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yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja
vt. johtava ylilääkäri; Teams-yhteys
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Oksa Jaana
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Allekirjoitukset
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Tuula-Marja Sainio

Taloustoimistossa 20.11.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa:

Raija Nummi
arkistonhoitaja

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

KOKOUSKUTSU

Nro 11/2020

12.11.2020

Kokousaika

Keskiviikko 18.11.2020 klo 15.00

Kokouspaikka

Myllykatu 10, Ruokasali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
147 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 §

Pöytäkirjantarkastajat

149 §

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus

150 §

Vuokrasopimuksien hyväksyminen siirtyvien sosiaalipalveluiden tilojen
osalta 1.1.2021 lukien

151 §

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Asiakasmaksujen vahvistaminen 1.1.2021 alkaen

152 §

Kuurojen Palvelusäätiön hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen

153 §

Validia Oy:n hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen

154 §

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen 1.1.2021 lukien

155 §

Vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023

156 §

Kuntayhtymän johtajan sijaisen nimeäminen ajalle 18.11.2020 –
31.12.2020

157 §

Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 22.10.2020 – 10.11.2020

158 §

Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 22.10.2020 – 10.11.2020

159 §

Tiedoksi annettavat asiat

puheenjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
147 §

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 käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla kokouksessa läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 12.11.2020.
Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntayhtymän johtaja:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
148 §

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Olivera Robeva-Krasteva ja Aulis Mäkinen (varalla jäsenet Salonen ja
Sainio).
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Mäkinen ja Sainio.
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
149 §

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.
Kokouksen 18.11.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita:
 Lääkärikäynnit suoritepaikoittain 10/2020 (liite nro 1)
 Taloustilanne
 Yhteiseen Titania-työaikajaksotukseen siirtyminen 28.12.2020 lukien
 Pääterveysaseman aukioloajan supistaminen arkisin klo 20:een
 Työehtosopimukset 1.1.2021
 Joulun ajan supistettu toiminta 21.12.2020 – 3.1.2021
 Huoltopäällikön rekrytointiprosessi jatkuu
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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SOSIAALIPALVELUIDEN KÄYTTÄMIEN TILOJEN VUOKRASOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN 1.1.2021 LUKIEN
150 §

Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki ja Nakkilan
kunta ovat valmistelleet sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) vastattavaksi. Kuntayhtymän perussopimus on jäsenkuntien päätöksellä muutettu siten, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä muutetaan
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi 1.1.2021
alkaen. Siirron kohteena ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamat
sosiaalipalvelut. Kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluiden tuottaminen
säilyy jäsenkunnilla. Palvelut siirretään Keski-Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän järjestettäviksi 1.1.2021 alkaen.
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tulee perussopimuksen mukaisesti vuokraamaan sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa varten tarvittavat kiinteistöt ne omistavilta kunnilta. Kuntien omistamien sosiaalihuollon rakennusten vuokrien määrittelyn on toteuttanut
Trellum Consulting Oy, joka on myös laatinut kuntakohtaiset vuokrasopimukset kuntien omistamista sosiaalihuollon rakennuksista. Vuokrahinnat ovat työn tuloksena harmonisoitu kuntien kesken, jolloin vuokrien
määrittely on mahdollisimman yhdenmukainen kuntayhtymän toimintaalueella.
Vuokrien harmonisoinnin lähtökohtana on edellisen hallituskauden tuottama Valtioneuvoston asetusluonnos (Ehdotus Valtionneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana 17.5.2018). Asetusluonnoksessa annettiin valtakunnallinen ohjeistus, jolla vuokrien harmonisointi edellisen hallituksen Sote- ja
maakuntauudistuksessa haluttiin toteuttaa. Asetusluonnoksesta ei koskaan
tullut varsinaista asetusta Sote-Maakuntauudistuksen kaaduttua keväällä
2019. Meneillään olevasta Suomen hallituksen uudesta Hyvinvointialueuudistuksesta ei toistaiseksi ole annettu uutta vuokrien määrittelyn ohjeistusta, jolloin edellisen hallituskauden asetusluonnos on viimeisin koko
valtakunnan tason ohjeistus vuokrien määritykseen.
Määritellyn vuokrahinnan lähtökohtana on kattaa kunnille rakennuksista
aiheutuvat pääoma- ja ylläpitokustannukset. Pääomavuokra pohjautuu 6
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% tuottovaatimukseen rakennuksen teknisestä arvosta ja pääomavuokra
sisältää myös edellisen hallituksen antaman VN asetusluonnoksen mukaisen maanvyöhykehintaan perustuvan maanvuokran. Ylläpitovuokra sisältää rakennuksen arvioidut menot kiinteistöt omistaville kunnille. Ylläpitovuokra sisältää hallinnon sekä alueiden, rakennuksen ja kiinteiden koneiden, -laitteiden, sekä kalusteiden hoidon (kiinteistönhoito) ja vuosikorjaukset (kunnossapito). Ylläpitovuokra sisältää myös siivouksen, pois lukien ne kohteet, joissa siivouksesta vastaa tällä hetkellä kuntayhtymä itse.
Ylläpitovuoka ei sisällä irtaimen omaisuuden hoidosta, huollosta ja uusimisesta aiheutuvia kustannuksia, vaan näistä vuokralainen vastaa itse.
Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksiin. Perusparannuksista (peruskorjaus -ja
toiminnallinen muutos) vuokralainen maksaa lisävuokraa, joka lasketaan
toteutettavan investoinnin hinnan mukaan (6 % investoinnin hinnasta).
Perusparannuksista laskettava vuokramuutos tullaan laskemaan aina ennen varsinaisen investoinnin aloitusta jo hankesuunnitteluvaiheessa.
Kokemäki
Vuoden 2021 alusta Kokemäki kaupunki vuokraa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle neljästä kiinteistöstä yhteensä
4 823 neliötä. Nyt allekirjoitettavassa 1.1.2021 voimaatulevassa vuokrasopimuksessa vuosivuokra on 828 730,24 euroa vuodessa ja kuukausivuokra 69 060,85 euroa, jolloin keskimääräinen kuukausineliövuokra on
14,32 €/m2/kk (kahteen desimaaliin pyöristettynä).
Harjavalta
Vuoden 2021 alusta Harjavallan kaupunki vuokraa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle neljästä kiinteistöstä yhteensä
5 702 neliötä. Nyt allekirjoitettavassa 1.1.2021 voimaatulevassa vuokrasopimuksessa vuosivuokra on 970 058,50 euroa vuodessa ja kuukausivuokra 80 838,21 euroa, jolloin keskimääräinen kuukausineliövuokra on
14,18 €/m2/kk (kahteen desimaaliin pyöristettynä).
Nakkila
Vuoden 2021 alusta Nakkilan kunta vuokraa Keski-Satakunnan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymälle kahdesta kiinteistöstä yhteensä 3608
neliötä. Nyt allekirjoitettavassa 1.1.2021 voimaatulevassa vuokrasopimuksessa vuosivuokra on 709 809,59 euroa vuodessa ja kuukausivuokra
59 150,80 euroa, jolloin keskimääräinen kuukausineliövuokra on 16,39
€/m2/kk (kahteen desimaaliin pyöristettynä).
Pöytäkirjantarkastajat
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Eurajoki
Vuoden 2021 alusta Eurajoen kunta vuokraa Keski-Satakunnan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymälle viidestä kiinteistöstä yhteensä 14 788
neliötä. Nyt allekirjoitettavassa 1.1.2021 voimaatulevassa vuokrasopimuksessa vuosivuokra on 2 790 530,11 euroa vuodessa ja kuukausivuokra 232 544,23 euroa, jolloin keskimääräinen kuukausineliövuokra on
15,73 €/m2/kk (kahteen desimaaliin pyöristettynä).
Vuokrasopimusluonnokset liitteenä nro 2.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevien jäsenkuntien vuokrasopimusluonnokset, joilla Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuokraa käyttöön sosiaalihuollon palvelutuotantoon
tarvittavat tilat 1.1.2021 alkaen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN SEKÄ PALKKIOIDEN, KULUKORVAUSTEN JA TYÖOSUUSMAKSUJEN VAHVISTAMINEN
1.1.2021 ALKAEN

Yh 14.10.2020 124 §

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat
säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut koskevat pääosin vammaispalvelua ja sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita. Eurajoen ja
Nakkilan kuntien sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle tulee yhtymähallituksen vahvistaa yhtenäiset asiakasmaksut vuoden 2021 alusta. Eurajoen ja Nakkilan kuntien
sekä Harjavallan ja Kokemäen viranhaltijat ovat valmistelleet esityksen
yhtenäisistä perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista. Osa perhe- ja
sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista on jo yhtenäistetty (vammaispalvelulain mukaiset palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut sekä
vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palvelusetelisääntökirja), eikä
näihin asiakasmaksuihin ole esitetty muutoksia.
Liitteenä 5 yhtenäistetty perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuesitys.
Lisätietoja antaa perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuuvalmistelija Kati
Nordlund-Luoma puh. 044-7475870.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää vahvistaa perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.1.2021 lukien liitteen 5 mukaisesti.
Päätös: Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
Asian budjettivaikutukset selvitetään.
---
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Yhtymähallituksen 14.10.2020 kokouksen jälkeen on laadittu kehitysvammaisten ruokailun kompensaatiosta budjettivaikutukset (oheismateriaalina) Perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta tässä pykälässä esitetään kaikki palkkiot, kulukorvaukset ja asiakasmaksut kootusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat
säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92.
Eurajoen ja Nakkilan kuntien sekä Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien
sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle tulee yhtymähallituksen vahvistaa yhtenäiset asiakasmaksut sekä palkkiot, kulukorvaukset ja työosuusrahat 1.1.2021 alkaen.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut koskevat pääosin vammaispalvelua ja sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita. Eurajoen ja
Nakkilan kuntien sekä Harjavallan ja Kokemäen viranhaltijat ovat valmistelleet esityksen yhtenäisistä perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista. Osa perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista on jo yhtenäistetty (vammaispalvelulain mukaiset palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut sekä vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon
palvelusetelisääntökirja), eikä näihin asiakasmaksuihin ole esitetty muutoksia.
Liitteenä 3 yhtenäistetty perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuesitys.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa palkkiot, kulukorvaukset ja työosuusmaksut
koskevat pääosin vammaispalvelulain sekä lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaista vammaispalvelua, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia lapsiperhepalveluita sekä sosiaalihuoltolain mukaisia
aikuisten psykososiaalisia palveluja.
Eurajoen ja Nakkilan kuntien sekä Harjavallan ja Kokemäen viranhaltijat
ovat valmistelleet esityksen yhtenäisistä palkkioista, kulukorvauksista ja
työosuusmaksuista. Osa perhe- ja sosiaalipalveluiden palkkioista, kulukorvauksista ja työosuusmaksuista ovat jo olleet yhtenäisiä mm. lapsiperhepalveluiden perhehoidon maksut ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden työosuusmaksu, eikä näihin esitetä muutoksia.

Pöytäkirjantarkastajat

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Yhtymähallitus

18.11.2020

229

Liitteenä 4 yhtenäistetty perhe- ja sosiaalipalveluiden palkkiot, kulukorvaukset ja työosuusmaksut – esitys.
Lisätietoja antaa perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuuvalmistelija Kati
Nordlund-Luoma puh. 044-7475870.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää vahvistaa perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut sekä palkkiot, kulukorvaukset ja työosuusmaksut 1.1.2021 lukien
liitteiden 3 ja 4 mukaisesti.
Keskustelun aikana Harri Peltola esitti, että kehitysvammaisten päivä- ja
työtoiminnan ateriakorvausta ei peritä. Esitystä ei kannatettu. Päätökseksi
tulee esittelijän esitys.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖN HINNANKOROTUSESITYS 1.1.2021 ALKAEN
152 §

Kuurojen palvelusäätiö esittää Palvelukeskus Åvikin palveluasumisen ja
henkilökohtaisen avun palveluihin 2,5 %:n hinnankorotusta 1.1.2021 alkaen. Kuurojen palvelusäätiö perustelee korotukset yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakustannusten nousulla (1.8.2020 1,3 % ja 1.7.2021 1,5
% sekä lisäksi palkkaryhmien vähimmäistasojen korotusten kustannusvaikutus on noin 0,60 %).
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:llä ei ole puitesopimusta Kuurojen palvelusäätiön kanssa, vaan palvelut on ostettu yksittäisillä asiakaskohtaisilla, suorahankintaan perustuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla
päätöksillä.
Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumispalvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen korotus on korkeintaan 0,88 %. Laskelmassa on käytetty 60 % palkkaindeksiä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 7/2020.
Liitteenä nro 5 Kuurojen palvelusäätiön hinnankorotusesitys.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ilmoittaa vastauksena Kuurojen palvelusäätiölle,
että Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky hyväksyy korkeintaan 0,88
%:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Lisätiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela,
p. 044 906 7556
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VALIDIA OY:N HINNANKOROTUSESITYS 1.1.2021 ALKAEN
153 §

Validia esittää tuottamiinsa asumis- ja avopalveluihin 3,68 %:n hinnankorotusta 1.1.2021 alkaen. Validia perustelee korotukset palkkojen ja yleiskustannusten nousulla.
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:llä ei ole puitesopimusta Validian
kanssa, vaan palvelut on ostettu yksittäisillä asiakaskohtaisilla, suorahankintaan perustuvilla vammaispalvelulain mukaisilla päätöksillä.
Kuntayhtymä soveltaa jäsenkuntiensa kanssa yhteisesti sovittuja asumispalvelujen hinnankorotusehtoja, jonka perusteella indeksin mukainen korotus on korkeintaan 0,88 %. Laskelmassa on käytetty 60 % palkkaindeksiä ja 40 % elinkustannusindeksiä vuosimuutoksena ajalta 7/2019 7/2020.
Liitteenä nro 6 Validia Oy:n hinnankorotusesitys.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ilmoittaa vastauksena Validia Oy:lle, että KeskiSatakunnan terveydenhuollon ky hyväksyy korkeintaan 0,88 %:n hinnankorotuksen palvelumaksuihin.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Lisätiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela,
p. 044 906 7556
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KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 1.1.2021 LUKIEN
154 §

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa
1.1.2021 tulee organisaation vahvistaa hallintosääntö toiminnan järjestämiseksi. Ksthkyn 17.6.2020 päivitetty hallintosääntö ei ole käyttökelpoinen, 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 hallintosääntö. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 lukien.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien 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
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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 toiminnaksi. Siirtosopimuksessa on mainittu palveluiden ja hinnoittelun kehittämisestä siirtymäajalla. Talousarviota vuodelle 2021 on laadittu yhteisesti jäsenkuntien kanssa.
Kuntayhtymän perussopimus on laadittu keväällä 2020. 10.6.2020 on hyväksytty siirtosopimus, jossa on tarkemmin sovittu siirtoon liittyvistä asioista. Perussopimuksen laadintavaiheessa on ollut nykyinen kuntayhtymän rakenne, jossa talousarvio käyttötalouden osalta eriteltynä on tehtäväalueella eli ns. toimielin tasolla. Kessoten organisaatiorakenne on laadittu samoin kuin aiempi kuntayhtymän rakenne, mutta nykyisin tehtäväalueella tarkoitetaan palvelualuetta eli toimielintasoa. Kessoten talousarvio- ja suunnitelma vuodelle 2021 on laadittu käyttötalouden osalta eriteltynä 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 saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä.
Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste
tulee edelleen vahvistamaan kevyitä kontakteja ja avopalveluita. Muutoksia toteutetaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön
osaamisen kehittämisellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toimintatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa.
Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta jatketaan
ja täydennetään tarvittaessa tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.
Palkankorotuksiin vuodelle 2021 on varattu kunta-alan sopimusten mukaisesti 2,1 %:n korotus (8/2020 palkkoihin). Terveydenhuollon avopalveluiden kuntien maksuosuudet on arvioitu vuoden 2019 ja 2020 käytön
ja arvioitujen muutosten perusteella. Koronakäyntien määrät ovat lisäystä
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suoritearviossa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Kuntien terveydenhuollon maksuosuudet ovat yhteensä 21 milj. €. Sosiaalipalveluiden maksuosuus on 59,1 milj. €, joka laskutetaan jäsenkunnista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2021 toimintakulut tulevat olemaan noin 86,8
milj. € ja toimintatulot 86,8 milj. €. Poistot 0,2 milj. €. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu 0,2 milj. € alijäämä.
Kuntayhtymän oman toiminnan muutokset ja kehittäminen vuodelle 2021
keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttamiseen käytännön tasolla:
- tiimimallin käyttöönottamiseen palvelualueilla
- asiakaskokemuksen parantamiseen
- kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseen
Irtaimistohankintoja ja tarpeistoa tulee harkita organisaation toimintaaika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita.
Laajennettu yhteistoimintaelin käsittelee talousarvion 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 kokouksessaan 27.10.2020.
Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liitteenä nro 1.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä vuoden 2021 talousarvioluonnoksen sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 - 2023.
2) saattaa talousarvioluonnoksen - ja toimintasuunnitelman jäsenkuntien
ja kuntayhtymän yhteisen HHTI-työryhmän ja taloustyöryhmän käsittelyyn.
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.

YH 18.11.2020 155 §

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, HHTI- ja taloustyöryhmä
-----------------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 yksityiskohtaisesti selvitetty vyörytysten sisältö ja jakoperusteet. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vyörytykset jaetaan asukaslukuun perustuen ja koti-sairaala- ja
hoivapalveluiden vyörytykset yli 75-vuotiaan väestön suhteessa.
Perusterveydenhuollon kustannusten nousu verraten 2019 koostuu koronakäyntiarviosta 5800 suoritetta eli yht. 635 000€ koko kuntayhtymässä, kuvantamisen hinnanmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat
178 000€. Lisäksi terveydenhuollossa toimintalogiikan muutos useampiin
kevyisiin käynteihin muuttaa perusterveydenhuollon maksuosuuksia arvioiduilla suoritemäärillä.
Terveydenhuollon palvelut laskutetaan jäsenkunnilta suoriteperusteisesti.
Jäsenkunnilta siirtyvät fysioterapia palvelut ja Eurajoen kunnalta siirtyvät
terveyskeskussairaala ja kotisairaala yhdenmukaistuvat suoriteperusteiseen laskutukseen. Sosiaalipalvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kehitysvammahuollon kuntoutusohjaus, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut sekä lyhytaikaishoidonpalvelut 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 liitteenä nro 7.
Jäsenkunnat ovat antaneet lausunnot talousarviosta, lausunnot ovat huomioitu talousarviovalmistelussa seuraavasti: Vyörytyksiä ja maksuosuuk-
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sien jakoperusteita on avattu tarkemmin talousarviossa. Ateria- ja vuokrakustannuksia on tarkastettu. Perusterveydenhuollon kustannusten nousu
syyt on selvitetty. Jäsenkuntien lausunnot ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä nro 8. HHTI työryhmä/taloustyöryhmä on käynyt tarkennetun 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 sekä vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2021 - 2023
tehdyt tarkistukset
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2021 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2023 mukaan lukien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet talousarvion luvun 5 mukaisesti.
3) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia palvelualueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppusummana.
4) yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet
stilististen korjausten tekemiseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Yhtymähallitus totesi lisäksi, 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
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN AJALLE 18.11.2020 - 31.12.2020
156 §

Yhtymähallitus on kokouksessaan 27.8.2020/§102 päättänyt projektipäällikön toimivan tarvittaessa kuntayhtymän johtajan sijaisena 31.12.2020
asti. Projektipäällikön jäätyä virkavapaalle yhtymähallitus nimeää kuntayhtymän johtajan sijaisen ajalle 18.11.2020 - 31.12.2020.
Hallintosäännön 17 §:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu määritellä johtavassa asemassa toimivat sekä työnantajaa edustavat
viranhaltijat sekä päättää tilien käyttöoikeuksista.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää nimetä ajalle 18.11.2020 - 31.12.2020 kuntayhtymän johtajan sijaiseksi johtavan ylilääkärin.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 22.10.2020 – 10.11.2020
157 §

Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 22.10.2020 – 10.11.2020 nähtävillä
kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 22.10.2020 –
10.11.2020 seuraavan päätösluettelon mukaisesti:
Vt. johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 15 – 19 §
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 507 – 532 §
Ylihammaslääkäri Jari Laitinen, 34 – 43 §
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 380 – 410 §
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 295 – 317 §
Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 152 – 162 §
Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 131 – 132 §
Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 117 – 124 §
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 31 §
Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 150 – 170 §
Vs. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 113 – 116 §
Avohoidon ylilääkäri Sari Malmi, 1 – 5 §
Hallintosihteeri Tuuli Kantola, 17 – 19 §
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 22.10.2020 – 10.11.2020
158 §

Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 22.10.2020 – 10.11.2020 nähtävillä
kokouksessa.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat §181 – 194 sekä viranhaltijapäätökset § 58-59.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
159 §

Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita
tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat
nähtävillä kokouksessa.
-

Harjavallan kaupunginhallitus 2.11.2020/187 § Sopimus KeskiSatakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä

-

Satakati –hankkeeseen sitoutuminen (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille)

Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat 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:
147, 148, 149, 154, 155, 157, 158, 159
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät:
150, 151, 152, 153, 156
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
viranomainen
ja –aika
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky

Koulukatu 2
29200 Harjavalta
telekopio: 02-6773 760
pykälät
150, 151, 152, 153, 156

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimukviranomainen sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
ja valitusaika on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää

pykälät
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 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 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.

Valitusasiakirjojen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
toimittaminen Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat 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 sähköisestä 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.
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