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YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS   PÖYTÄKIRJA 2/2022 
 
Kokousaika   26.10.2022 kello 17.00   
Kokouspaikka Juustomestarintie 11, Salo 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntayhtymän internetsivut 
 
  

Kunta Jäsen Läsnä
  

Poissa  Huom. 

Kaarina Kallio Pentti x  jäsen  
 Laaksonen Annina   varajäsen  

Kaarina Marttila Jouni x  jäsen  
 Gustafsson Åsa   varajäsen  

Kaarina Nurmi Maria  x jäsen  
 Aaltonen Anitta  x varajäsen  

Naantali Hautala Isabella x  jäsen  
 Tuimala Marika   varajäsen  

Naantali Lehtilä Sari x  jäsen  
 Haapalainen Satu   varajäsen  

Paimio Vuorela Heli  x jäsen  
 Vairinen-Salmela Johanna  x varajäsen  

Raisio Kujala Pasi x  jäsen  
 Tähti-Riihimäki Sarita   varajäsen  
Raisio Salonen Johanna x  jäsen  
 Tiitta-Nieminen Tarja   varajäsen  
Salo Lehtovirta Tarja x  jäsen  
 Elo Minna   varajäsen  
Salo Nurmi Kari x  jäsen  
 Suominen Olli-Pekka   varajäsen  
Salo Salokannel Reijo x  jäsen  
 Haapaniemi Esko   varajäsen  
Salo Viitala Marika x  jäsen  
 Sjöholm-Nikkanen Anita   varajäsen  

       
        

Lisäksi: 
 

Läsnä
  

Poissa  Huom. 

Heinonen Hannu x  pöytäkirjanpi-
täjä 
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Käsiteltävät asiat Liite 
 

11 § Kokouksen avaaminen  
12 § Nimenhuuto, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1–2 
13 § Kokousasioiden esittelyjärjestyksen hyväksyminen  
14 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävänä pito  
15 § Esitys talousarvion muuttamisesta 3 
16 § Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeen luovutus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 4–6 
17 § Perusparannusinvestoinnin lisääminen toimintasuunnitelmaan 7 
18 § Valtuustoryhmän tai valtuutettujen aloitteet  
19 § Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia   
20 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen  
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KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
Yht. valt. 11 §  26.10.2022 
 
Ehdotus  Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös   Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Marika Viitala avasi kokouksen. 
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NIMENHUUTO, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Yht. valt. 12 §  26.10.2022 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja val-
tuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet todetaan nimenhuudolla, joka toimi-
tetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. 
 
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut 
ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle 
kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän perussopimuksen mukaan jä-
senkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymävaltuuston kokouksessa. Perus-
sopimuksen 5 § määrää, että kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon 
kunnallisvaalikaudeksi jäseniä seuraavasti: 

  
Asukasluku edellisen        Edustajien määrä 
vuoden alussa 

  
                - 14 999                1 
    15 000 - 29 999  2 
    30 000 - 44 999  3 
    45 000 -      4 
 

Perussopimuksen 6 §:ssä määrätään jäsenten äänivallasta seuraavasti: 
Jäsenkunnan äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan siten, että 
kunnan äänten kokonaismäärä on valtuustokauden alussa laskettu kunnan 
asukasluku jaettuna tuhannella. Äänimäärä on lähimpään kokonaislukuun 
pyöristetty lukumäärä. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 
yksi kolmasosa (1/3) edellä olevalla perusteella lasketusta kaikkien kuntien 
yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenkunnan äänimäärä jakaantuu tasan yhty-
mävaltuuston kokouksessa saapuvilla olevien kunnan edustajien kesken. Sen 
lisäksi, mitä yhtymävaltuuston työjärjestyksessä mainitaan, kuntayhtymän ko-
konaisuuden kannalta merkittävä päätös, kuten laitoksen perustaminen tai 
lakkauttaminen, voi yhtymävaltuustossa tulla hyväksytyksi vain, jos vähintään 
puolet ( ½) saapuvilla olevien jäsenkuntien edustajista sitä kannattaa ja asiaa 
kannattavien edustajien yhteinen äänimäärä on vähintään kaksi kolmasosaa 
(2/3) kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 

 Jäsenkunnat ovat toimittaneet pöytäkirjanotteet tai muut viralliset ilmoitukset 
valitsemistaan yhtymävaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajä-
senistään kaudelle 2021–2025, joista tehty yhdistelmä henkilökohtaisine ääni-
määrineen on esityslistan liitteessä 1. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 71 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuuston ko-
koukseen on vähintään kymmenen (10) päivää ennen lähetettävä kullekin val-
tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samanai-
kaisesti kokouskutsu on lähetettävä tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
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Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä ja kolme viidesosaa 
(3/5) jäsenkunnista on edustettuina kokouksessa. Jäsenkunta on edustettuna, 
kun yksikin edustaja on paikalla. 

 
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 11.10.2022 mennessä yhtymäval-
tuuston jäsenille sekä jäsenkuntien hallituksille. 
 

Ehdotus Puheenjohtaja 
 
Pöytäkirjanpitäjä toimittaa nimenhuudon ja puheenjohtaja toteaa esteen il-
moittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymäval-
tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 
  Päätös  Yhtymävaltuusto  
 
  Nimenhuudon perusteella paikalla oli  
 

Nimenhuudon perusteella paikalla oli 10 yhtymävaltuutettua. Viidestä jäsen-
kunnasta neljä oli edustettuna. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
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KOKOUSASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Yht. valt. 13 §  26.10.2022 
  

Kuntayhtymän hallintosäännön 72 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selos-
tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on 
lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 
Hallintosäännön 83 §:n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, ellei yhtymävaltuusto toisin päätä. 
 

Ehdotus Puheenjohtaja 
 
 Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä kokousasioiden esittelyjärjestykseksi yhty-

mävaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esit-
telyjärjestyksen.  

 
Päätös Yhtymävaltuusto 
 
  Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO  
 
Yht. valt. 14 §  26.10.2022 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 92 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokai-

sessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöy-

täkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.  

 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän internetsivuilla. 
 

Ehdotus Puheenjohtaja 
 
 Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkir-

jan. 
 
Päätös Yhtymävaltuusto 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Salonen ja Kari Nurmi. 
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Hallitus 28.9.2022, § 29 
Yhtymävaltuusto 26.10.2022, § 15 
 
ESITYS TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 
 
Hall 24 §  31.5.2022 
 

Sekä pykälässä 17 että pykälässä 18 esitetään kustannuslisäyksiä, jotka eivät 
sisälly kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvioon. Kuntayhtymän rakennus-
ten hallinnointiin ja kuntayhtymän purkamiseen liittyvään asiantuntija-apuun 
tultaneen tarvitsemaan enemmän määrärahaa, kuin mitä talousarvioon on 
varattu, sillä indikatiivisen tarjouspyynnön toteuttaminen BDO:n asiantuntija-
avulla kerryttää kustannuksia saman verta, kuin vuoden 2022 talousarvioon 
varattiin määrärahaa kuntayhtymän toiminnan loppumiseen liittyvän asian-
tuntija-avun hankintaan. Rakennusten mahdolliseen myymiseen ja kuntayhty-
män toiminnan uudelleen organisoimiseen/purkamiseen liittyvien asiantunti-
japalveluiden kustannustarvetta on vaikea arvioida etukäteen, joten talousar-
viota on tarve muuttaa kesken talousarviovuotta siten, että varattavat määrä-
rahat tulevat riittämään syntyvien, kuntayhtymän talousarvioin kannalta mer-
kittävien kustannusten kattamiseen. Ko. kustannuksiin esitetään varattavaksi 
talousarvioon sisältyvien määrärahojen lisäksi 50 000 € vuoden 2022 talousar-
vioon.  
 
Myöskään pykälässä 18 esitetyt ansiotason korotuksen aiheuttamat, noin 40 
000 euron lisäkustannukset, eivät sisälly kuntayhtymän tämän vuoden talous-
arvioon. Edellisten toimintakausien ylijäämää on yhteensä 217 560,78 €. Tä-
män vuoden talousarvio on tehty 42 936,08 € alijäämäiseksi. Mikäli vuoden 
2022 talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan, niin edellisten toimintakau-
sien ylijäämää jää jäljelle 174 624,70 €. Asiantuntijapalveluiden hankintoihin 
varattavan lisämäärärahan ja ansiotason korotusten aiheuttamien lisäkustan-
nusten yhteisvaikutus on noin 90 000 euroa vuodelle 2022. Määrärahoihin 
tehtävä noin 90 000 euron korotus pystytään kattamaan edellisiltä tilikausilta 
kertyneestä ylijäämästä.  
 
Liite 12: Muutettu tuloslaskelma 2022 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
  

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2022 talousarvion muuttamista 
liitteen 12 mukaisesti. 

    
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
 
Hall 29 §  28.9.2022 
 

Kuntayhtymän taloustilanne on muuttunut voimakkaasti huonompaan suun-
taan 31.5.2022 tehdyn päätöksen jälkeen. Keskeisimmät syyt taloustilanteen 
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heikentymiseen ovat palveluiden ennakoitua selvästi alhaisempi käyttöaste 
sekä korkeammat henkilöstökulut.  
 
Talousarvio suunniteltiin vuodelle 2022 siten, että perhetukikeskusten yhteen-
laskettu käyttöaste olisi 96,74 %. Perhetukikeskusten käyttöaste on historiassa 
ollut aina vähintään tälle vuodelle suunnitellun suuruinen. Käytännössä käyt-
töaste on ollut koko 2010-luvun yli 100 % ja vain vuonna 2021 se on jäänyt alle 
100 %. Kuluvana vuonna palveluiden käyttö on ollut selvästi aikaisempia vuo-
sia alhaisempi. Vuonna 2021 palveluiden käytössä oli tämän vuoden tapaa ke-
säaikaista vajetta, mutta kysyntä korjaantui viime vuonna nopeasti tavanomai-
selle tasolle. Myös tänä vuonna korjausliike näyttää alkaneen. Käytännössä 
alku ajoittuu syyskuun puolivälin paikkeille. Koska palveluiden kysyntävaje on 
ollut viime vuotta syvempi, niin koko vuoden käyttöasteeksi ennakoidaan noin 
90 %. Elokuun jälkeen kaikkien perhetukikeskusten yhteenlaskettu käyttöaste 
on kuluvana vuonna ollut 90,47.  
 
Perhekuntoutuspalvelun kysyntä on kuluvana vuonna ollut selvästi ennakoitua 
suurempaa. Elokuun lopussa kuluvan vuoden käyttöaste on ollut 117,77. Sekä 
kysynnän ennakoidusta tasaantumisesta että yksikön saunaosastolta löyty-
neen kosteusvaurion seurauksena koko vuoden käyttöasteen ennakoidaan 
olevan noin 95 %. Tämäkin on selvästi enemmän kuin talousarviossa arvioitu 
86,3 %:n käyttöaste. Kokonaisuuden kannalta perhekuntoutuksen volyymi on 
kuitenkin huomattavasti pienempi kuin perhetukikeskusten, joten hyvän käyt-
töasteen ja sitä myötä ennakoidun hyvän taloudellisen tuloksen vaikutus ko-
konaistulokseen jää rajalliseksi.  
 
Ylimääräisiä henkilöstömenoja kertyy 1.7.2022 alkaen toteutetusta henkilös-
tön ansiotason korottamisesta (hall. 31.5.2022 § 18), henkilöstön suuren vaih-
tuvuuden aiheuttamista lisäkustannuksista sekä lapsen erityistilanteesta joh-
tuvasta lisähenkilökunnan tarpeesta. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa lisä-
kustannuksia sekä lomakorvauksista kertyneinä kustannuksina että rekrytoin-
tiin kuluneina kustannuksina. Yhden lapsen erityistilanne on puolestaan johta-
nut siihen, että häntä varten on tarvinnut palkata kaksi lisätyöntekijää varmis-
tamaan lapsen tarpeita vastaava hoito. Lisäresurssi on ollut käytössä 
31.1.2022 alkaen ja sen ennakoidaan jatkuvan vuoden loppuun asti. Kuntayh-
tymä saa lapsen sijoittaneelta kunnalta ylimääräisen korvauksen lisätyönteki-
jöistä.  
 
Henkilöstömenojen lisäksi ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat asiantuntija-
palveluiden hankinta, joiden tarpeellisuutta käsiteltiin 31.5.2022 pidetyssä ko-
kouksessa ja joiden tarve on edellä kuvattu.  
 
Ylimääräisten kustannusten ja palveluihin kohdistuvan, ennakoitua heikom-
man kysynnän seurauksena, kuntayhtymä ei tule saavuttamaan talousarviossa 
esitettyä taloudellista tulosta. Vuoden 2022 talousarviossa esitetyn, noin 43 
000 euron alijäämään sijaan, alijäämää ennakoidaan kertyvän noin 391 000 
euroa. Kyseessä oleva arvio sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, joten 
lopullinen tulos saattaa poiketa nyt esitetystä huomattavasti. Olennainen ja 
käytännössä aika hallitsematon tekijä on palveluiden kysyntä. Mikäli kysyntä 
heittelee puoleen tai toiseen esitetyn tulosarvion perustana olevasta 
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ennakoidusta kysyntävolyymista, voi myös tilikauden tulos poiketa suurestikin 
arvioidusta. 
 
Syntyvästä alijäämästä noin 217 000 € voidaan kattaa aikaisempien vuosien 
ylijäämästä. Mikäli alijäämä on suurempi, kuin aikaisempien vuosien ylijäämä, 
niin sen kattamiseen olisi tarkoituksenmukaisempaa soveltaa perussopimuk-
sen 19 §:ää, kuin korottaa palveluiden hintaa loppuvuodeksi. Koska tulosen-
nakointi sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä ja koska toimintavuotta on 
jäljellä vain muutama kuukausi, niin palvelumaksujen korottaminen ei ole tar-
koituksenmukaisin vaihtoehto.  Perussopimuksen 19 §:n mukaan maksuista 
kertynyt mahdollinen ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilikauden maksuker-
tymien suhteessa. Tilikauden mahdollinen alijäämä veloitetaan jäsenkunnilta 
tilikauden tammikuun 1. päivä olevan väestöpohjan suhteessa. 
 
Liite 1: Muutettu tuloslaskelma 2022 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
  

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy lisätalous-
arvioehdotuksen liitteen 1 mukaisesti.  

    
Päätös  Hallitus 
 

Hyväksyttiin. 
 
 
Yht. valt. 15 §  26.10.2022 
 
 
Ehdotus  Hallitus 
   
  Yhtymävaltuusto hyväksyy lisätalousarvioehdotuksen liitteen 3 mukaisesti.  
 
Päätös  Yhtymävaltuusto 
 
  Hyväksyttiin. 
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Hallitus 28.9.2022, § 30 
Yhtymävaltuusto 26.10.2022 § 16 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN LIIKKEEN LUOVUTUS VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTI-

ALUEELLE 

Hall 30 §  28.9.2022 

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 al-

kaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämis-

vastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen 

järjestämisestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja 

Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021). 

Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).  

Lain 18 §:ssä määritellään siirtyvä henkilökunta ja todetaan henkilöstön siirty-

vän liikkeen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle. 

   18 § Henkilöstön asema 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan 

henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvin-

vointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katso-

taan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 

psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyh-

tymään. 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen 

tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää 

hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa 

tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty os-

topalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuk-

sen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitet-

tuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeen-

luovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopi-

muksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen. 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi 

(2001/23/EY), työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhal-

tijasta (11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.   

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luo-

vutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toi-

minnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- 

tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen 
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samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luo-

vutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtu-

vat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät 

liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan 

liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen 

tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnanta-

jalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltai-

sena. Saman pykälän 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan 

luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvolli-

suudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta eräänty-

neestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luo-

vuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovu-

tuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei 

muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutus-

hetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopi-

muslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.   

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-

vointialueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitet-

tävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus kos-

kee:   

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   

2) luovutuksen syyt;   

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaa-

liset seuraukset; sekä   

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilös-

tön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksen-

saajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille vii-

meistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöi-

den palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, 

lomapalkasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauk-

sista, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja 

perustuvat aikaan ennen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta 

noudatetaan tässäkin liikkeen luovutuksessa.   

Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluu lain määrittelemä henkilöstö (liite 2). Liik-

keen luovutuksen piirissä on 42 vakanssia, joista 39 on tällä hetkellä täytetty 

vakituisella työ/virkasuhteella. Sellaisia määräaikaisia sopimuksia ei tällä 
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hetkellä ole, joiden voimassaoloaika ulottuisi liikkeen luovutuksen ajankohdan 

yli. Liite 2 päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Liikkeen 

luovutuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siirtosuunnitelma (liite 3). 

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty 

kuntayhtymän yhteistoimintakokouksissa kevään 2022 aikana. Yhteistyötoimi-

kunta on käsitellyt asian kokouksessaan 25.8.2022 ja päättänyt seuraavaa: Yh-

teistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. Yhteistyötoimi-

kunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-

nissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteu-

tettu. 

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vas-

taanottoa ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointi-

alueen valmisteluorganisaation, kunnan/kaupungin/kuntayhtymien kanssa. 

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee käsi-

tellä kunnan/kuntayhtymän antama selvitys viimeistään 31.3.2022 ja päättää 

sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkka-

velan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointi-

alueen vastuulle. Edellä voimaanpanolain 26 §:ssä säädetty kunnan/kuntayh-

tymän antama selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu aluevaltuuston päätös vastaa-

vat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).  

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2022 § 34 ottaa Varsinais-Suomen 

lastensuojelukuntayhtymän antaman selvityksen ja esityksen vastaan sekä 

merkitsee selvityksen tiedokseen ja saattaa sen aluehallitukselle asian valmis-

telua varten ja velvoittaa aluehallituksen tuomaan asia aluevaltuuston hyväk-

syttäväksi 30.9.2022 mennessä. Aluehallitus käsitteli asian kokouksessaan 

6.9.2022 § 237.  

Aluevaltuuston hyväksyttyä Voimaanpanolain 28 § mukaisen selvityksen, to-

detaan sen toimivan liikkeen luovutuksen mukaisena omaisuuden ja sopimus-

ten siirtosopimuksena hyvinvointialueelle. Kunta/kaupunki/kuntayhtymä on 

velvollinen toimittamaan selvityksen jälkeiset muutokset ja täydennykset toi-

mitettuihin tietoihin hyvinvointialueelle. 

Koska Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

616/2021 määrittää selkeästi niin henkilöstön, omaisuuden kuin sopimusten 

siirrosta, ei erillistä sopimusta liikkeen luovutuksesta tehdä. 

Liite 2 Siirtyvä henkilöstö (Salassa pidettävä, JulkL 6 § 1. mom 8. 

kohta) 

Liite 3 Siirtosuunnitelma 25.8.2022 

Liite 4  Henkilöstön siirtosopimus 
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Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto 

- hyväksyy liitteessä 2 olevan mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivite-

tään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luo-

vutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle; 

- hyväksyy liitteen 3 mukaisen henkilöstön siirtosuunnitelman; 

- hyväksyy liitteen 4 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa 

kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

Päätös  Hallitus 

  Hyväksyttiin. 
 
Yht. valt. 16 §  26.10.2022 
 
 
Ehdotus  Hallitus  
 
  Yhtymävaltuusto 
 

- hyväksyy liitteessä 4 olevan mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivite-
tään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luo-
vutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle; 

- hyväksyy liitteen 5 mukaisen henkilöstön siirtosuunnitelman; 
- hyväksyy liitteen 6 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa 

kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
  
Päätös  Yhtymävaltuusto 
 
  Hyväksyttiin.  
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Hallitus 28.9.2022 § 31 
Yhtymävaltuusto 26.10.2022 § 17 
 
PERUSPARANNUSINVESTOINNIN LISÄÄMINEN TOIMINTASUUNNITELMAAN 
 
Hall 31 §  28.9.2022 
 

Perhekuntoutuksen käytössä olevan rakennuksen pesuhuone-, sauna- sekä 
kodinhoitotiloista on löytynyt kosteusvaurio, joka edellyttää tilojen perusteel-
lista kunnostusta. Tilat on viimeksi peruskorjattu 1980-luvulla. Silloin tehdyn 
korjauksen yhteydessä ei ole tehty nykyaikaisten vaatimusten mukaista ve-
sieristystä, minkä seurauksen tilaan on päässyt kuluneiden vuosikymmenien 
aikana syntymään kosteusvaurio. 
 
Pahin osa vauriosta rajoittuu pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen vastaiselle 
seinälle, joka edellyttää tilojen purkamista, pintalaatan poistoa, eristeiden pur-
kua puhtaalle betonipinnalle sekä kastuneiden rakenteiden koneellista kuivat-
tamista. Tarkempi kuvaus tilassa olevasta kosteusvauriosta sekä tarvittavista 
toimienpiteistä löytyy liitteenä olevasta Recover Nordic Oy:n tarkastusrapor-
tista (liite 13).  
 
Perheyksikön saunaosasto, käsittäen pesuhuone- ja saunatilat sekä niihin kyt-
keytyvät pukeutumistilat ja kodinhoitotilat ovat kaikkien perhekuntoutusasun-
tojen käytössä. Tilojen hyvä kunto ja toimivuus ovat edellytys perhekuntou-
tuksen jatkamiselle yksikön jokaisessa asunnossa. Ilman kunnostusta perhe-
kuntoutusta voidaan pysyvästi jatkaa vain yhdessä asunnossa.  
 
Kokonaisuudessaan kunnostuksesta kertyy kustannuksia arviolta 90 000 €. 
Kustannusarviossa on otettu huomioon purkutöiden etenemisen myötä mah-
dollisesti paljastuvia uusia vaurioita. Investointi pitäisi tehdä pikaisesti, jotta 
kuntoutustoiminnan väliaikaisjärjestelyt tai keskeytysaika jäisivät mahdollisim-
man lyhyeksi.  

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto lisää vuoden 2022 
toimintasuunnitelmaan Perheyksikön saunaosaston sekä kodinhoitotilan pe-
rusparannusinvestoinnin, jonka kustannusarvio on 90 000 €. 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin.   
 
Yht. valt. 17 §  26.10.2022 
 
  Liite 7: Recover Nordic Oy:n tarkastusraportti 
 
Ehdotus  Hallitus 
 

Yhtymävaltuusto lisää vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan Perheyksikön  
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saunaosaston sekä kodinhoitotilan perusparannusinvestoinnin, jonka  
kustannusarvio on 90 000 €. 

 
Päätös  Yhtymävaltuusto 
 
  Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 
 
Yht. valt. 18 §  26.10.2022 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 103 §:n mukaan Kokouskutsussa mainittujen 

asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä 

kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. 

Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi. 

Yhtymävaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta 

käydään lähetekeskustelu. 

 

Hallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäval-

tuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloit-

teista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-

sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta 

on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty lop-

puun. 

 
Ehdotus  Puheenjohtaja 

  
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja yhtymävaltuusto 
päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asiaa on valmistel-
tava. 

 
Päätös  Yhtymävaltuusto 
 
  Puheenjohtaja totesi, että aloitteita ei ollut.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ                                                                                            
Yhtymävaltuusto 26.10.2022 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Hallitus Tarkastuslautak. Yhtymävaltuusto Otteen oikeaksi todistaa 

Salossa            /          20    

Pöytäkirjanpitäjä 

 

KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA 
 
Yht. valt. 19 §  26.10.2022 
 

Kuntalaki 95 § 2 momentti: 
 
 ”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, 

vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.” 

 
Ehdotus  Puheenjohtaja 

 
 Yhtymävaltuusto toteaa, onko kiireellisesti esille otettavia asioita. 

 
Päätös  Yhtymävaltuusto 

  
  Puheenjohtaja totesi, että kiireellisiä asioita ei ollut. 
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 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 
Yht. valt. 20 §  26.10.2022 
 
 Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus: 
 
 Kokouksen päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmiste-

lua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jokainen sillä pe-
rusteella, että hänen oikeuttaan on loukattu, kuntayhtymään kuuluva kunta ja 
kuntayhtymään kuuluvan kunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka menee yhtymävaltuuston toimi-
valtaa ulommaksi taikka on muutoin vastainen Länsi-Suomen lääninoikeudelta 
taikka niissä tapauksissa, joissa päätös on alistettava valtion viranomaisen vah-
vistettavaksi, alistusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan on 
itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava tai postitse 
lähetettävä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle kolmen-
kymmenen (30) päivän kuluessa. 

 
 Määräaika luetaan, jos päätös koskee jotakuta henkilöä yksityisesti, tiedoksi-

saamisesta tai jos päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, siitä päi-
västä, jona se on tapahtunut, jolloin tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona 
päätös on asetettu nähtäväksi ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, arkilauantai tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa 
on keskeytettävä, saa tehtävänä suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. Määräajan viimeisenä päivänä tehtäköön muutoksenhaku ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. 

 
 Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjanpitäjän oikeaksi todistama ote sen 

päätöksen kohdalta, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitus-
aika edellisen mukaan on laskettava. 

 
Päätös  Yhtymävaltuusto 
 
  Hyväksyttiin.  
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 Liite nro 1 
YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO 
 
 

 Asukasluku 
30.6.2021 

Edusta-
jien luku-

määrä 

Kunnan 
ääni-

määrä 

Varsinainen jäsen 
(henkilökohtainen äänimäärä) 

Henkilökohtainen varajäsen 

Kaarina 35 156 3 35 
Pentti Kallio (11,66) 

Jouni Marttila (11,66) 
Maria Nurmi (11,66) 

Annina Laaksonen 
Åsa Gustafsson 
Anitta Aaltonen 

Naantali 19 475 2 19 
Isabella Hautala (9,5) 

Sari Lehtilä (9,5) 
Marika Tuimala 

Satu Haapalainen 

Paimio 10 959 1 11 Heli Vuorela (11) 
 

Johanna Vairinen-Salmela 
 

Raisio 24 702 2 25 
Pasi Kujala (12,5) 

Johanna Salonen (12,5) 
Sarita Tähti-Riihimäki 
Tarja Tiitta-Nieminen 

Salo 51 593 4 47* 

Tarja Lehtovirta (11,75) 
Kari Nurmi (11,75) 

 Reijo Salokannel (11,75) 
Marika Viitala (11,75) 

Minna Elo 
Olli-Pekka Suominen 

Esko Haapaniemi 
Anita Sjöholm-Nikkanen  

YHTEENSÄ  141 885 12 
137 

(142) 
(137)  

 
*Asukaslukujen mukaan laskettu kokonaisäänimäärä on 142 ääntä, josta Salon kaupungin osuus on 1/3 eli 
47 ääntä (perussopimus 6 §). 
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ÄÄNESTYKSET                       Liite nro 2 
   

Kunta Jäsen / varajäsen Pykälä Pykälä  

Jaa Ei Jaa Ei 

KAARINA  

35 ääntä 

Pentti Kallio (11,66 ääntä) 

Annina Laaksonen 

Jouni Marttila (11,66 ääntä) 

Åsa Gustafsson 

Maria Nurmi (11,66 ääntä) 

Anitta Aaltonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALI  

19 ääntä 

Isabella Hautala (9,5 ääntä) 

Marika Tuimala 

Sari Lehtilä (9,5 ääntä) 

Satu Haapalainen 

 

  

 

 

 

   

 

 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

PAIMIO  

11 ääntä 

Heli Vuorela (11 ääntä) 

Johanna Vairinen-Salmela 

 

 

 

 

 

 

 

 

jäsen 

varajäsen 

RAISIO  

25 ääntä 

Pasi Kujala (12,5 ääntä) 

Sarita Tähti-Riihimäki 

 Johanna Salonen (12,5 ääntä) 

Tarja Tiitta-Nieminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

SALO  

47 ääntä 

Tarja Lehtovirta (11,75 ääntä) 

Minna Elo 

Kari Nurmi (11,75 ääntä) 

Olli-Pekka Suominen 

Reijo Salokannel (11,75 ääntä) 

Esko Haapaniemi 

Marika Viitala (11,75 ääntä) 

Anita Sjöholm-Nikkanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

jäsen 

varajäsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ  

137 ääntä 

      

 
 
 
 
 


