oleellisesti, että sen katsottaisiin vaikuttavan 

palkkaukseen.  

 

Koti-, sairaala ja hoivapalveluiden kokonaisuuden osalta todetaan, että 

suuresta työntekijä/viranhaltijamäärästä johtuen eroavaisuudet selvitetään 

erikseen, koska niiden määritys ei ole yhtä selkeää kuin muilla palvelu-

alueilla. Yt-elin on käsitellyt asiaa sekä 1.12.2020 ja 11.12.2020 ja sillä ei 

ole huomautettavaa asiaan. 

 

Oheiseen liitteeseen on koottu virkasuhteessa olevat henkilöt (liite 10), 

joilla on eroavaisuuksia.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää liitteen 10 mukaiset muutokset virkasuhteisen 

henkilöstön osalta 1.1.2021 lukien. Muutokset eivät vaikuta viranhaltijoi-

den palkkaukseen. 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu esitys: 
Yhtymähallitus päättää tarkennetun liitteen 10 mukaiset muutokset virka-

suhteisen henkilöstön osalta 1.1.2021 lukien. Muutokset eivät vaikuta vi-

ranhaltijoiden palkkaukseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, palkat 
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YHTEISTOIMINTA KESSOTESSA 1.1.2021 LUKIEN  

 

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

henkilöstön siirron periaatteiden kohdan 7.1. mukaisesti kuntayhtymän 

luottamus- sekä työsuojeluhenkilöstön yhteistoiminta organisoituu kun-

tayhtymän toiminnan käynnistyessä. Kuntayhtymän yhteistoimintaor-

ganisaatiota koskevat neuvottelut käydään nykyisten henkilöstöjärjestöjen 

pääluottamusmiesten kanssa ennen liikkeen luovutusta siten, että sopi-

mukset ovat hyväksyttävissä heti vuoden 2021 alussa. Neuvottelujen tu-

loksena syntyvä sopimus yhteistoimintaorganisaatiosta hyväksytään pää-

sopijajärjestöjen kanssa yhteistoiminnan siirtymäaikana, joka päättyy 

31.3.2021. 

 

Kuntayhtymän sekä yhteistoimintaelimen että laajennetun yhteistoiminta-

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

asiaa 11.12.2020 ja sillä ei ole huomautettavaa asiaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) jatkaa nykyisen laajennetun yhteistoimintaelimen toimikautta siihen 

asti kunnes kuntayhtymä yhteistoiminta on järjestäytynyt uudestaan 

2) nimeää työnantajan edustajiksi neuvotteluun henkilöstösuunnittelijan 

ja talous- ja hallintojohtajan ja kuntayhtymän johtajan. 

3) pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään edustajansa neuvottelutyöryh-

mään. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstösuunnittelija, talous- ja hallintojohta-

ja/kuntayhtymän johtaja 
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ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN 

 

193 §  Kehitysvammaiselle henkilölle tehdään palvelusuunnitelman lisäksi eri-

tyishuolto-ohjelma (EHO). Erityishuolto-ohjelma on kehitysvammalain 

mukaisesti hyväksytty muutoksenhakukelpoinen päätös. Yksilöllinen eri-

tyishuolto-ohjelma on laadittava jokaiselle kunnassa asuvalle erityishuol-

lon tarpeessa olevalle henkilölle. Erityishuolto-ohjelma antaa oikeussuo-

jaa yksittäiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Siihen tulee kirjata kaikki 

ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain perusteella 

riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut todellisuudessa järjestää. 

Erityishuolto-ohjelma on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhteistyös-

sä asiakkaan itsensä ja hänen omaisensa tai muun läheisensä tai edunval-

vojan kanssa. (Kehitysvammalaki 34–36 §) 

 

Kuntayhtymissä erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johto-

ryhmä. Sen jäsenenä on vähintään kolme kuntayhtymän johtavaa viran-

haltijaa siten, että edustettuna on lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja 

sosiaalihuollon asiantuntemus. Kunnissa erityishuolto-ohjelman laadin-

nasta vastaa kunnan asianosainen lautakunta, joka on voinut delegoida 

erityishuolto-ohjelmien laadinnan joko erityishuollon johtoryhmälle tai 

yksittäisen viranhaltijan tehtäväksi.  

 

Lisäksi kehitysvammaisten erityishuoltolaissa säädetään rajoitustoimen-

piteiden käytöstä (42 §). Kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpitei-

tä saa käyttää vain  

- järjestettäessä erityishuoltona tehostettua palveluasumista tai muuta 

ympärivuorokautista palveluasumista tai laitospalveluja, 

- joissain tapauksissa järjestettäessä päivä- tai työtoimintaa sosiaali-

huollon toimintayksikössä. 

-  

Muissa kuin edellä mainituissa kehitysvammaisille järjestettävissä palve-

luissa ei rajoitustoimenpiteitä saa käyttää. Erityishuolto toteutetaan ensi-

sijaisesti yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Rajoitustoimenpiteitä 

saa käyttää vain silloin, kun erityishuollossa oleva henkilö ei kykene te-

kemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään 

käyttäytymisensä seurauksia.  

 

Keski-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon ky:ssä on 1.1.2021 alkaen 

kehitysvammaisten asumisyksikkö Kirsikkakoti, jossa järjestetään eri- 
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tyishuoltona tehostettua palveluasumista. Yksiköllä tulee olla käytettävis-

sään riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaa-

tivan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten. Rajoitus-

toimenpiteistä päättämiseen tarvitaan lääkärin, psykologin ja sosiaalityön-

tekijän arvio tilanteesta. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  
 

Yhtymähallitus päättää perustaa kuntayhtymän erityishuollon johtoryh-

män,  

1.  jonka jäseninä ovat avoterveydenhuollon ylilääkäri, johtava erikois-

psykologi ja vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä ja asioiden 

valmistelijoina toimivat vammaispalvelun koordinaattori ja palve-

luohjaaja; 

2. joka tekee päätökset kehitysvammalain mukaisista erityishuolto-

ohjelmista; 

3. joka hyväksyy ja seuraa kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimen-

piteiden käyttöä ja antaa tarvittaessa lausunnot päätöksentekoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 044 

9067556 

 

Täytäntöönpano: peso vastuuvalmistelija, vammaispalvelut, avotervey-

denhuollon ylilääkäri, johtava erikoispsykologi ja vammaispalvelun joh-

tava sosiaalityöntekijä 
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ATTENDO OY:N (KONSERNIYHTIÖT) HINNANKOROTUSESITYS 1.3.2021 ALKAEN  

  

194 §  Attendo Oy (konserniyhtiöt) esittää toimintayksiköiden asumispalvelui-

den hintoihin hinnantarkistusta. Hinnantarkistus koskee seuraavia yksi-

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

Torpparintupa, Attendo Aalto, Attendo Kaarlo ja Attendo Huurmanni.  

Attendo Oy esittää palveluiden hintoihin 6,15 % tarkistusta perustuen 

vuoden 2020 käytyihin TES-neuvotteluihin. Vuoden 2020 aikana Attendo 

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

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

vat tarkistukset vuodelle 2021 tehdään ja ilmoitetaan asukkaille syksyn 

2020 aikana. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on kilpailuttanut sosiaalihuolto-

lain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kun-

tayhtymällä on puitesopimus ko yksiköiden kanssa ajalle 1.2.2019-

31.1.2021 ja kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 23.9.2020 optio-

vuoden käytöstä ajalle 1.2.2021-31.1.2022. Ennen kilpailutusta sijoitetuil-

la asiakkailla on voimassa yksittäiset, suorahankintaan perustuvat sosiaa-

lihuoltolain mukaiset päätökset. 

 

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa so-

pimuskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jol-

loin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) 

vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä 

kirjallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta 

ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on 

yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden 

tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustan-

nustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan ko-

rottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat 

olla tehdyt työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa ole-

vaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen ka-

lenterivuoden hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän.  

 

Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumis-

palvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen ko-

rotus on korkeintaan 0,88 %. Laskelmassa on käytetty 60 % palkkaindek- 
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siä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 - 

7/2020.  

 

Liitteenä nro 11 Attendo Oy:n (konserniyhtiöt) hinnankorotusesitys.  

 

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

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

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

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 

044 9067556 

 

Täytäntöönpano: Attendo Oy 
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TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N KOTIKUNNAKSEN ASUINKODIN 

HINNANKOROTUSESITYS 1.2.2021 ALKAEN  

  

195 §  Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n esittää Kotikunnaksen Asuinkodin 

tehostetun / hoitoisuustason 1 hintojen tarkistusta 1.2.2021 alkaen. He 

esittävät tehostetun / hoitoisuustason 1 palvelumaksun korotusta 110 eu-

roon (n +7,8 %) ja ateriamaksun korotusta 17,60 euroon (n.+3,5 %). Tu-

run lähimmäispalveluyhdistys ry perustelee hintojen korotusesitystä kiin-

teistön ylläpitokustannusten kasvulla, henkilökustannusten ja yleisen kus-

tannustason nousulla. Hinnankorotukseen vaikuttavat yleisten indeksien 

lisäksi 1.1.2021 voimaan astuva lainsäädäntö henkilömitoituksen kasvus-

ta sekä säädökset välillisestä ja välittömästä työstä. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:llä ei ole puitesopimusta Turun 

lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa, vaan palvelu on ostettu yksittäisel-

lä asiakaskohtaisella, suorahankintaan perustuvalla vammaispalvelulain 

mukaisella päätöksellä.  

 

Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumis-

palvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen ko-

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

siä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 - 

7/2020.  

 

Liitteenä nro 12 Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaksen 

asuinkodin hinnankorotusesitys  

 

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus ilmoittaa Turun lähimmäispal-

veluyhdistys ry:n Kotikunnaksen Asuinkodille, että Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon ky hyväksyy korkeintaan 0,88 %:n hinnankorotuksen 

palvelumaksuihin.  

  

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, p. 

044 9067556 

 

Täytäntöönpano: Turun lähimmäispalveluyhdistys ry 
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PALVELUASUMISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT 

 

196 §  Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit 

ovat kuuluneet yhdessä Huittisten kaupungin ja Säkylän kunnan kanssa 

yhteisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelimal-

liin. Edellä mainituilla kunnilla ja kaupungeilla on yhteinen palveluasu-

misen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja sekä pal-

velusetelituottajarekisteri. Sääntökirjaa on noudatettu myös lyhytaikaisen 

tehostetun palveluasumisen palvelusetelien osalta.  Sääntökirja liitteenä 

nro 13. 

 

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja ter-

veyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta, jonka mukaan se korvaa 

palvelutuottajan antaman palvelun (hoivan ja huolenpidon palvelusuunni-

telman mukaisesti). Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisäätei-

siä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. 

 

Sääntökirjassa määritellään mm. kriteerit palveluntuottajalle palvelusete-

lituottajarekisteröintiä varten sekä palveluseteliin oikeutetut. Seudullista 

palvelusetelimallia hallinnoi ja palvelusetelituottajien rekisteröinnistä 

vastaa nykyisin Säkylän kunta.  

 

Palveluseteleille on määritelty enimmäisarvot hoito- sekä ateriavuorokau-

sihintojen osalta. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisar-

von määrittäminen ei sulje pois palveluntuottajarekisteristä niitäkään hoi-

vayksiköitä, joiden vuorokausihinnat ylittävät enimmäismäärän. Jos asia-

kas kuitenkin valitsee hinnoiltaan enimmäisarvon ylittävän hoivayksikön, 

jää ylimenevä osa asiakkaan maksettavaksi.   

 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelirekisterikuntien kokouksessa 

17.11.2020 esitettiin palvelusetelin enimmäisarvojen päivittämistä seu-

raavasti, jotta enimmäisarvot olisivat sopivalla tasolla suhteessa palvelun-

tuottajien hintojen nousuun: 

 tehostettu palveluasuminen hoitomaksu 117 €/vrk 

 lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen 129 €/vrk 

 tehostetun palveluasumisen ateriamaksu 16 €/vrk 

 vaativa tehostettu palveluasuminen 150 €/vrk 

 palveluasuminen 55 €/vrk 
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 palveluasumisen ateriamaksu 16 €/vrk 

 tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen vuokra 562,08 €/kk. 

 

Palvelusetelien enimmäisarvot on hyväksytty hallinnoivan kunnan eli Sä-

kylän sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 7.12.2020 ja pöytäkir-

janote on lähetetty kuntiin. Pöytäkirjanote on esityslistan liitteenä nro 13 

a. 

 

Koska Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kau-

pungit ovat päättäneet siirtää sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun Kes-

ki- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 al-

kaen, tulee tämän johdosta yhtymähallituksen vahvistaa organisaatiossa 

käyttöönotettava yhtenäinen palvelusetelien sääntökirja sekä vahvistaa 

palvelusetelien enimmäisarvot vuoden 2021 alusta.  

 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelijat esittävät, että 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä liittyy 

1.1.2021 alkaen seudulliseen palveluasumisen ja tehostetun palveluasu-

misen palvelusetelimalliin ja että yhtymähallitus ottaa käyttöön seudulli-

sen palvelusetelien sääntökirja ja vahvistaa palvelusetelien enimmäisar-

vot otettavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.  

 

Lisätietoja antaa koti-, sairaala ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija 

Katja Lehtonen p. 040-4886220. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

Yhtymähallitus päättää 

1) liittyä mukaan seudulliseen palveluasumisen ja tehostetun palveluasu-

misen palvelusetelimalliin 1.1.2021 alkaen; 

2) ottaa käyttöön seudullisen palvelusetelien sääntökirjan 1.1.2021 alkaen. 

Sääntökirja päivitetään kuntayhtymän tiedoille. 

3) vahvistaa liitteenä olevat palvelusetelien enimmäisarvot otettavaksi 

käyttöön 1.1.2021 alkaen uusilla asiakkailla sekä 

4) nimetä asumispalvelupäällikön seudulliseen palveluasumisen ja tehos-

tetun palveluasumisen palvelusetelien yhdyshenkilöksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Säkylän kunta, kosaho vastuuvalmistelija 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 301 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 17.12.2020  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALVELUKESKUSTEN TILOJEN EDELLEEN VUOKRAAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

1.1.2021 ALKAEN 

 

197 §  Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.11.2020 § 150 hyväksynyt 

vuokrasopimukset siirtyvien sosiaalipalvelujen tilojen osalta.  

 

Tiloja voidaan vuokrata edelleen esim. yhdistysten ja yksityishenkilöiden 

käyttöön. Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueen käytössä 

olevat palvelukeskukset ovat olleet jonkin verran mm. seniorijärjestöjen 

käytössä.  

 

Kunnissa on vahvistettu erilaiset maksut palvelukeskusten vuokrattavien 

tilojen osalta. Koska tilat ovat iältään, kooltaan ja kunnoltaan keskenään 

hyvin erilaisia, ei maksuja ole mahdollista yhdenmukaistaa.  

 

Eurajoen ja Nakkilan kuntien sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien 

sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle tulee yhtymähallituksen 

vahvistaa myös tilojen edelleen vuokraamisestä perittävät maksut vuoden 

2021 alusta. 

 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija esittää, että 

palvelukeskuksen tiloja vuokrataan edelleen niillä maksuilla, jotka on 

kunnissa vahvistettu. Hintoihin lisätään alv 24 %. Tilojen vuokraamista 

voi rajoittaa mm. palvelukeskuksessa sijaitsevien asumisyksiköiden asi-

akkaiden ruokailuhetket tai muu palvelutoimintaan liittyvä asia.  

 

Lisäksi vastuuvalmistelija esittää, että seniorijärjestöt ja yleishyödylliset 

yhdistykset saavat tiloja käyttöönsä veloituksetta kerran kuukaudessa. 

Harjavallan palvelusäätiön säädekirjan mukaan Hopeakeitaan tilat tulee 

antaa veloituksetta säätiön hallituksen käyttöön sekä sotainvalidien ja ve-

teraanien kokouksia varten. Lisäksi palvelukeskuksessa sijaitsevien asu-

misyksiköiden asukkailta ei perittäisi yhteistilojen käytöstä maksua (esi-

merkiksi asukkaan syntymäpäivät tai muistotilaisuudet). Palvelukeskus-

ten keittiöiden astiavuokrista ym. päättää kuntien ruokahuolto.  

 

Esitys palvelukeskusten tilojen edelleen vuokraamisesta perittäviksi 

maksuiksi 1.1.2021 alkaen: 
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Palvelukeskus Jokisimpukka 

Kokoustila 26,36 € / alle 4 h 

52,72 / 1 pv 

79,03 / 2 pv 

 

Juhlasali 

 

  

52,72 € / alle 4 h 

79,03 € / 1 pv 

106,25 € / 2 pv 

 

Palvelukeskus Henrikinhovi  

Ruokasali  50 €/kahvitilaisuus  

60 €/ruokatilaisuus 

 

Palvelukeskus Hyppinki  

Alakerran tila Hilta 10 € / varaus 

 

Palvelukeskus Hopeakeidas  

Olkkarin kokoushuone 15,00€ / alle 3 h 

 

Olkkarin ruokasali + keittiö + aulatila 30,00€ / alle 3 h 

50,00€ / 3-5 h 

80,00€ / 5-8h   

100,00€ / yli 8h 

 

Lisätietoja antaa koti-, sairaala ja hoivapalveluiden vastuuvalmistelija 

Katja Lehtonen p. 040-4886220. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

  Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä selostusosassa esitetyt maksut palvelukeskusten tilojen 

edelleen vuokraamisesta 1.1.2021 alkaen; 

2) että seniorijärjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset saavat käyttää pal-

velukeskusten tiloja maksutta kerran kuukaudessa ja 

3) Harjavallan Palvelusäätiön palvelukeskus Hopeakeitaan tilat ovat 

maksutta säätiön hallituksen sekä sotainvalidien ja sotaveteraanien 

käytössä 

4) ja palvelukeskuksessa sijaitsevien asumisyksiköiden asukkailta ei pe-

rittäisi yhteistilojen käytöstä maksua. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: toimistopalvelut, kosaho vastuuvalmistelija 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 11.11.2020 – 9.12.2020 

 

198 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 11.11.2020 – 9.12.2020 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 11.11.2020 – 9.12.2020 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Vt. johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 20 - 27 § 

Avohoidon ylilääkäri Sari Malmi, 6 - 24 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 533 - 561§ 

Ylihammaslääkäri Jari Laitinen, 44 – 71 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 411 – 464 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 318 – 360 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 163 – 214 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 133 – 144 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 125 – 155 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 32 – 37 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 171 – 197 § 

Vs. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 117 – 121 § 

  Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 19 – 23 § 

  Hallintosihteeri Tuuli Kantola, 20 – 24 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 11.11.2020 – 9.12.2020 

 

199 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 11.11.2020 – 9.12.2020 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 195 – 202 sekä viranhal-

tijapäätökset 60 - 72. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

200 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8.12.2020 (17/2020: 

1.1.2020 voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä valtioiden 

rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet 

 

- Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 23.11.2020 (15/2020: 

1.1.2020 voimaan tulleet perhehoidon palkkioiden indeksikorotus 

koskee myös perhe- ja sosiaalipalveluiden perhehoitoa (yhtymähalli-

tukselle jaettiin liite ja se käsitteli 26.11.2020 kokouksessaan asian 

ikäihmisten perhehoidon osalta). 

 

- Eurajoen kunnanhallitus 24.11.2020 / § 212 Eurajoen kunnan kiinteis-

töjen vuokraaminen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymälle 1.1.2021 alkaen  

 

- Tie vastuulliseen työkäyttäytymiseen ohjeistus 

 
- Kokemäen kaupunginhallituksen päätös 7.12.2020 § 304 Ateriapalveluso-

pimus Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä 

Kokemäen kaupungin välillä. 

 

- Nakkilan kunnan Keinustoolin puhtaanapitopalvelun sopimus, hyväk-

sytään huomioiden muutoksena 6 kk:n irtisanomisaika HHTI työryh-

män linjauksen mukaisesti.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 

 

201 §  -     Seuraava yhtymähallitus ke 20.1.2021 klo 15.00 

 

- Eurajoen suun terveydenhuollon tilanne 

 

- Eurajoen vuodeosaston tilanne 

 

- Eurajoki perustanut sote-toimikunnan. 

 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

Yhtymähallitus välitti kiitokset koko henkilöstölle Kessote-

valmistelutyöstä. 
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OPTIOVUODEN KÄYTTÖÖNOTTO GERIATRIPALVELUISSA 

 

202 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut 

geriatripalvelun syksyllä 2018.  

 

Yhtymähallitus on 13.12.2018 § 115 hyväksynyt Trinitas Lääkäripalvelut 

Oy:n geriatripalvelun tuottajaksi sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta 1.1.2019 - 31.12.2020 ja siihen sisältyy 

kahden vuoden (1) + (1) optio sopimuskauden jälkeiselle ajalle. Tilaaja 

tekee erillisen päätöksen optiovuosien käytöstä.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä optiovuoden käyttöönottamisen ajalle 

1.1.2021 – 31.12.2021 geriatripalveluissa. Toisesta optiovuodesta tehdään 

erillinen päätös kolme kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Yhteis-

palaveria sisällöllisten asioiden kehittämiseksi toivotaan sopimuskump-

panin kanssa helmikuulle 2021. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: johtava ylilääkäri, osaston ylilääkäri ja Trinitas Lääkä-

ripalvelu Oy  
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203 § HUOLTOPÄÄLLIKÖN VAALI 

 

YH 28.10.2020  139 §  Huoltopäällikön virka oli haettavana kahdesti. Viimeisin ilmoitus 

huoltopäällikön virasta on julkaistu 30.9.2020 kuntayhtymän ja kuntien 

virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kelpoisuus-

ehtona soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknilli-

sessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-

asteen tutkinto. Hakuaika virkaan päättyi 14.10.2020 klo 15.00.  

 

L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi 

määrätään kuusi (6) kuukautta. Hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymä-

hallitus päättää tulosyksiköiden esimiesten virkojen täyttämisestä ja eron 

myöntämisestä. 

 

Ensimmäisellä hakukierroksella virkaa haki kuusi henkilöä, jotka otetaan 

huomioon virkaa täytettäessä. Toisen hakuajan päättymiseen mennessä 

hakemuksia tuli yhteensä 15. Kelpoisuusehdot eivät täyttyneet kolmella 

hakijoista. Hakemuspaperit ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista 4 saapui haastatteluun. 

Haastattelut pidettiin 21.10.2020, 26.10.2020 ja 28.10.2020. Haastatte-

lijoina toimivat kuntayhtymän johtaja ja huoltomestari. Yhdistelmä 

hakijoista liitteenä nro 2. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää valita koulutukseen, työkokemukseen ja haastat-

teluun perustuen 1.1.2021 lukien huoltopäällikön virkaan Pasi Sjöblomin 

Nakkilasta sekä hänen ennen viran vastaanottamista tapahtuvan mahdolli-

sen kieltäytymisen varalle Matti Mykkäsen Harjavallasta. 

 

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

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

ranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta 

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

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Hakijat, henkilöstöhallinto, huolto 
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----------- 

YH 17.12.2020 203 § Yhtymähallituksen 28.10.2020/139 §:n mukaisen päätöksen mukaan ko. 

virkaa ei pystytty täyttämään. Yhtymähallitus on linjannut valmistelua 

yhtymähallituksen 18.11. ja 26.11. ajankohtaiskatsauksissa. Virka päätet-

tiin laittaa uudelleen hakuun ajalle 28.11. - 11.12.2020. Hakuaikaa päätet-

tiin jatkaa vielä 21.12.2020 asti. Nykyisen huoltomestarin kanssa on 

sovittu jatkosta 28.2.2021 asti.   

 

Voimassa olevan hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää 

tulosyksiköiden esimiesten virkojen täyttämisestä ja eron myöntämisestä. 

1.1.2021 voimaan tulevan hallintosäännön 36 §:n mukaan kuntayhtymän 

johtaja valitsee tehtäväalueiden ja yksiköiden esimiehet palvelualuejohta-

jien esityksestä. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) nimetä huoltopäällikön haastatteluryhmäksi yhtymähallituksen pu-

heenjohtajiston, huoltomestarin ja kuntayhtymän johtajan 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään huoltopäällikön valinta-

päätöksen haastatteluryhmän päätösesityksestä viran määrittelyineen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TOIMIVALLAN DELEGOINTI KESSOTE-SIIRTOON LIITTYEN MUUTOSTILANTEESSA 

 

204 § Kessote-siirtoon liittyy paljon sopimuksia siirrettäväksi Kessotelle. Li-

säksi on tehtävä erinäisiä hankinta- ja henkilöstöpäätöksiä, jotta siirto uu-

teen organisaatioon onnistuu ja palvelutuotanto toimii vuoden vaihteesta 

2021 lukien.   

 

 Valmistelun loppuvaiheessa on noussut esiin toiminnan kannalta välttä-

mättömien toimenpiteiden tarve. Mm. koti- sairaala ja hoivapalveluiden 

palvelualuejohtajalle tulee vahvistaa sijainen, lisäksi tulee määrittää kaik-

ki kuntayhtymän esimiesten sijaiset 1.1.2021 lukien, tehdä henkilöstörat-

kaisuja, joita ei ole vakanssirakenteessa vuodelle 2021 (esim. varastotoi-

minnan laajentuminen ja esimiesjärjestelyjen hoitaminen toimistopalve-

luissa).  

 

1.1.2021 voimaan tulevan hallintosäännön 36 §:n mukaan kuntayhtymän 

johtaja valitsee tehtäväalueiden ja yksiköiden esimiehet palvelualuejohta-

jien esityksestä sekä määrää sijaisen palvelualuejohtajalle. 

 

 Voimassa olevan hallintosäännön 19 § mukaan kuntayhtymän johtaja 

päättää toimintaa koskevista hankinnoista talousarvion puitteissa 40 000 

euroon saakka. 1.1.2021 voimaan tulevan hallintosäännön 21 §:n mukaan 

kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankin-

noista, milloin niiden arvo on enintään 100 000 € talousarvion puitteissa.   

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimeämään palvelualuejohtajan si-

jaisen ja päättämään muista sijaisuuksista palvelujohtajien esityksestä 

2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Kessote siirtoon 

liittyvät sopimukset, jotka ylittävät nykyisen hallintosäännön hankin-

tarajan sekä  

3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Kessote siirtoon 

liittyvät muut sitoumukset, jotka ovat koskettaneet jäsenkuntia sosiaa-

li- ja terveyspalveluissa ja joiden järjestämisvastuu siirtyy kuntayh-

tymälle 
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4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarvittaessa kuntayhty-

män maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeelliset sitoumukset. 

5. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään palvelutoiminnan kannal-

ta välttämättömiä vakanssirakenteeseen kuulumattomia määräaikaisia 

virka/toimijärjestelyjä esim. esimiesten nimeämiseksi tai määräaikais-

ten työntekijöiden ottamiseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

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

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 177, 178, 179, 180, 188, 198, 199, 200, 201 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 181 - 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203, 204 

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

hakea muutosta valittamalla: 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky 

 Koulukatu 2             

 29200 Harjavalta 

 

 telekopio: 02-6773 760 

 
 pykälät     

 

                        181 - 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203, 204 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö 

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

rusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 

on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät     

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 

20101  TURKU 
 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-

matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

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

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

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

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

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

määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, 

vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa 

asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitus- 

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

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

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

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

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

tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

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

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

