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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Hall 25 §  28.9.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall 26 §  28.9.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
   
  Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös  Hallitus 
   

Hallitus päätti lisätä 31 §:ään esittelijän tekemät muutokset sekä ottaa käsiteltäväksi 
liitteen 13.  
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Hall 27 §  28.9.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
Päätös  Hallitus 
 
  Päytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Takala ja Heli Vuorela. 
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Hall 28 §  28.9.2022  
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös S 1 – S 2 kuntayhtymän  

johtajan päätökset A 3 – A 8 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 
 

Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät, työehtosopimusten 
 noudattamiseen perustuvat henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 1.6.2022 – 
 27.9.2022.  

 
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: 
 
Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös S 1 – S 2 ja A 4 sekä kun-
tayhtymän johtajan päätökset A 3 – A 11 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytän-
töön. 
 
Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät, työehtosopimusten 

 noudattamiseen perustuvat henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 1.6.2022 – 
 27.9.2022.  

 
Päätös  Hallitus 
   
  Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.   
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ESITYS TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 
 
Hall 24 §  31.5.2022 
 

Sekä pykälässä 17 että pykälässä 18 esitetään kustannuslisäyksiä, jotka eivät sisälly 
kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvioon. Kuntayhtymän rakennusten hallin-
nointiin ja kuntayhtymän purkamiseen liittyvään asiantuntija-apuun tultaneen tarvit-
semaan enemmän määrärahaa, kuin mitä talousarvioon on varattu, sillä indikatiivi-
sen tarjouspyynnön toteuttaminen BDO:n asiantuntija-avulla kerryttää kustannuksia 
saman verta, kuin vuoden 2022 talousarvioon varattiin määrärahaa kuntayhtymän 
toiminnan loppumiseen liittyvän asiantuntija-avun hankintaan. Rakennusten mah-
dolliseen myymiseen ja kuntayhtymän toiminnan uudelleen organisoimiseen/purka-
miseen liittyvien asiantuntijapalveluiden kustannustarvetta on vaikea arvioida etukä-
teen, joten talousarviota on tarve muuttaa kesken talousarviovuotta siten, että va-
rattavat määrärahat tulevat riittämään syntyvien, kuntayhtymän talousarvioin kan-
nalta merkittävien kustannusten kattamiseen. Ko. kustannuksiin esitetään varatta-
vaksi 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 talousarvioon. 
Edellisten toimintakausien ylijäämää on yhteensä 217 560,78 €. Tämän vuoden ta-
lousarvio on tehty 42 936,08 € alijäämäiseksi. Mikäli vuoden 2022 talousarvio toteu-
tuu suunnitelman mukaan, niin edellisten toimintakausien ylijäämää jää jäljelle 
174 624,70 €. Asiantuntijapalveluiden hankintoihin varattavan lisämäärärahan ja an-
siotason korotusten aiheuttamien lisäkustannusten 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 suuntaan 
31.5.2022 tehdyn päätöksen jälkeen. Keskeisimmät syyt taloustilanteen heikentymi-
seen ovat palveluiden ennakoitua selvästi alhaisempi käyttöaste sekä korkeammat 
henkilöstökulut.  
 
Talousarvio suunniteltiin vuodelle 2022 siten, että perhetukikeskusten yhteenlas-
kettu käyttöaste olisi 96,74 %. Perhetukikeskusten käyttöaste on  
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historiassa ollut aina vähintään tälle vuodelle suunnitellun suuruinen. Käytännössä 
käyttöaste on ollut koko 2010-luvun yli 100 % ja vain vuonna 2021 se on jäänyt alle 
100 %. Kuluvana vuonna palveluiden käyttö on ollut selvästi aikaisempia vuosia al-
haisempi. Vuonna 2021 palveluiden käytössä oli tämän vuoden tapaa kesäaikaista 
vajetta, mutta kysyntä korjaantui viime vuonna nopeasti tavanomaiselle 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 suu-
rempaa. Elokuun lopussa kuluvan vuoden käyttöaste on ollut 117,77. Sekä kysynnän 
ennakoidusta tasaantumisesta että yksikön saunaosastolta löytyneen 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 per-
hetukikeskusten, joten hyvän käyttöasteen ja sitä myötä ennakoidun hyvän taloudel-
lisen tuloksen vaikutus kokonaistulokseen jää rajalliseksi.  
 
Ylimääräisiä henkilöstömenoja kertyy 1.7.2022 alkaen toteutetusta henkilöstön an-
siotason korottamisesta (hall. 31.5.2022 § 18), henkilöstön suuren vaihtuvuuden ai-
heuttamista lisäkustannuksista sekä lapsen erityistilanteesta johtuvasta lisähenkilö-
kunnan tarpeesta. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa lisäkustannuksia sekä lomakor-
vauksista kertyneinä kustannuksina että rekrytointiin kuluneina kustannuksina. Yh-
den lapsen erityistilanne on puolestaan johtanut siihen, että häntä varten on tarvin-
nut palkata kaksi lisätyöntekijää varmistamaan lapsen tarpeita vastaava hoito. Lisä-
resurssi on ollut käytössä 31.1.2022 alkaen ja sen ennakoidaan jatkuvan vuoden lop-
puun asti. Kuntayhtymä saa lapsen sijoittaneelta kunnalta ylimääräisen korvauksen 
lisätyöntekijöistä.  
 
Henkilöstömenojen lisäksi ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat asiantuntijapalvelui-
den hankinta, joiden tarpeellisuutta käsiteltiin 31.5.2022 pidetyssä kokouksessa ja 
joiden tarve on edellä kuvattu.  
 
Ylimääräisten kustannusten ja palveluihin kohdistuvan, ennakoitua heikomman ky-
synnän seurauksena, kuntayhtymä ei tule saavuttamaan talousarviossa esitettyä ta-
loudellista tulosta. Vuoden 2022 talousarviossa esitetyn, noin 43 000 euron alijää-
mään 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 ennakoidusta kysyntävolyymista, voi myös tilikauden tulos poi-
keta suurestikin arvioidusta. 
 
Syntyvästä alijäämästä noin 217 000 € voidaan kattaa aikaisempien vuosien ylijää-
mästä. Mikäli alijäämä on suurempi, kuin aikaisempien vuosien ylijäämä, niin sen 
kattamiseen olisi tarkoituksenmukaisempaa soveltaa perussopimuksen 19 §:ää, kuin 
korottaa palveluiden hintaa loppuvuodeksi. Koska tulosennakointi sisältää merkittä-
viä epävarmuustekijöitä ja koska toimintavuotta on jäljellä vain muutama  
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kuukausi, niin palvelumaksujen korottaminen ei ole tarkoituksenmukaisin vaihto-
ehto.  Perussopimuksen 19 §:n mukaan maksuista kertynyt mahdollinen ylijäämä 
palautetaan jäsenkunnille tilikauden maksukertymien suhteessa. Tilikauden mahdol-
linen alijäämä veloitetaan jäsenkunnilta tilikauden tammikuun 1. päivä olevan väes-
töpohjan suhteessa. 
 
Liite 1: Muutettu tuloslaskelma 2022 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
  

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy lisätalousarvioeh-
dotuksen liitteen 1 mukaisesti.  

    
Päätös  Hallitus 
 

Hyväksyttiin. 
 
 
  



VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ   
Hallitus 28.9.2022 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Hallitus Tarkastuslautak. Yhtymävaltuusto Otteen oikeaksi todistaa 

Salossa            /          20    

Pöytäkirjanpitäjä 

   

 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN LIIKKEEN LUOVUTUS VARSINAIS-SUOMEN 

HYVINVOINTIALUEELLE 

Hall 30 §  28.9.2022 

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa 

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 toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).  

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

keen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle. 

   18 § Henkilöstön asema 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henki-

löstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhty-

mään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 

tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-

den siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

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 ostopalve-

lusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- 

ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoi-

tava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialu-

eelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt osto-

palvelutuottajan palvelukseen. 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), 

työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 

(11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnassa ja hyvinvointialueella.   

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

sella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen 

osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 

harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutus-

hetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä nii-

hin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   
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Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan liikkeen 

luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvoin-

tiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava 

osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 mo-

mentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa ole-

vista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle 

tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta joh-

tuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luo-

vuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 

saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan 

luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtoso-

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

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointi-

alueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille 

henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:   

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   

2) luovutuksen syyt;   

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 

seuraukset; sekä   

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön 

edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on 

annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon 

kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden 

palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapal-

kasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja sosi-

aaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan en-

nen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liik-

keen luovutuksessa.   

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

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

työ/virkasuhteella. Sellaisia määräaikaisia sopimuksia ei tällä hetkellä ole, joiden voi-

massaoloaika ulottuisi liikkeen luovutuksen ajankohdan yli. Liite 2 päivitetään vas-

taamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyväksy-

tään henkilöstön siirtosuunnitelma (liite 3). 

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty kun-

tayhtymän yhteistoimintakokouksissa kevään 2022 aikana. Yhteistyötoimikunta on 

käsitellyt asian kokouksessaan 25.8.2022 ja päättänyt seuraavaa: Yhteistyötoimikun-

nalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. Yhteistyötoimikunta toteaa, että  
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työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukai-

nen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu. 

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa 

ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelu-

organisaation, kunnan/kaupungin/kuntayhtymien kanssa. Voimaanpanolain 28 §:n 

mukaan hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee käsitellä kunnan/kuntayhtymän an-

tama selvitys viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitet-

tujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä 

hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Edellä voimaanpanolain 26 §:ssä 

säädetty kunnan/kuntayhtymän antama selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu alueval-

tuuston päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).  

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2022 § 34 ottaa Varsinais-Suomen lasten-

suojelukuntayhtymän antaman selvityksen ja esityksen vastaan sekä merkitsee selvi-

tyksen tiedokseen ja saattaa sen aluehallitukselle asian valmistelua varten ja velvoit-

taa aluehallituksen tuomaan asia aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 men-

nessä. Aluehallitus käsitteli asian kokouksessaan 6.9.2022 § 237.  

Aluevaltuuston hyväksyttyä Voimaanpanolain 28 § mukaisen selvityksen, todetaan 

sen toimivan liikkeen luovutuksen mukaisena omaisuuden ja sopimusten siirtosopi-

muksena hyvinvointialueelle. Kunta/kaupunki/kuntayhtymä on velvollinen toimitta-

maan selvityksen jälkeiset muutokset ja täydennykset toimitettuihin tietoihin hyvin-

vointialueelle. 

Koska Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021 määrittää 

selkeästi niin henkilöstön, omaisuuden kuin sopimusten siirrosta, ei erillistä sopi-

musta 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 

 

Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto 

- hyväksyy liitteessä 2 olevan mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään vas-

taamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuksen Varsi-

nais-Suomen hyvinvointialueelle; 

- hyväksyy liitteen 3 mukaisen henkilöstön siirtosuunnitelman; 
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- hyväksyy liitteen 4 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa kuntayh-

tymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

Päätös  Hallitus 

  Hyväksyttiin. 
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PERUSPARANNUSINVESTOINNIN LISÄÄMINEN TOIMINTASUUNNITELMAAN 
 
Hall 31 §  28.9.2022 
 

Perhekuntoutuksen käytössä olevan rakennuksen pesuhuone- sauna- sekä kodinhoi-
totiloista on löytynyt kosteusvaurio, joka edellyttää tilojen perusteellista kunnos-
tusta. Tilat on viimeksi peruskorjattu 1980-luvulla. Silloin tehdyn korjauksen yhtey-
dessä ei ole tehty nykyaikaisten vaatimusten mukaista vesieristystä, minkä seurauk-
sen tilaan on päässyt kuluneiden vuosikymmenien aikana syntymään kosteusvaurio. 
 
Pahin osa vauriosta rajoittuu pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen vastaiselle sei-
nälle, joka edellyttää tilojen purkamista, pintalaatan poistoa, eristeiden purkua puh-
taalle betonipinnalle sekä kastuneiden rakenteiden koneellista kuivattamista. Tar-
kempi kuvaus tilassa olevasta kosteusvauriosta sekä tarvittavista toimienpiteistä löy-
tyy liitteenä olevasta Recover Nordic Oy:n tarkastusraportista (liite 13).  
 
Perheyksikön saunaosasto, käsittäen pesuhuone- ja saunatilat sekä niihin kytkeyty-
vät pukeutumistilat ja kodinhoitotilat ovat kaikkien perhekuntoutusasuntojen käy-
tössä. Tilojen hyvä kunto ja toimivuus ovat edellytys perhekuntoutuksen jatkamiselle 
yksikön jokaisessa asunnossa. Ilman kunnostusta perhekuntoutusta voidaan pysy-
västi jatkaa vain yhdessä asunnossa.  
 
Kokonaisuudessaan kunnostuksesta kertyy kustannuksia arviolta 90 000 €. Kustan-
nusarviossa on otettu huomioon purkutöiden etenemisen myötä mahdollisesti pal-
jastuvia uusia vaurioita. Investointi pitäisi tehdä pikaisesti, jotta kuntoutustoiminnan 
väliaikaisjärjestelyt tai keskeytysaika jäisivät mahdollisimman lyhyeksi.  

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto lisää vuoden 2022 toimin-
tasuunnitelmaan Perheyksikön saunaosaston sekä kodinhoitotilan perusparannusin-
vestoinnin, jonka kustannusarvio on 90 000 €. 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin.    
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ILMOITUSASIAT 
 
Hall 32 §  28.9.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan 
   

- Toimintatilasto 8/2022 (liite 5) 
- Talousarvion toteuma 8/2022 (liite 6) 
- Johtoryhmän muistiot (liitteet 7–10) 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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OHJAAJAN VAKANSSIN TÄYTTÄMINEN  
 
Hall 33 §  28.9.2022 
 
  Kuntayhtymässä on ollut erityisiä haasteita rekrytoida muodollisen  

pätevyysvaatimuksen täyttävää henkilöstöä. Jotta pystymme varmistamaan, että 
yksiköissä on riittävä määrä henkilökuntaa, tulisi Raision perhetukikeskuksessa 
avoinna oleva ohjaajan vakanssi täyttää lähihoitajakoulutuksen omaavalla  

  työntekijällä. 
 
  Kuntayhtymän hallituksen asettaman pätevyysvaatimuksen mukaisesti ohjaajan  
  tehtävään edellytetään seuraavaa pätevyysvaatimusta: Tehtävään soveltuva  
  korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkintoja edeltänyt opistoasteinen  
  ammatillinen tutkinto. Lähihoitajan tutkinto ei ole korkeakoulututkinto tai  
  ammattikorkeakoulututkintoja edeltänyt opistoasteinen ammatillinen tutkinto.  
 
  Lastensuojelulain 60 §:n mukaan lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten 
  tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon  
  ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon  
  ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä  
  annetun lain 3 §:n mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat laillistetut  
  ammattihenkilöt ja nimikesuojatut ammattihenkilöt. Nimikesuojatuista  
  ammattihenkilöistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa  
  sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, jonka ensimmäisen pykälän mukaan lähihoitaja 
  on nimikesuojattu ammattihenkilö ja täyttää siten lastensuojelulaissa asetetun  
  pätevyysvaatimuksen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. 
 

Raision perhetukikeskuksessa avoinna ollutta ohjaajan tehtävää on hakenut henkilö, 
joilla on lähihoitajan koulutus. Tehtävään hakeneella henkilöllä on yli 4 vuoden koke-
mus erityislastenkodin ohjaajan työstä, jota hän tällä hetkelläkin tekee.  Jotta Raision 
perhetukikeskuksen lakisääteinen henkilökuntamäärä saadaan täytettyä, tulisi 
avoinna oleva vakanssi täyttää liitteessä 11 mainitulla henkilöllä.  

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus antaa luvan tehdä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ohjaajan  
  tehtävänimikkeelle liitteessä 11 mainitun henkilön kanssa. 
 
Päätös  Hallitus  
 
  Hyväksyttiin. 
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Liite 12 
 
MUUTOKSENHAKUOHJE  
 
 
Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän 
jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä, os. Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as. 
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella vain se, 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-
oikeus, Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku. 
 
 
 
 


