
KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-   PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

TERVEYDENHUOLLON     5/2022 89 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 

Kokousaika  Torstai 20.10.2022 klo 15.00 – 16.56 

 

Kokouspaikka  Myllykatu10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali/Hybridi 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

Lindholm Päivi jäsen 

Nummelin Arja jäsen 

Peippo Teemu jäsen 

Rosendahl Tapio jäsen 

 

Uljas Heikki  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 

Teams   Mustonen Elina jäsen 

Salonen Tomi jäsen 

Sutinen Marjatta jäsen 

 

Sainio Tuula-Marja yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

 

Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja  

Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri  

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

Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

 

Kuusela Hannu Harjavallan kaupunginjohtaja 59 § 

Lakaniemi Vesa Eurajoen kunnanjohtaja, 59 § 

Nieminen Teemu Kokemäen kaupunginjohtaja, 59 § 

 

Poissa  - - -  

   

Asiat  57 - 71 
 

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   20.10.2022 

 

Allekirjoitukset  

 

  Päivi Lindholm   Arja Nummelin 

    

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 21.10.2022 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

Raija Nummi 

 arkistosihteeri 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 5/2022  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus  13.10.2022 

  

                    

Kokousaika  Torstai 20.10.2022 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, ruokasali/hybridi 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 58 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 59 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

 60 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen hinnoittelumuutos 

   

61 § Eurajoen kunnan ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän välisen vuokrasopimuksen päivittäminen 

 

62 § Kuntayhtymän purkaminen 

 

63 § Kirsikkakodin asukkaiden siirtyminen Vuollekodin asumisyksikköön 

 

64 § Lähihoitajan vakanssin 4012-004 nimike- ja tehtävämuutos  

 

65 § Talous- ja hallintojohtajan osa-aikaisuus ja muut mahdolliset osa-

aikaisuudet 

 

66 § Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen 

 

67 § Finda Oy:n osakkeiden palauttaminen Harjavallan kaupungille ja Nakki-

lan kunnalle  

 

68 § Jaana Vettenrannan irtisanomisilmoitus palvelualuejohtajan virasta 

 

69 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 24.8.2022 – 12.10.2022  

  

70 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 24.8.2022 – 12.10.2022 

 

71 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 

 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA                   
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

57 § 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 13.10.2022 

 

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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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

58 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Salonen ja Mustonen (varalla Lindholm ja Nummelin). 

 

 Kuntayhtymän johtaja:  

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat läsnä olevista jäsenis-

tä. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Lindholm ja Nummelin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

59 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 20.10.2022 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 9/2022 (liite nro 1) 

 Kessoten ajankohtaiskatsaus  

- taloustilanne 

- palvelualueiden tilannekatsaukset 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN YKSIKKÖHINTOJEN TARKISTAMINEN 

AJALLE 1.11.2022 – 31.12.2022 

 

60 §  Sosiaalihuollon palveluiden kuntalaskutus suoritetaan aiheuttamisperiaat-

teella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Siirtosopimuksen 

mukaisesti kotihoidon osalta on siirrytty suoritepohjaiseen hinnoitteluun 

ja kuntalaskutukseen vuoden 2022 alusta. Kotihoidon kuntalaskutuksessa 

on ollut ongelmana Pegasos-järjestelmän toiminta: kotihoidon kaikki 

käynnit eivät ole nousseet kuntalaskulle. Järjestelmän toimittaja Cgi on 

korjannut asiaa ja pääsääntöisesti asia on korjattu.  

 

Henkilöstöresurssien haasteiden vuoksi kotihoitoa on tuotettu myös osto-

palveluiden ja palvelusetelien avulla. Ostopalvelun kautta hankitut käyn-

nit tilastoituvat Pegasokseen ja käynnit nousevat sitä kautta kuntalaskulle. 

Palvelusetelillä myönnetty kotihoito ei nouse kuntalaskulle, koska palve-

luntuottaja kirjaa käynnit omaan asiakasjärjestelmään ja laskuttaa asiak-

kaan omavastuuosuudet.  Palvelusetelillä myönnettyjen palvelujen osuus 

on kasvanut selkeästi verrattuna talousarvion laadintatilanteeseen. Tämän 

vuoksi on perusteltua toteuttaa kotihoidon palvelusetelien kuntalaskutus 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Asiasta on sovittu jäsenkuntien talous-

johtajien kanssa. 

 

Kotihoidon suoritemäärät eivät ole kokonaisuudessaan toteutuneet kuten 

talousarviossa on arvioitu. Jäsenkuntien osalta on jonkin verran eroja 

mm. peruskäyntien ja laajojen käyntien suoritemäärien toteutumisessa. 

Myös kotihoidon kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. Tähän 

on vaikuttanut mm. palkkaharmonisointi sekä ostopalvelujen käyttö.  

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä psykososiaalisten erityispalveluiden 

suoritekertymät eivät ole kertyneet talousarviossa suunnittelun mukaises-

ti. Syynä on ollut asiantuntijaresurssien vajaus yksiköissä, asiantuntijoita 

ei ole saatu rekrytoitua.  

 

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  
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pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset. 

Suoritehintoja käytetään sekä jäsenkunta- että ulkokuntalaskutukseen. 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee seurata ja 

ennakoida taloudentoteumaa ja muuttamalla yksikköhinnoittelua vastata 

toiminnan todellisiin kustannuksiin. Perussopimuksen 13§:n mukaan:  

 

”Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion 

hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava 

muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden 

alusta lukien”.  Perussopimuksen 14§:n mukaan: ”Olennaisen yli- tai ali-

jäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suorit-

teiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan to-

dellisia kustannuksia.”  

 

 Liitteenä nro 2 on esitys yksikköhinnoista ajalle 1.11.2022 – 31.12.2022. 

 

Lisätiedot: Talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, puh. 044 4503 210 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ajalle 1.11.2022 – 31.12.2022 liitteen 

nro 2 mukaiset kotihoidon ja psykososiaalisten erityispalveluiden sekä 

kasvatus- ja perheneuvonnan yksikköhinnat. 

 

Edelleen yhtymähallitus päättää, että kotihoidon palvelusetelikustannuk-

set laskutetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mu-

kaan kunnittain 1.1.2022 alkaen. 

 

Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viiväs-

tyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat 
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EURAJOEN KUNNAN JA KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄN VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN JA IRTISANOMI-

NEN 

 

61 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vuok-

rannut sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa varten tarvittavat kiinteistöt 

Eurajoen kunnalta 1.1.2021 alkaen. Kunnan omistamien sosiaalihuollon 

rakennusten vuokrien määrittelyn teki Trellum Consulting Oy. Vuokra-

hinnat harmonisoitiin Kessote-kuntien kesken, jolloin vuokrien määrittely 

oli mahdollisimman yhdenmukainen kuntayhtymän toiminta-alueella. 

Määritellyn vuokrahinnan lähtökohtana oli kattaa kunnille rakennuksista 

aiheutuvat pääoma- ja ylläpitokustannukset.  

 

 Vuokrien laskennassa vuodelle 2021 pääomavuokra pohjautuu 6 % tuot-

tovaatimukseen rakennuksen teknisestä arvosta. Pääomavuokra sisältää 

myös edellisen hallituksen antaman VN asetusluonnokseen mukaisen 

maanvyöhykehinnan. Ylläpitovuokra sisältää hallinnon sekä alueiden, ra-

kennuksen ja kiinteiden koneiden, -laitteiden sekä kalusteiden hoidon 

(kiinteistönhoito) ja vuosikorjaukset (kunnossapito). Ylläpitovuokra sisäl-

tää myös siivouksen, pois lukien ne kohteet, joissa siivouksesta vastaa 

tällä hetkellä kuntayhtymä itse. Ylläpitovuokra ei sisällä irtaimen omai-

suuden hoidosta, huollosta ja uusimisesta aiheutuvia kustannuksia, vaan 

näistä vuokralainen vastaa itse. Pääomavuokra sidotaan elinkustannusin-

deksiin ja ylläpitovuokra kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksiin.  

 

 Vuokrasopimuksen liitteenä ollutta taulukkoa tulee päivittää 1.1.2022 

alkaen niin, että siinä huomioidaan myös terveydenhuollon kohteet. Trel-

lum Consulting Oy on tehnyt kyseiset laskelmat. Samalla Eurajoen kun-

nan omistamien ja Kessotelle vuokrattujen kohteiden listausta ja tietoja 

on tarkennettu. Päivityksen myötä kuukausivuokra on 243 675,76 € 

(alv0) ja pinta-ala yhteensä 14 435 m2. Vuokrasopimuksen päivittämisen 

myötä alkuperäinen terveydenhuollon tiloja koskeva vuokrasopimus pää-

tetään yhteisellä päätöksellä. Eurajoki korvaa Kessotelle vuokrasopimuk-

sen muutoksesta aiheutuvat kustannukset. 

 

Liitteenä nro 3 on päivitetty versio 1.1.2021 voimaan tulleen vuokraso-

pimuksen liitteistä. 
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Eurajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2022 § 171 hyväksynyt 

asian. Asia on valmisteltu yhteistyössä Keski-Satakunnan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymän ja Eurajoen kunnan sekä hyvinvointialueen 

edustajien kesken. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

1) irtisanoa entisen Luvian kunnan ja Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymän terveydenhuollon tiloja koskevan vuokrasopimuk-

sen 1.1.2022 alkaen. 

 

2) hyväksyä muutokset Eurajoen kunnalta vuokrattujen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tiloja koskevan vuokrasopimuksen liitteeseen. Liitettä 

päivitetään vuokrahinnoilla sekä muutoksilla vuokrattujen toimitilo-

jen pinta-aloihin ja täydennetään irtisanotun terveydenhuollon tilojen 

pinta-aloilla liitteen 3 mukaisesti 1.1.2022 alkaen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Tiedoksi: Eurajoen kunta, taloushallinto 
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KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

 

62 §  Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit 

ovat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kes-

soten) jäseniä.  

 

Kessoten tehtävänä on:  

1. Järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslain kansanter-

veyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitet-

tu perusterveydenhuolto, sekä 

2. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä 

sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ siltä osin kuin 

jäsenkuntien valtuustot ovat kuntalain 8 §:n mukaisesti siirtäneet 

järjestämisvastuun kuntayhtymälle. 

 

Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoitoa yhdessä jäsenkun-

tiensa kanssa. 

 

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

tustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvoin-

tialueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan asia-

kaslähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on 

perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteen toimivuus, sa-

moin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen pal-

velujen saumattomuus.  

 

Uudistuksen tavoitteena on:  

- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon se-

kä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, 

- parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,  

- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,  

- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 

- vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin 

ja  

- hillitä kustannusten kasvua.  

 

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveyden- 
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huollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivä-

hoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.  

 

Kessoten perussopimuksen § 23 mukaan: ”Kuntayhtymän purkamisesta 

päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymä-

hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi 

muusta järjestelyistä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityk-

sen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämi-

seen, jaetaan jäsenkunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustan-

nusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvitta-

va määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan 

erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”  

 

 Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet kuntayhtymän purkamista ko-

kouksissaan ja esittävät Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän pur-

kamiseen liittyvien toimenpiteiden aloittamista perussopimuksen mukai-

sesti sekä toteavat, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 

2023 aikana. Jäsenkuntien valtuustojen päätökset liitteenä nro 4 (Eurajo-

en kunnanvaltuusto 13.6.2022.2022 § 38, Harjavallan valtuusto 13.6.2022 

§ 36, Kokemäen kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 45 ja Nakkilan valtuus-

to 27.6.2022 § 29). 

 

 Kuntayhtymän purkamisen konsultointiin on hankittu konsultointipalve-

luja BDO Oy:ltä jäsenkuntien toiveiden mukaisesti. BDO konsultoi kun-

tayhtymän purkautumisen vaiheistuksessa, neuvoo ja ohjaa sekä laatii 

tarvittavat dokumentit. 

  

 Liitteenä nro 5 BDO:n laatima kuntayhtymän purkamissopimusluonnos, 

kiinteistön luovutussopimusluonnos, purkautumista koskeva raportti sekä 

päivitetty toimenpide- ja asiakirjaluettelo.  

 

Lisätiedot: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 044 450 3200. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille hyväksyttäväksi purkamis-

sopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KIRSIKKAKODIN ASUKKAIDEN SIIRTYMINEN VUOLLEKODIN ASUMISYKSIKKÖÖN 

 

63 § Kirsikkakoti on Kokemäellä sijaitseva 8-paikkainen asumisyksikkö, mikä 

siirtyi Kokemäen kaupungilta Kessotelle 1.1.2021 lukien. Kirsikkakoti 

toimii Vuollekodin kannatusyhdistys ry:n tiloissa vuokrasopimuksella. 

Yhdistys tuottaa erillisellä sopimuksella tukipalveluja Kirsikkakodin toi-

mintaan liittyen mm. ravinto, pyykki, siivous ja yöhoito. Kirsikkakodissa 

työskentelee 5 lähihoitajaa Kessoten vakansseilla. 

 

Kirsikkakodin pienimuotoinen toiminta perustuu merkittävästi yhteistyö-

hön Vuollekodin kannatusyhdistys ry:n kanssa. Kirsikkakodissa asuu ny-

kyisellään 4 asukasta. Kirsikkakotiin ei nykyisellä toimintamallilla ole tu-

lossa uusia asukkaita eikä toiminnan jatko nykyisellään ole tarkoituksen-

mukaista. Kirsikkakodin toiminta nykyisellään päättyy kuluvan vuoden 

lopussa Kessotessa.  

 

Kirsikkakodin asukkaiden laadukkaan, hyvän ja turvallisen asumisen tur-

vaamiseksi Kessote on käynyt neuvotteluja Vuollekodin kannatusyhdis-

tys ry:n kanssa ja asukkaat siirtyvät Vuollekodin asukkaiksi 1.1.2023 al-

kaen, jolloin muutos omaisille ja asukkaille on mahdollisimman pieni. 

Kirsikkakodin nykyisten asukkaiden palveluntarve ei eroa Vuollekodissa 

toteutettavasta tehostetun palveluasumisen asukkaiden hoidon tarpeesta. 

Toiminta-ajatuksemme ovat samat ja hoitajilla on osaamista, ammattitai-

toa ja vaadittu koulutustaso asukkaiden laadukkaan hoivan mahdollista-

miseksi. Asukkaita ja omaisia on tiedotettu ja kuultu muutokseen liittyen. 

Jokaisen asukkaan siirtyminen tapahtuu yksilölliset tarpeet huomioiden.  

 

Henkilöstön osalta on käyty YT-neuvottelut 30.9.2022, jotka toteutuivat 

hyvässä yhteishengessä ja päättyivät yksimieliseen ratkaisuun. Kirsikka-

kodin lähihoitajat siirtyvät Kessoten sisällä uusiin toimintayksiköihin. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi saaduksi ilmoituksen Kirsikka-

kodin toiminnan päättymisestä nykyisellään, henkilöstön siirtymisestä 

Kessoten sisällä uusiin toimintayksiköihin ja asukkaiden siirtymisestä 

Vuollekodin asumisyksikköön. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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LÄHIHOITAJAN VAKANSSIN 4012-004 NIMIKE– JA TEHTÄVÄMUUTOS 

 

64 §  Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualueella lääkärinvastaanotolla 

on tarve päivittää vakanssin tehtävänimikettä ajanmukaiseksi ja tarpeita 

vastaavaksi. Lähihoitajan toimi, vakanssi 4012-004, tulee avoimeksi elä-

köitymisen myötä 30.11.2022, toimen tehtäväkuvana on ollut avustava 

lääkärinvastaanotto työ. Nimikemuutoksen perustana on avopalveluiden 

kehittyminen ja toimintamallin muutos. Tarpeena monipuolisemmat työ-

tehtävät lääkärinvastaanotolla osana moniammatillista tiimiä. Sairaanhoi-

taja toimii tiimissä vastuuhenkilönä asiakkaille ja tekee hoidon tarpeen 

arviointia puhelimessa ja sähköisesti, jota ei lähihoitajan tehtäviin kuulu. 

 

Esitetään lähihoitajan vakanssin (vakanssinumero 4012-004) muuttamista 

sairaanhoitajan vakanssiksi 1.12.2022 alkaen. Sairaanhoitajan toimen 

hinnoittelutunnus on 01HOI030, työaikamuotona jaksotyö ja kelpoisuus-

ehtona sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; sairaanhoita-

ja. Nimikemuutoksen vaikutukset palkkakuluihin vuodelle 2022 ovat vä-

häiset.  Vuositasolla muutosvaikutus on n. 3000 € sairaanhoitajan tehtä-

väkohtaisen palkan ollessa 8,7% korkeampi kuin lähihoitajan.  Sairaan-

hoitajan tehtävien laajentuessa ja suoritemäärien noustessa vaikutukset 

tuottavuuden nousussa kompensoivat osaltaan tätä kustannusten nousua.  

 

Tehtävä- ja nimikemuutos käsitellään yhteistyötoimikunnassa 

19.10.2022. Hallintosäännön 31 § mukaan viran ja toimen perustamisesta 

ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista päättää yhtymähallitus. 

 

Lisätiedot: palvelualuejohtaja Juha Jaatinen p. 044 4503020. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että lähihoitajan vakanssin 4012-004 

tehtävänimike muutetaan sairaanhoitajaksi 1.12.2022 alkaen; hinnoittelu-

tunnus on 01HOI030, työaikamuotona jaksotyö, kelpoisuusehtona sosiaa-

li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; sairaanhoitaja. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: lääkärin vastaanoton osastonhoitaja, henkilöstöhallin-

to, palkkahallinto 
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TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN OSA-AIKAISUUS JA MUUT MAHDOLLISET OSA-

AIKAISUUDET 

 

65 § Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila on päätöksellään 

24/2022 § valinnut konsernipalvelujen vastuualuejohtajaksi ja hyvinvoin-

tialueen talousjohtajaksi talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatasen 1.1.2023 

alkaen.  

 

Päätöksessä todetaan, että valittu henkilö voi aloittaa työnsä jo tämän 

vuoden puolella määräaikaisessa ja osa-aikaisessa virkasuhteessa. Neuvo-

teltu Jyrki Vatasen työskentelyn osuus hyvinvointialueelle olisi 1.11.2022 

alkaen 60 %. 

 

 Osa-aikaisuus on linjassa kuntayhtymän muiden johtavien viranhaltijoi-

den hyvinvointialuevalmistelun kanssa.  Vastaavia osa-aikaisuuksia voi 

edelleen tulla myönnettäväksi myös muiden johtavien viranhaltijoiden 

osalta.  

    

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) antaa kuntayhtymän johtajalle toimivaltuudet myöntää kuntayhtymän 

hallinto- ja talousjohtaja Jyrki Vataselle osa-aikaisuuden virastaan, 

sitten kun hyvinvointialue on tehnyt asiasta virkamääräyksen. 

2) antaa kuntayhtymän johtajalle toimivaltuudet myöntää tarvittaessa 

muillekin johtaville viranhaltijoille välttämätön osa-aikaisuus viras-

taan hyvinvointialueen tehtävänhoitoa varten. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Jyrki Vatanen, Juha Jaatinen ja Katja Lehtonen poistuivat kokouksesta 

pykälän käsittelyn ajaksi. 
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KUNTALIITON ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN 

 

66 §   Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien 

ja kuntayhtymien ansioituneille luottamushenkilöille ja työntekijöille 

tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta tai 

kiitollisuuden osoitukseksi huomattavista palveluista kuntien hyväksi. 

Ansiomerkkejä myönnetään kunnallisille viran- ja toimenhaltijoille pal-

velusajan perusteella. Kultainen ansiomerkki myönnetään 30 ja 40 vuo-

den kunnallisesta palveluksesta tai toiminnasta luottamustehtävässä. 

 

Liitteessä nro 6 esitys henkilöistä, joille haetaan Kuntaliitolta kultaista 

ansiomerkkiä. 

 

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hakea Kuntaliitolta  

a) kultaisia 30-vuoden ansiomerkkejä liitteessä nro 6 mainitulle 9 henki-

lölle 

b) kultaisia 40-vuoden ansiomerkkejä liitteessä nro 6 mainitulle 1 henki-

lölle. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö 
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FINDA OY:N OSAKKEIDEN PALAUTTAMINEN  HARJAVALLAN KAUPUNGILLE JA 

NAKKILAN KUNNALLE 

 

67 §  Kuntayhtymällä on ollut aikavälillä 1974 - 1992 Lännen Puhelimen osak-

keita 44 kpl. Yritysten fuusiotilanteessa yhdellä Lännen Puhelimen osak-

keella sai 135 kpl Lännen Teletieto Oy:n osaketta eli kuntayhtymällä oli 

puhelinosakkeita yhteensä 5941 kpl. Lännen Teletieto Oy muutti nimensä 

v. 2010 Finda Oy:ksi. Kiukaisten kunnan erotessa kuntayhtymästä vuon-

na 2009, se lunasti osakkeista 1485 kpl. Tilinpäätöksen 2021 ja omai-

suusotteen mukaan kuntayhtymällä on Findan osakkeita 4455 kpl. Finda 

Oy:n osakkeilla on sijoitusrahasto taseessa. Niiden kirjanpidollinen arvo 

on yhteensä 16 451,48 €. Arvo jakaantuu kuntien kesken siten, että Har-

javallan osuus tästä 11 711,22 € ja Nakkilan osuus 4740,26 €.  

 

 Kunnat ovat luovuttaneet puhelinosakkeet kuntayhtymän aloittaessa sen 

käyttöön. Vuonna 1976 allekirjoitetun sopimuksen kohdan 2. ja 6. mukai-

sesti kuntayhtymän purkautuessa puhelinosakkeiden käyttöoikeus palau-

tuu omistajakunnille (Harjavalta ja Nakkila). Kirjaukset puhelinosakkei-

den omistuksesta on myös yhtymävaltuuston myöhemmissä päätöksissä 

13.6.2013/20 § ja 15.6.2006/29 § peruspääoman määrittämisen osalta. 

 

Kuntien kanssa on keskusteltu ajan mittaan osakkeiden jatkotoimista. 

Kuntien kanta on ollut, että osakkeet palautetaan kuntiin kuntayhtymän 

purkutilanteessa sopimuksen mukaisesti. Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymän purkamista valmisteltaessa ko. sijoitus-

rahasto lopetetaan ja puhelinosakkeet palautetaan omistajilleen kirjanpi-

toarvon suhteessa.  

 

Asiaan liittyvät asiakirjat nähtävillä kokouksessa. 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki puh. 044-450 

3200. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää  

1) lopettaa Finda Oy:n osakkeet 4455 kpl käsittävän sijoi-

tusrahaston. 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 104 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 20.10.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

2) palauttaa Finda Oy:n osakkeet omistajilleen Harjavallan 

kaupungille ja Nakkilan kunnalle.  

3) että palautus tehdään kirjanpitoarvon mukaisesti: Harja-

vallan kaupungin osuus osakkeista 3172 kpl ja Nakkilan 

kunnan osuus osakkeista 1283 kpl. 

4) poistaa kirjanpitoarvon kuntayhtymän taseesta.  

5) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan siir-

tohakemuksen ja tarvittavat dokumentit.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JAANA VETTENRANNAN IRTISANOUTUMISILMOITUS PALVELUALUEJOHTAJAN  

VIRASTA 

 

68 § Kuntayhtymän koti-, sairaala- ja hoivapalvelualuejohtaja Jaana Vettenranta 

on sähköpostilla 11.10.2022 ilmoittanut eroavansa palvelualuejohtajan vi-

rasta 11.10.2022. 

 

Hallintosäännön 49 § mukaan ”Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, 

irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palve-

lussuhteeseen ottava viranomainen. Viranhaltijan ja työntekijän ilmoitus 

palvelussuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta 

päättävän viranomaisen tietoon.” 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi palvelualuejohtajan il-

moituksen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Vettenranta, henkilöstöhallinto ja palkkahallinto. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 24.8.2022 – 12.10.2022 

 

69 §  Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätöksen § 20 - 25.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 24.8.2022 – 12.10.2022 

 

70 § 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, 61 -  80 § 

perhe- ja sosiaalipalvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, 52 - 58 §  

talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, 36 - 42 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

71 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Valtionavustushaku eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveyden-

huollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisä-

kustannuksiin. Sovittu, että jäsenkunnat hakevat kustannukset 

suoraan aiemman käytännön mukaisesti. 

 

- Yhteistyö- ja resurssipyyntö asiakas- ja potilastietojärjestel-

mien siirtämiseksi Satakunnan hyvinvointialueelle. 

 

- Yhteistyö- ja resurssipyyntö tietoliikenne- ja työasemainfra-

struktuurin rakentamiseksi Satakunnan hyvinvointialueelle 

 

- Yhtymähallitus 9.6.2021/72 § Turvapuhelinhälytysten turva-

auttajapalvelun hankinta ajalle 1.7.2021 - 31.12.2022. Viran-

haltijapäätös optiovuoden käyttöönotosta 1.1.2023-

31.12.2023, jotta kriittisten sopimusten jatko turvataan ikään-

tyneiden palveluissa. 

 

  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: 

 57 – 59, 62, 63, 69 - 71 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 60, 61, 64 - 68 

 

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     

 

60, 61, 64 - 68 

 

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

