
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021    2/2020   22 

 

 
Kokousaika Keskiviikko 2.12.2020 klo 15.04 – 16.15 

   

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, lukion/Satedun ruokasali 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 13 varsinaista valtuutettua  

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 Lehtonen Katja koti-, sairaala- ja hoivapalvelujen vastuuvalmistelija

 Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja 

 Mäkinen Aulis yhtymähallituksen jäsen 

 Salonen Tomi yhtymähallituksen jäsen 

  

  

  

 

Asiat 10 - 16 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 Mika Nurmi   Hanna-Leena Markki 

 puheenjohtaja       pöytäkirjanpitäjä 

   

   

 

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 

 Tarkastusaika 2.12.2020 

 

Allekirjoitukset 

 

   

 Kristiina Isokorpi  Juhani Grönroos 

 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 7.12.2020 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 2.12.2020  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 2 /2.12.2020 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä 13 varsinaista valtuutettua  

 

   Läsnä Poissa Varavaltuutettu  

 

Erkkilä Mervi     x   

Grönroos Juhani x   

Heikkilä Hannu x 

Isokorpi Kristiina x 

Kuhlman Sanna x 

Lempainen Seppo x  

Lukka Heli  x   

Lähteenmäki Tuukka     x                         

Mäkilä Keijo x 

Nurmi Mika  x 

Rosendahl Tapio x 

Tuomi Jenni      x 

Tuominen Eeva-Liisa x   

Uimonen Ari x 

Uotila Jarmo x 

Vaitomaa Marja x   

 

            

Yhteensä 13                      

               

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro  2/2020 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto   25.11.2020   1/1 

       

 

Kokousaika  Keskiviikko 2.12.2020 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 11 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

12 § Eurajoen kunnanvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jäsenen  

vaihtumisesta  

 

 13 § Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2019   

 

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

säännön hyväksyminen 1.1.2021 lukien    

 

15 § Vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023    

 

16 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2021   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI
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10 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on 

vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille se-

kä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kun-

tayhtymän jäsenkunnille. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esitys-

listasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhty-

män ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän 

kotisivuilla. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 

25.11.2020. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltai-

nen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuk-

si ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Yhtymävaltuusto päätti lisäksi, että pykälän 14 käsittelyssä otetaan huomi-

oon yhtymähallituksen 26.11.2020 (175 §) tekemä tarkennettu päätösesitys. 
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11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

 

 Hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 §:n mukaan pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättä-

mänä aikana ja paikassa. 

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Lähteenmäki ja Isokorpi (va-

ralla valtuutetut Grönroos ja Kuhlman). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

Tuukka Lähteenmäen ja Kristiina Isokorven ja päättää, että tämän kokouk-

sen pöytäkirja tarkastetaan torstaihin 3.12.2020 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 7.12.2020 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Iso-

korven ja Juhani Grönroosin ja että pöytäkirja tarkastetaan torstaihin 

3.12.2020 klo 15 mennessä.  

 

Edelleen yhtymävaltuusto päätti, että pöytäkirja pidetään nähtävänä 

7.12.2020 kuntayhtymän taloustoimistossa. 
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12 § EURAJOEN KUNNANVALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄVALTUUSTON  

JÄSENEN VAIHTUMISESTA 

  

YH 15.7.2020  76 § Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2020 § 34 on päättänyt 

valita edesmenneen Matti Tammisen tilalle Seppo Lempaisen Keski-

Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017 - 2021. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Eurajoen kunnanval-

tuuston ilmoituksen yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta. 

 

Edelleen yhtymähallitus saattaa Eurajoen kunnanvaltuuston päätöksen 

yhtymävaltuuston tietoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

- - - 

YV 2.12.2020  12 § Yhtymähallituksen päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tie-

toonsa saatetuksi Eurajoen kunnanvaltuuston ilmoituksen yhtymävaltuus-

ton jäsenen vaihtumisesta. 

 

Edelleen yhtymähallitus saattaa Eurajoen kunnanvaltuuston päätöksen 

yhtymävaltuuston tietoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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13 § KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUODELTA 2019  

 

YH 27.8.2020  90 § Kuntayhtymä on laatinut kustannuslaskennan palveluistaan vuosina 2014 

- 2019. Yhtymähallitus ja jäsenkunnat ovat linjanneet, että kustannuslas-

kentaraportti toteutetaan vuosittain toiminnan sisäisen tarkastelun sekä 

julkisen ja yksityisen tuotannon välisen tarkastelun osalta.  

 

 Kustannuslaskenta on kehittynyt vuosi vuodelta ja luvut eri vuosien osal-

ta on vertailukelpoisia, sillä tarkasteluvuosien kustannuslaskenta täsmäy-

tetty yhdenmukaiseksi ja muut eroavaisuudet on huomioitu laskennassa 

esim. talouden tasapainottamisen vaikutus kuntayhtymän tulokseen vuo-

silta 2016- 2017.    

 

Kustannuslaskennan avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja 

tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan 

arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palvelu-

yksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä 

optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä kustannuslaskennalla on 

tarkasteltu myös yksityisen/julkisen tuotannon keskinäistä suhdetta.  

 

Kustannuslaskennalla selvitetään kuntayhtymän eri palveluiden suorite-

kustannuksia ja niiden muutoksia. Kirittäjänä vertailussa on ollut kun-

tayhtymän järjestämisvastuulla oleva, mutta ulkopuolisen toimijan tuot-

tama Eurajoen terveysasema. Kustannuslaskenta antaa peruskustannustie-

toa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Raportissa tarkasteluajan-

kohtana on vuosi 2019. Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia on 

tarkasteltu seuraavissa palvelukokonaisuuksissa: 

 

  Avohoidon palvelut 

 lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta 

 suun terveydenhuolto 

 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut  

 fysioterapia 

 diagnostiikka 

 

Koti- ja sairaalapalvelut  
 kotihoito 

 terveyskeskussairaala (Eurajoen vuodeosasto on kunnan omaa tuotantoa ei-

kä ole mukana tässä vertailussa.) 
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Erityispalvelut 

 psykososiaaliset palvelut  

 sosiaalipalvelut 

   

Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelma-

tietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluiden kustan-

nuslaskennassa sarakkeeseen ”Julkiset yhteensä” on laskettu yhteen Har-

javallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suorit-

teet. Eurajoen ja Luvian ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan.  

 

Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon 

(luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstön työter-

veyshuolto, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustan-

nukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80 %) kohdistui pää-

terveysaseman toiminnoille. Vyörytysten kohdentumista palveluittain on 

tarkennettu vuosittain. Vyörytysten perusteena on käytetty palvelutuotan-

non toimintalogiikan mukaan joko henkilöstö- tai kustannusperustetta. 

   

Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/Nina Ra-

jainmäki, joka esittele asian kokouksessa. Raportti on esityslistan liitteenä 

nro 3. 

   

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun kustannus-

laskentaraportin vuodelta 2019 sekä päättää lähettää raportin tiedoksi yh-

tymävaltuustolle ja jäsenkunnille. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

- - -  

YV 2.12.2020  13 § Liitteenä nro 1 kustannuslaskentaraportti vuodelta 2019. 

 

Yhtymähallituksen päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tie-

toonsa saatetuksi annetun kustannuslaskentaraportin vuodelta 2019 sekä 

päättää lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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14 § KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYH-

TYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 1.1.2021 LUKIEN 

 

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

1.1.2021 tulee organisaation vahvistaa hallintosääntö toiminnan järjestä-

miseksi. Ksthkyn 17.6.2020 päivitetty hallintosääntö ei ole käyttökelpoi-

nen, koska kuntayhtymän rakenne muuttuu sekä toiminnan piiriin tulee 

uusia vastattavia palvelukokonaisuuksia.  

 

Hallintosääntöä on valmisteltu yhteistyössä HHTI-työryhmän, kuntien 

perusturvajohtajien ja kuntajohtajien kanssa. Liitteenä nro 6 hallintosään-

tö. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 lukien.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kes-

ki-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lu-

kien hallintosäännön esitetyn liitteen nro 6 mukaisesti.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin tarkennetun hallintosäännön mukaan. 

 

Yhtymähallitus totesi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä 

kokouksessaan 16.11.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa asiaan.  

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

 

- - -  

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

tarkentamisen kokouksen kulunmukaiseksi käsittelyyn 26.11.2020 ko-

koukseensa. Kokouksen 18.11.2020 pöytäkirjanliitteessä näkyi keltaisella 

huomiovärillä korostettuna tarkennukset, jotka yhtymähallitus teki ko-

kouksessaan. 
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Tarkennettu päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, 

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

tayhtymälle 1.1.2021 lukien hallintosäännön liitteen nro 7 mukaisesti seu-

raavin tarkennuksin: 

 

Keskustelun yhteydessä yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat 

tarkennukset hallintosääntöön: 

 

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

läsnäolo-oikeus yhtymähallituksen kokouksissa” poistettiin.  

 

Hallintosäännön §143:n kokouspalkkioita muutettiin seuraavasti:  

 

”Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokous-

palkkiot: 

- Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta 110 € 

- muut toimielimet 80 € 

 

Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan ko-

kouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  1.500 € 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  2.500 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  1.500 € 

 

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

kien.” 

Hallintosäännön luvun 4 osalta otsake muutettiin: yhteistoiminta jäsen-

kuntien kanssa ja § 19 sopimusten hallinta siirrettiin pykäläkohtaan 29. 

 

Hallintosäännön § 11 täydennettiin hallintorakennekuvalla.  

 

Hallintosäännön § 11 tehtäväalueiden yläpuolelle lisättiin palvelualue ot-

sakkeet, joihin tehtäväalueet kuuluvat.  

 

Hallintosäännön § 4 korjattiin stilistisesti. 

 

Yhtymähallitus totesi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä 

kokouksessaan 16.11.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa asiaan.  
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi   

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

- - -  

 

YV 2.12.2020  14 § Liitteenä nro 2 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymän hallintosääntö. 

 

Yhtymähallituksen päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhty-

mävaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien hallintosäännön yhtymähalli-

tuksen päätöksessä 26.11.2020 § 175 esitetyin tarkennuksin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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15 § VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 

2021-2023 

 

YH  28.10.2020 138 §  Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu muutostilanteessa, jossa kunnista 

siirtyy sosiaalipalvelut kuntayhtymän järjestämisvastuulle sekä Eurajoen 

ja Luvian terveysasemien toiminta tulee kuntayhtymän omaksi toimin-

naksi. Siirtosopimuksessa on mainittu palveluiden ja hinnoittelun kehit-

tämisestä siirtymäajalla. Talousarviota vuodelle 2021 on laadittu yhtei-

sesti jäsenkuntien kanssa.  

 

Kuntayhtymän perussopimus on laadittu keväällä 2020. 10.6.2020 on hy-

väksytty siirtosopimus, jossa on tarkemmin sovittu siirtoon liittyvistä asi-

oista. Perussopimuksen laadintavaiheessa on ollut nykyinen kuntayhty-

män rakenne, jossa talousarvio käyttötalouden osalta eriteltynä on tehtä-

väalueella eli ns. toimielin tasolla. Kessoten organisaatiorakenne on laa-

dittu samoin kuin aiempi kuntayhtymän rakenne, mutta nykyisin tehtävä-

alueella tarkoitetaan palvelualuetta eli toimielintasoa. Kessoten talousar-

vio- ja suunnitelma vuodelle 2021 on laadittu käyttötalouden osalta eritel-

tynä palvelualueittain.  

 

Kuntayhtymän strategisina tavoitteina ovat, että palvelut ovat vaikuttavia 

ja kustannustehokaita. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja 

henkilöstö on hyvinvoivaa. Päätavoitteina vuonna 2021 on asetettu saata-

vuus, ennaltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä.   

 

Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste 

tulee edelleen vahvistamaan kevyitä kontakteja ja avopalveluita. Muutok-

sia toteutetaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön 

osaamisen kehittämisellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyö-

dyntämisellä, toimintatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteis-

työssä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. 

 

Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottami-

nen omana toimintana. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta jatketaan 

ja täydennetään tarvittaessa tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.  

 

Palkankorotuksiin vuodelle 2021 on varattu kunta-alan sopimusten mu-

kaisesti 2,1 %:n korotus (8/2020 palkkoihin). Terveydenhuollon avopal- 
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veluiden kuntien maksuosuudet on arvioitu vuoden 2019 ja 2020 käytön 

ja arvioitujen muutosten perusteella. Koronakäyntien määrät ovat lisäystä 

suoritearviossa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Kuntien terveyden-

huollon maksuosuudet ovat yhteensä 21 milj. €. Sosiaalipalveluiden mak-

suosuus on 59,1 milj. €, joka laskutetaan jäsenkunnista aiheuttamisperi-

aatteen mukaisesti. Vuoden 2021 toimintakulut tulevat olemaan noin 86,8 

milj. € ja toimintatulot 86,8 milj. €. Poistot 0,2 milj. €. Talousarvion tili-

kauden tulokseksi muodostuu 0,2 milj. € alijäämä. 

 

Kuntayhtymän oman toiminnan muutokset ja kehittäminen vuodelle 2021 

keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttamiseen käy-

tännön tasolla: 

- tiimimallin käyttöönottamiseen palvelualueilla 

- asiakaskokemuksen parantamiseen 

- kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseen        

 

Irtaimistohankintoja ja tarpeistoa tulee harkita organisaation toiminta-

aika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita. 

Laajennettu yhteistoimintaelin käsittelee talousarvion 2021 ja toiminta-

suunnitelma vuosille 2021 - 2023 kokouksessaan 27.10.2020.  

 

Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liittee-

nä nro 1.     

 

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä vuoden 2021 talousarvioluonnoksen sekä toimintasuunni-

telman vuosille 2021 - 2023.  

2) saattaa talousarvioluonnoksen - ja toimintasuunnitelman jäsenkuntien 

ja kuntayhtymän yhteisen HHTI-työryhmän ja taloustyöryhmän käsit-

telyyn.  

3) tarkentaa tarvittaessa talousarvioluonnosta ennen yhtymävaltuuston 

lopullista käsittelyä.  

   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin kokouksessa talousarvioluonnokseen 

tehdyin muutoksin ja tarkennuksin. 

 

Lausunnot talousarvioluonnoksesta tulee toimittaa 6.11.2020 mennessä. 
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Todettiin, että yhteistoimintaelin on käsitellyt asiaa kokouksessaan 

27.10.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa talousarvioluonnoksesta.  

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, HHTI- ja taloustyöryhmä 

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

YH 18.11.2020  155 § Talousarvioluonnosta on tarkennettu ja teknisiä virheitä korjattu 

28.10.2020 luonnokseen nähden. Vuokria, ateriakuluja ja palkkakuluja on 

erityisesti tarkastettu tässä muutos vaiheessa. Päällekkäisiä kustannuksia 

on poistettu ja vastaavasti puuttuvia kuluja lisätty. Talousarviota on hiottu 

yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. 

 

Vyörytyksistä on talousarvion liitteenä taulukko, jossa on yksityiskohtai-

sesti selvitetty vyörytysten sisältö ja jakoperusteet. Perhe- ja sosiaalipal-

veluiden vyörytykset jaetaan asukaslukuun perustuen ja koti-sairaala- ja 

hoivapalveluiden vyörytykset yli 75-vuotiaan väestön suhteessa.  

 

Perusterveydenhuollon kustannusten nousu verraten 2019 koostuu ko-

ronakäyntiarviosta 5800 suoritetta eli yht. 635 000€ koko kuntayhtymäs-

sä, kuvantamisen hinnanmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat 

178 000€. Lisäksi terveydenhuollossa toimintalogiikan muutos useampiin 

kevyisiin käynteihin muuttaa perusterveydenhuollon maksuosuuksia ar-

vioiduilla suoritemäärillä.  

 

Terveydenhuollon palvelut laskutetaan jäsenkunnilta suoriteperusteisesti. 

Jäsenkunnilta siirtyvät fysioterapia palvelut ja Eurajoen kunnalta siirtyvät 

terveyskeskussairaala ja kotisairaala yhdenmukaistuvat suoriteperustei-

seen laskutukseen. Sosiaalipalvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheutta-

misperiaatteen mukaisesti. Kehitysvammahuollon kuntoutusohjaus, Toi-

marin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut sekä lyhytaikaishoidonpalve-

lut eritellään käyttösuunnitelma vaiheessa kustannuksiin perustuvaan 

hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyttöön perustuen.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvionkustannukset ovat nousseet 

keskimäärin 2% TP2019 tilanteesta pois lukien kiinteistökulut. 

 

Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liittee-

nä nro 7.     
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Jäsenkunnat ovat antaneet lausunnot talousarviosta, lausunnot ovat huo-

mioitu talousarviovalmistelussa seuraavasti: Vyörytyksiä ja maksuosuuk- 

sien jakoperusteita on avattu tarkemmin talousarviossa. Ateria- ja vuok-

rakustannuksia on tarkastettu. Perusterveydenhuollon kustannusten nousu 

syyt on selvitetty. Jäsenkuntien lausunnot ovat kokonaisuudessaan esitys-

listan liitteenä nro 8. HHTI työryhmä/taloustyöryhmä on käynyt tarken-

netun talousarvion läpi.   

 

Yhteistoimintaelin on saanut tiedoksi tarkennetun talousarvioluonnoksen 

ja käsittelee asiaan kokouksessaan 16.11.2020. 

 

Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2023 sekä jäsenkuntien 

lausunnot esitellään tarkemmin kokouksessa.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä esitetyt jäsenkuntien lausunnot se-

kä vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2021 - 2023 

tehdyt tarkistukset 

2) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2021 talous-

arvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2023 mukaan lu-

kien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet talousarvion luvun 5 mukai-

sesti.  

3) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymä-

valtuustoon nähden sitovia palvelualueen nettotasolla sekä investoin-

tien osalta investointien loppusummana. 

4) yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet 

stilististen korjausten tekemiseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Yhtymähallitus totesi lisäksi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt hallin-

tosääntöä kokouksessaan 16.11.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa asi-

aan.  

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

- - - 
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YV 2.12.2020  15 § Liitteenä nro 3 talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 

2023  

 

Liitteenä nro 4 jäsenkuntien lausunnot. 

 

  Yhtymähallituksen päätösesitys: 

  Yhtymähallitus 

1) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2021 ta-

lousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2023 mu-

kaan lukien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet talousarvion luvun 

5 mukaisesti.  

2) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yh-

tymävaltuustoon nähden sitovia palvelualueen nettotasolla sekä 

investointien osalta investointien loppusummana. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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16 § KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 

2021 

YH 26.11.2020  163 § Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-

semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-

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

valla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 

luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistet-

tava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

 Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2020 on julkaistu kuntayh-

tymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten 

ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 

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

tustaulua, on kumottu 1.1.2020 alkaen.  Yleissäännös julkisista kuulutuk-

sista on nyt hallintolaissa.  Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan 

ensisijaisesti kunnan/kuntayhtymän verkkosivuilla hallintolain 62 a § 

(Julkinen kuulutus) mukaisesti. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kun-

tayhtymän kotisivuilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

- - - 

YV 2.12.2020  16 § Yhtymähallituksen päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhty-

mävaltuustolle, että tämä päättäisi saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoi-

tukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän kotisivuilla. 

 

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Pykälät 

10 - 11 

 

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

hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät                                                              Valitusaika 

       12 - 16                                                                                   30 päivää 

 

 

Hallintovalitus, pykälät                                                                 Valitusaika 

                                                                                           30 päivää 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
Pykälät                                                                                       Valitusaika  

                                                                                                   päivää 

                                                                                                                                     

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
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VALITUSOSOITUS   

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 laa-

tijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

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

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 

luettava. 

  

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-

käyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80  euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä 

eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkis-

oikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avus-

tuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa pää-

töstä muutoksenhakijan eduksi. 

 

Valitusasia- 

kirjojen  

toimittami-

nen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.   

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin  

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,  että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjan voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                Pykälät 

 

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asia-

miestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla 

kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) 

säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-

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

Lisätietoja  

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

