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Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen 
 
 

 
 
KH 06.06.2022 § 153  
  

 
Eurajoen ja Nakkilan kunnat sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupungit ovat 
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessoten) 
jäseniä.  
 
Kessoten tehtävänä on 
 
1. Järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslain 

kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 
tarkoitettu 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 jäsenkuntiensa 
kanssa. 
 
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan 
asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena 
on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteen toimivuus, 
samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen 
palvelujen saumattomuus.  
 
Uudistuksen tavoitteena on 
 
- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
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 
terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa 
päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.  
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Kessoten perussopimuksen § 23 mukaan: ”Kuntayhtymän purkamisesta 
päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa 
yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat 
sovi muusta järjestelyistä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita 
loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten 
täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnalle peruspääomaosuuksien suhteessa. 
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen 
tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset 
suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.” 
 

Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100. 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

kaupunginvaltuusto päättää 
 
1. esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen 
liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen 
mukaisesti ja 
 
2. todeta, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana. 
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättää 
 
1. esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen 
liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen 
mukaisesti ja 
 
2. todeta, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana. 

 
 
KV 13.06.2022 § 45  
  

 
Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100. 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 

kaupunginvaltuusto päättää 
 
1. esittää Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän purkamiseen 
liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen 
mukaisesti ja  
 
2. todeta, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen 
yksimielisesti. 

 
 
KH 07.11.2022 § 253  

 
Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet kuntayhtymän purkamista 
kokouksissaan ja esittävät Kessoten yhtymähallitukselle kuntayhtymän 
purkamiseen liittyvien toimenpiteiden aloittamista perussopimuksen 
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mukaisesti sekä toteavat, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi 
kevään 2023 aikana. 
 
Kuntayhtymän purkamisen konsultointiin on hankittu konsultointipalveluja 
BDO Oy:ltä jäsenkuntien toiveiden mukaisesti BDO konsultoi kuntayhtymän 
purkautumisen vaiheistuksessa, neuvoo ja ohjaa sekä laatii tarvittavat 
dokumentit. 
 
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 20.10.2022 § 62 esitttää 
jäsenkunnille hyväksyttäväksi purkamissopimuksen ja kiinteistön 
luovutuskirjan. 
 

Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100. 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää 

hyväksyä purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan. 
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää 
hyväksyä purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan. 

 
 
KV 14.11.2022 § 63    
211/00.01.00.01.00/2022    

 
Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100. 
 
Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä purkamissopimuksen ja kiinteistön 

luovutuskirjan. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen 
yksimielisesti. 

 
Jakelu 
 Eurajoen kunta 
 Harjavallan kaupunki 
 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
 Nakkilan kunta 
 
  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otteen 

oikeaksi todistaa   
 
 Kokemäki 17.11.2022 
 

 Leena Kopio 

 Leena Kopio 
 hallinnon sihteeri 
 
 
 Pöytäkirjan julkaisu yleisessä tietoverkossa 17.11.2022. 
 Lähetetty asianosaiselle postitse/sähköpostitse 17.11.2022. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 63 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Valitusoikeus  Päätökseen saa hakea muutosta 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitus-
ajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku   
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4  
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 564 2414  
Puhelinnumero: vaihde 029 564 2400, kirjaamo 029 564 2410  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoi-
tettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mi-
käli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallinto-
tuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kokemäen kaupungin 

kirjaamosta. 
 
Postiosoite: PL 27, 32801 Kokemäki  
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki  
Sähköpostiosoite: kokemaki@kokemaki.fi  
Puhelinnumero: 040 488 6104  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 11 ja 12-15. 
 
Pöytäkirja on 17.11.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
17.11.2022. 


