
KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-   PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

TERVEYDENHUOLLON     1/2022 1 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 

Kokousaika  Keskiviikko 9.2.2022 klo 15.05 – 16.44 

 

Kokouspaikka  Myllykatu10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali/Hybridi 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

Lindholm Päivi jäsen 

Nummelin Arja jäsen 

Rosendahl Tapio jäsen 

 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

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

Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja  

 

Teams  von Frenckell Asta varajäsen 

Mustonen Elina jäsen 

  Salonen Tomi jäsen 

  Sutinen Marjatta jäsen  

 

Sainio Tuula-Marja yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Uljas Heikki  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri 

 

   Kuusela Hannu Harjavallan kaupunginjohtaja, 3 §  

Lakaniemi Vesa Eurajoen kunnanjohtaja, 3 § 

Nieminen Teemu Kokemäen kaupunginjohtaja, 3 § 

Turpela Nina-Mari Nakkilan kunnanjohtaja, 3 § 

 

Poissa  Peippo Teemu jäsen 

Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

 

Asiat  1 -14 
 

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   9.2.2022 

 

Allekirjoitukset  

 

  Päivi Lindholm  Arja Nummelin  

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 11.2.2022 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 1/2022  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus  3.2.2022 

  

                    

Kokousaika  Keskiviikko 9.2.2022 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, ruokasali/hybridi 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 2 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 3 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

4 § Yhtymähallituksen pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen vuonna 

2022 

 

5 § Selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle  

 

6 § Alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2021 

 

7 § Perhehoidonpalkkiot ja korvaukset vuonna 2022 

 

8 § Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma  

 

9 § Suojainten korvaaminen yksityisille palveluntuottajille vuonna 2022  

 

 10 § Hallintosäännön tarkistaminen 

 

 11 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 9.12.2021 – 2.2.2022 

  

12 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 9.12.2021 – 2.2.2022 

 

13 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA                   
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

1 § 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 3.2.2022. 

 

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

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

  

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

2 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net jäsenet Sutinen ja Salonen (varalla Mustonen ja Lindholm). 

 

 Kuntayhtymän johtaja:  

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajat läsnä olevista jäse-

nistä. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Päivi Lindholm ja Arja 

Nummelin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

3 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 9.2.2022 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 12/2021 (liite nro 1) 

 Kessoten ajankohtaiskatsaus  

- taloustilanne 

- palvelualueiden tilannekatsaukset  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

VUONNA 2022 

 

4 § Voimassa olevan kuntalain 140 §:ssä määrätään asiasta seuraavaa: 

”Kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja 

siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pide-

tään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salas-

sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salas-

sa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidet-

tävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaan-

nin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilö-

tiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätty-

essä.  

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viran-

omaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asian-

omainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 

on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.” 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että 

1. Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2022 

yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) arki-

päivänä kokouksen jälkeen kuntayhtymän taloustoimistossa sen 

aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän kotisivuil-

la, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 

2. Samaa sovelletaan pöytäkirjaan päätöksistä, jonka luottamushenkilö 

tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhty-

mähallitukselle kuuluvassa asiassa.  

3. Nähtävillä pidosta julkaistaan kuulutus jäsenkuntien sekä kuntayh-

tymän kotisivuilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SELVITYS SATAKUNNAN 

HYVINVOINTIALUEELLE  

 

5 §  Selvityksen taustaa 

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-

tustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvoin-

tialueelle. Satakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä vastuu siirtyy Satakun-

nan hyvinvointialueelle.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu 

laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n 

mukaan kuntayhtymän on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialu-

eelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuol-

lon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimes-

ta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa 

kuntayhtymän tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirty-

vän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalk-

kavelasta.  

 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen 

viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, 

lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialu-

eelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §). 

 

Hyvinvointialue voi pyytää kuntayhtymältä käyttöönsä tarpeellisiksi kat-

somiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 

kuntayhtymän antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan 

siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja ter-

veystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen 

on neuvoteltava kuntayhtymän kanssa (VPL 26.2 §). 

 

Kuntayhtymän on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 

30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopi-

muksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jäl-

keen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeel-

liseksi (VPL 26.3 §). 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat 

omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).  

 

Selvitys käytössä olevista toimitiloista  

Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Kessoten osalta on 

lueteltu liitteessä nro 2A. Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 

kustannuksia. Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 

tietoja.  

 

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jäl-

keenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja 

hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 

sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen 

omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä imma-

teriaaliset oikeudet ja luvat.  

Selvitys Kessoten siirtyvästä omaisuudesta on liitteenä nro 2B. 

Selvitys siirtyvistä sopimuksista 

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kuntayh-

tymästä 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen jär-

jestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 

siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.  

 

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät 

myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopi-

mukset, joissa kuntayhtymä on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunas-

tamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin 

hyvinvointialue ja kuntayhtymä voivat sopia asiasta toisin.  

 

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopi-

muksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka 

kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien 

käyttöön Tweb-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyvät sopimukset  

on kunnassa tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimuk-

set ovat erillisessä liitteessä. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ehdottaa, 

että Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä 2C mainitut sopi-

mukset. 

 

Selvitys siirtyvistä vastuista 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ehdottaa, 

että Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä 2D mainitut sopi-

muksiin ym. liittyvät vastuut. 

 

Jos sopimus liittyy myös kuntayhtymän jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä 

ole mahdollista siirtää tai jakaa, kuntayhtymän on tehtävä esitys siitä, mi-

ten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialu-

een välillä sopimuksen voimassaoloajan. 

 

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja 

kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 

liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai 

kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja ku-

raattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.  

 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tu-

kitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-

van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoi-

tettujen tehtävien tukitehtäviä.  

 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvoin-

tialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luo-

vuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 9.2.2022  
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Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset 

että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.  

 

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 

31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen 

palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikai-

sen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti 

jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen/viranhoitomäärä-

yksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.  

 

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ-/virkavapaalla 

olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen 

palvelukseen 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä antaa liit-

teenä 2E olevan arvion Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvän henki-

löstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. 

 

Hallintosäännön 20§ ja 29§ nojalla selvitys hyvinvointialueelle annetaan 

yhtymähallituksen toimesta. Selvitystä voidaan täydentää vielä 30.6.2022 

mennessä. Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen yhtymähallitusta 

kokouksessaan 8.2.2022. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

1. antaa Satakunnan hyvinvointialueelle liitteiden 2A – 2E mukaisen 

selvityksen,  

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 

1.1.2023 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-

mältä Satakunnan hyvinvointialueelle, 

3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä 

4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajana tekemään tarvittavat täydennykset 

ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Toimeenpano: Satakunnan hyvinvointialue 
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ALUSTAVIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA 2021 

 

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

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava ti-

linpäätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Kuntayhtymän tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Lisäksi 

Suomen kuntaliitto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilin-

päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, jonka mukaisesti kun-

tayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 laaditaan. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu vuoden 2021 aikana kolme kertaa toi-

minnan ja talouden toteumasta. Sen lisäksi jokaisessa kokouksessa on kä-

sitelty ajankohtaiskatsauksessa toteutuneen toiminnan ja suunnitellun 

toiminnan asioita sekä taloustilannetta. Yhtymähallitukselle esitellään 

kokouksessa tilinpäätöksen keskeisimmät alustavat tiedot.  

 

Tilinpäätöksen alustavat tiedot on esitetty liitteessä nro 3. Liite jaetaan 

yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta sähköpostilla.  

 

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja johtaja Jyrki Vatanen, puh. 044 

4503 210 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus merkitsee vuoden 2021 alustavan tilinpäätöstilanteen tie-

doksi ja käsittelee tilinpäätöksen 24.3.2022 kokouksessa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2022 

 

7 §  Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja kuntayhtymille 

  Kuntainfon 10/2021 koskien perhehoidon palkkioiden ja korvausten in

  deksikorotuksia. Kuntainfo on saapunut kirjaamoihin yhtymähallituksen 

  joulukuun kokouksen jälkeen, joten sitä ei ole ehditty käsittelemään  

  vuoden 2021 puolella.  

 

 Perhehoitajille maksettavien palkkioiden ja korvausten vähimmäismää-

rästä säädetään perhehoitolain (263/2015) 16 §:ssä. Lain mukaan hoito-

palkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 

(395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 

 

 Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vah-

vistettu palkkakerroin on 1,501. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin 

merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 

verrattuna.  

 

 Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tu-

lee perhehoitolain 19 § mukaan tarkistaa vuosittain elinkustannusindeksin 

edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Indeksikorotus 

em. korvauksiin on 3,13 % vuoteen 2021 verrattuna.  

 

 Perhehoitoa järjestetään monen ikäisille asiakkaille, niin lastensuojelun 

sijaishuollon asiakkaille kuin kehitysvammaisille tai ikääntyneille. Perhe-

hoidon palkkioita on maksettu alueellisten suositusten tai seudullisten lin-

jausten mukaisesti. Satakunnan Lastensuojelun kehittämisyhdistys on an-

tanut omat suositukset lastensuojelun perhehoidon palkkioista ja maksuis-

ta ja näitä on noudatettu jo aiemmin jäsenkunnissa. Ikääntyneiden perhe-

hoidossa on noudatettu seudullisen mallin mukaisia palkkioita ja kor-

vauksia.  

 

 Jotta perhehoitajien palkkiot on saatu maksuun jo tammikuun osalta, on 

palvelualuejohtajat ohjeistaneet maksamaan palkkiot ja korvaukset em. 

indeksikorotusten mukaisesti. Palkkioita ja korvauksia korjataan takautu-

vasti, jos yhtymähallituksen päätös on muu kuin esityksen mukainen. 
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Liitteenä nro 4 Kuntainfo 10/2021, Ikääntyneiden seudullisen perhehoi-

don palkkiot ja korvaukset sekä Kessoten perhe- ja sosiaalipalveluiden 

palkkiot ja korvaukset.  

 

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Kosaho Katja Lehtonen p. 040-488 6220 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää, että perhehoidon palkkioita ja korvauksia korote-

taan STM:n Kuntainfon mukaisilla indeksikorotuksilla 1.1.2022 lähtien.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Toimeenpano: perhe- ja sosiaalipalvelut ja koti-, sairaala ja hoivapalve-

lut, palkat 
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YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 

 

8 § Työelämän tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta on säädetty 

Suomen lainsäädännössä ja asetuksissa. Yhdenvertaisuutta ja syrjintää 

koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli voimaan 1.1.2015. 

Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä 

tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain 

(7 §) mukaan ”työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista 

työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja se-

kä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja hen-

kilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava 

toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen te-

hokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.” 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, jäljem-

pänä tasa-arvolaki) 1 §:n mukaan ”lain tarkoituksena on estää sukupuo-

leen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 

sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämäs-

sä.” Tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteetin tai 

sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Työnantajan tulee edistää tasa-

arvoa suunnitelmallisesti ja huolehtia sukupuolten välisestä tasa-arvosta 

esimerkiksi rekrytoinnin, palkkauksen, työ- ja etenemismahdollisuuksien 

sekä työolojen suhteen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ta-

voitteena on parantaa työyhteisön oikeudenmukaisuutta, edistää tasa-

arvoa miesten ja naisten välillä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä 

viihtymistä. 

 

Tasa-arvolain osittaisuudistus tuli voimaan 1.1.2015. Uudistuksen keskei-

set muutokset koskevat tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen laa-

timisen ajankohtia ja sisältöä. Lisäksi lakiuudistuksessa säädetään henki-

löstön osallistumisesta suunnitelman ja kartoituksen laatimiseen sekä 

työnantajan tiedotusvelvollisuuteen. Täysin uutena lakiin on kirjattu kiel-

to syrjiä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella sekä 

kielto läheissyrjinnästä ja olettamaan perustuvasta syrjinnästä. (Tasa-

arvolaki 6 §.)  

 

Kessoten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma muodostaa ohjeistuk-

sen moninaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi organisaatiossa. 

Suunnitelmaan on koottu keskeiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ke- 
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hittämisalueet, tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet, joilla eri alueita 

kehitetään.  

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen yhtymähallitusta kokoukses-

saan 8.2.2022. 

 

Kessoten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on esityslistan liittee-

nä nro 5.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelman liitteen nro 5 mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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SUOJAINTEN KORVAAMINEN YKSITYISILLE PALVELUNTUOTTAJILLE VUONNA 2022 

 

9 §  Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut kuntia (kuntainfot 6/2020 sekä 

19/2020) korvaamaan yksityisten toimijoiden tarvitsemat ylimääräiset 

suojaimet, joiden lisääntynyt käyttö on johtunut COVID-19 –pande-

miasta.  

 

Suojainten kustannusten korvaaminen kunnan tai kuntayhtymän järjestä-

misvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta pe-

rustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. 

Jollei sopimuksissa ole tätä asiaa sovittu, vastaa palvelun järjestäjä viime 

kädessä suojainten saatavuudesta osana hoitoa.  

 

Koronavirusepidemian yhteydessä erilaisten henkilösuojainten käyttö so-

siaali- ja terveydenhuollossa on lisääntynyt merkittävästi. Suojaimia tar-

vitaan mm. henkilökunnan suojaamiseksi tartunnoilta sekä tartunnan le-

viämisen ehkäisemiseksi esimerkiksi hoivapalveluissa sekä julkisella että 

yksityisellä puolella. Työnantajalla on velvoite järjestää työntekijöilleen 

asianmukaiset välineet ja varusteet sekä ehkäistävä tarttuvia tauteja esi-

merkiksi hoivapalveluissa.  

 

Palveluntuottajilla ei ole oikeutta suoraan asiakasmääriin perustuviin kor-

vauksiin. Myöskään kaikkia tarvikekustannuksia ei voida laskea johtu-

vaksi COVID-19 –pandemiasta. Rahallisen korvauksen sijasta voidaan 

suojaimia luovuttaa yksityisille palveluntuottajille maksutta.  

 

Jotta yksityisten palveluntuottajien suojainkorvausten hakemukset käsi-

teltäisiin yhdenvertaisesti, yhtymähallitus on kokouksessaan 8.7.2021 § 83 

päättänyt korvata suojainten ylimääräisen käytön kulut palveluntuottajille 

seuraavanlaisella laskentakaavalla: ”4 kasvomaskia ja suojakäsinepa-

ria/työntekijä/työvuoro”. Laskelmassa huomioidaan lisäksi Kessoten si-

joittamien asiakkaiden osuus asiakaspaikkamäärissä sekä asiakkaiden 

hoitopäivien määrä.   

 

Kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinnat on vuo-

den 2022 alussa kuntayhtymän varaston mukaan seuraavat:  
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Kirurginen maski 0,067 €/kpl 

Nitriilikäsine 0,14 € 

Vinyylikäsine 0,05 € 

FFP2 venttiilitön 0,40 € 

FFP3 venttiilitön 1,00 € 

FFP3 venttiilillä 2,00 € 

 

Kompensaatiota maksettaisiin niille yksityisille palveluntuottajille, joilta 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on saanut 

tämän päätöksen perusteluissa esitettävän laskentakaavan ja perusteiden 

mukaisen hakemuksen suojainten korvaamiseksi. FFP2-maskien osalta 

tarvitaan tarkempi selvitys mm. altistuneiden ja/tai tartuntojen osalta. 

Kessoten jäsenkuntien alueella sijaitsevien yksiköiden osalta kuntayhty-

mä ei maksa rahallista kompensaatiota suojaimista, vaan COVID19-

epidemian torjuntaan liittyvät ylimääräiset suojaimet palveluntuottajat 

voivat em. laskentakaavan mukaisen määrän tilata suojaimia ilmaiseksi 

kuntayhtymän varastolta koronapandemian aikana.  

 

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Kosaho Katja Lehtonen p. 040-488 6220  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä kompensoi yksityisille palve-

luntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.1.- 30.9.2022 (jollei 

valtakunnallisten ohjeiden mukaan suojainohjeistukset muutu) välisenä 

aikana ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä 

kustannuksia edellä esitettyjen keskihintojen, perusteiden ja laskentakaa-

van mukaisesti. Kessoten jäsenkuntien alueella sijaitsevien yksiköiden 

osalta kuntayhtymä korvaa COVID19-epidemian torjuntaan liittyvät yli-

määräiset suojaimet rahallisen korvauksen sijaan maksuttomina tarvik-

keina. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: varasto, perhe- ja sosiaalipalvelut ja koti-, sairaala ja 

hoivapalvelut 
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HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 

10 §  Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-

valtuusto on hyväksynyt 2.12.2020/§14 Kessoten hallintosäännön ja tar-

kentanut sitä kokouksessaan 10.6.2021/§8. Hallinnon tarkastuksen myötä 

hallintosäännössä on todettu puutteita luvussa 7 tiedonhallinnan osalta.  

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen yhtymähallitusta kokoukses-

saan 8.2.2022. 
 

Hallintosääntöön on esitetty tehtäväksi seuraavat lisäykset, jotka on liit-

teenä nro 6. Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymi-

sen jälkeen.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy hal-

lintosääntöön esitetyt lisäykset ja muutokset liitteen nro 6 mukaisesti. 

Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 9.12.2021 – 2.2.2022 

 

11 §  Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset § 1 - 2.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 9.12.2021 – 2.2.2022 

 

12 § Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä palvelualuejohtajien viranhaltijapäätökset: 

 
koti-, sairaala- ja hoivapalvelualuejohtaja Katja Lehtonen, 72 - 77 ja 1 - 3 § 

perhe- ja sosiaalipalvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, 28 - 30 ja 1 - 4 §  

talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, 19 - 25 § 

johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 1 - 2 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

13 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätös 

28.1.2022 LSAVI/960/2022 ja LSAVI/961/2022 Tar-

tuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn asian tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

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

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 1 – 3, 5, 6, 10 - 13 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 4, 7, 8, 9 

 

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     

 

4, 7, 8, 9  

 

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

