
  
 

 
 

 

           

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 5/2020 

   

Kokousaika 9.12.2021 kello 17.20–17.59  

Kokouspaikka Kaarinan ptk, Kuistikatu 4, Kaarina  

 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 
Kuntayhtymän internet-sivut 
 

 

Jäsenet Läsnä Poissa  Huom. 

Salokannel Reijo x  Puheenjohtaja  

Haapaniemi Esko   Varajäsen  

Takala Satu x  Varapuheenjohtaja  

Tähkämaa Sanna   Varajäsen  

Vuorela Heli x  Jäsen, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja  

Rannikko Sari   Varajäsen  

Heiskari Jyrki x  Jäsen  

Perälahti Raimo   Varajäsen  

Lehtilä Sari x  Jäsen Saapui klo 
17.34 

Haapalainen Satu   Varajäsen  

Lisäksi: Läsnä Poissa  Huom. 

Viitala Marika  x Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  

Lehtovirta Tarja  x Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja  

Heinonen Hannu x  Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Hall 48 §  9.12.2021 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall 49 §  9.12.2021 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
   

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös  Hallitus 
   
  Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Hall 50 §  9.12.2021 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
Päätös  Hallitus 
   
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Takala ja Heli Vuorela. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Hall 51 §  9.12.2021 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemä päätös A 5 ja kuntayhty-
män johtajan tekemät päätökset A 9 sekä B 1 – B 2 ovat laillisia ja että ne voidaan 
panna täytäntöön. 
 
Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät henkilöstöhallinnon 
päätökset ajalla 8.9. – 30.11.2021.  

 
  Päätökset on nähtävänä kokouksessa. 
 
  Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti: 
 
  Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemä päätös A 5-A 6 ja  
  kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 9 – A 12 sekä B 1 – B 2 ovat laillisia ja 
  että ne voidaan panna täytäntöön. 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät henkilöstöhallinnon 
  päätökset ajalla 8.9. – 30.11.2021.  
 
Päätös  Hallitus 
   
  Hyväksyttiin esittelijän muuttama päätösehdotus.   
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VUODEN 2021 TULOSPALKKION MAKSAMINEN 
 
Hall 52 §  9.12.2021 
 

Hallitus on kokouksessaan 9.12.2020 § 56 määritellyt vuoden 2021 tulospalkkion 
maksamisen periaatteet. Toiminnoittain tulospalkkion maksamisen kriteerien toteu-
tuminen seurantajaksolta 1.1. – 31.10.2021 on esitelty liitteessä 1. Esitys tulospalkki-
oiden saajiksi on liitteessä 2. 
 
Hallitus määritti täyden tulospalkkion määräksi 500 euroa. Täyden tulospalkkion saa, 
mikäli sisällölliset tulostavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden edellyttämällä ta-
solla. Mikäli liitteessä 2 mainittu työntekijä ei ole ollut kriteerien edellyttämällä ta-
valla töissä tulostavoitteiden seurantajakson aikana, niin tulospalkkion määrään teh-
dään liitteessä 2 mainittuun lähtösummaan nähden kriteerien mukainen vähennys. 
 
Mikäli liitteessä 2 mainittu työntekijä ei ole saavuttanut tavoitteiden mukaista tu-
losta, hänen tulospalkkionsa maksetaan alla olevan taulukon mukaisesti. 
 

Tulostavoitteen toteutumisen taso Tulospalkkion 
määrä 

Kaikki sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet 500 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet yhtä puutetta lu-
kuun ottamatta 

450 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kahta puutetta lu-
kuun ottamatta 

400 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kolmea puutetta lu-
kuun ottamatta 

350 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet neljää puutetta lu-
kuun ottamatta 

300 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet viittä tai useampaa 
puutetta lukuun ottamatta  

0 € 

Mikäli maksettavaksi tulee tulospalkkioiden täyttä määrää alempi summa työs-
säoloehdon vuoksi, niin silloin alennettu summa lasketaan sisällöllisen toteutu-
misen mukaisesta enimmäismäärästä. 

 

 
Esitys  Kuntayhtymän johtaja 

 
Hallitus päättää toimeenpanna tulospalkkioraportin perusteella tulospalkkion mak-
samisen liitteen 2 mukaisille henkilöille. 

 
Hallitus päättää, että vuoden 2021 tulospalkkio maksetaan 31.12.2021 mennessä. 

 
Päätös  Hallitus 
   
  Hyväksyttiin.  
 
  Satu Lehtilä saapui kokouksen pykälän käsittelyn aikana. 
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TULOSPALKKION MAKSAMISEN PERUSTEET VUONNA 2022 
 
Hall 53 §  9.12.2021 
 

Yhtymävaltuusto on vuoden 2021 talousarvioon hyväksynyt 22 000 euron määrära-
han tulospalkkion maksamista varten. Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkion 
maksamisen periaatteet. 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että vuonna 2021 tulospalkkion maksamisessa sovelletaan seuraa-
via periaatteita: 

   
 A. Seurantajakso:  
1.1. – 31.10.2021 (10 kuukautta) 
 
B. Täysi tulospalkkio:  
 
500 euroa, jos työntekijä on koko seurantajakson aikana keskeytyksettä ollut kokoai-
kaisessa työssä ja virka-/työsuhde on voimassa seurantajakson päättyessä 31.10.2021 
ja jatkuu maksupäivään asti. 
 
C. Tulospalkkion osa: 
 
a) Mikäli viranhaltija/työntekijä työskentelee osa-aikaisesti, täyden tulospalkkion 
määrä on vastaavassa suhteessa kuin on osa-aikaisuuden suhde täyteen työaikaan 
(esim. jos työaika on 60 % täydestä työajasta, täysi tulospalkkio on 300 euroa). 
 
b) Yli 30 päivää kestävä tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva yhtäjaksoinen vi-
rantoimituksen/työnteon keskeytymisaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalk-
kion määrää, lukuun ottamatta vuosilomia.  
 
c) Tulospalkkion osan saaminen edellyttää, että viranhaltija/työntekijä on ollut seu-
rantajakson aikana kuntayhtymän palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) 
kuukautta ja että virka-/työsuhde on voimassa seurantajakson päättyessä 31.10.2021 
ja jatkuu maksupäivään asti. 
 
d) Tulospalkkion osan saaminen edellyttää, että viranhaltija/työntekijä on hoitanut 
tehtäväänsä tarkastelujakson aikana yhtäjaksoisesti vähintään 60 päivää.  
 
e) Mikäli tulospalkkion sisällöllisten tavoitteiden toteutumisessa on puutteita, niin 
palkkio myönnetään seuraavan asteikon perusteella: 
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Tulostavoitteen toteutumisen taso Tulospalkkion 
määrä 

Kaikki sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet 500 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet yhtä puutetta lu-
kuun ottamatta 

450 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kahta puutetta lu-
kuun ottamatta 

400 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kolmea puutetta lu-
kuun ottamatta 

350 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet neljää puutetta lu-
kuun ottamatta 

300 € 

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet viittä tai useampaa 
puutetta lukuun ottamatta  

0 € 

Mikäli maksettavaksi tulee tulospalkkioiden täyttä määrää alempi summa työs-
säoloehdon vuoksi, niin silloin alennettu summa lasketaan sisällöllisen toteutu-
misen mukaisesta enimmäismäärästä. 

 

 
 D. Muut periaatteet: 
 
Tulospalkkio maksetaan alla oleviin ryhmiin (toimintayksiköihin) kuuluville viranhalti-
joille/työntekijöille, mikäli viranhaltija/työntekijä saavuttaa alla olevat tavoitteet. Jo-
kaisen viranhaltijan/työntekijän tulee raportoida itsenäisesti tavoitteiden saavuttami-
sesta.  
 
Asiakkaisiin liittyvien tulostavoitteiden raportointi tehdään asiakaskohtaisesti. Rapor-
tin kirjoittamisesta perhetukikeskuksien tulostavoitteiden osalta vastaa omaohjaaja.  
 
Tulostavoitteiden toteutumisesta asiakastyön osalta vastaavat perhetukikeskusten 
asiakkaiden kohdalla työparina toimivat omaohjaajat ja perheyksikön kohdalla työpa-
rina toimivat vastuutyöntekijät. Vastuu asiakkaiden kanssa tehtävästä työskentelystä 
on koko työryhmällä. Henkilökohtaisista tavoitteista jokainen työntekijä vastaa henki-
lökohtaisesti. 
 
Raportti tulee palauttaa 31.10.2022 mennessä. Raportin pääasiallisesta kirjaamisesta 
vastaa yksi omaohjaaja. Molempien omaohjaajien tulee allekirjoituksellaan hyväksyä 
tehty raportti. Perheyksikössä vastuuohjaajat vastaavat raportin pääasiallisesta kir-
joittamisesta. Muut perheohjaajat täydentävät raporttia omalta osaltaan. Vastuuoh-
jaajat jakavat raportointivastuun tasapuolisesti.  
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Perhetukikeskukset 

Tavoite 1 Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä opettajien kanssa siten, että 
koulunkäynti sujuu lapsen suorituskyvyn mukaisella tasolla. 

• Jokaiselle lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelman yhteydessä suunni-
telma koulunkäynnin tukemisesta arjessa. 

• Vuorossa oleva ohjaaja osallistuu vanhempainiltoihin.  

• Ohjaaja (ensisijaisesti omaohjaaja) osallistuu vanhempainvartteihin tai tapaa 
opettajaa henkilökohtaisesti muussa yhteydessä lukuvuoden aikana.  

• On aktiivinen yhteydenpidossa lapsen kouluun. 

Mittari  
(määrällinen) 

• Tehtyjen suunnitelmien määrä 

• Opettajan henkilökohtaiset tapaamiset 

• Muun yhteydenpidon määrä 

• Vanhempainiltoihin osallistumiset (Tarkka selvitys, mikäli vanhempainiltaan ei 
jostain syystä pystytty osallistumaan. Tässä yhteydessä tarvitaan myös selvitys 
siitä, miten vanhempainillassa ollut informaatio on muulla tavalla hankittu.) 

Mittari 
(laadullinen) 

• Selvitys ohjaajien aktiivisuudesta hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesta koulunkäynnin tukemisesta.  

• Arvio lapsen koulumenestyksen kehityksestä toimintavuoden aikana. 

Tavoite 2 Toiminnasta syntyvien poikkeaminen havainnointi, kirjaaminen, raportointi ja käsittely 
laadunhallinnassa määritellyllä tavalla.  Kuntayhtymässä seurataan kolmen tyyppisiä 
poikkeamia, jotka ovat: 
1. Erikseen määritellyt kuntayhtymätasolla seurattavat poikkeamat, jotka nojautuvat 
prosesseihin ja toimintaohjeisiin.  
2. Yksikkötasolla seurattavat poikkeamat, jotka nojautuvat prosesseihin ja toimintaohjei-
siin. 
3. Yksikkötasolla seurattavat muut poikkeamat. 
Laatutyöryhmä on määritellyt laatukäsikirjaan kirjatut, kuntayhtymätasolla seurattavat 
poikkeamat. 
 
Kaikissa kuntayhtymän yksiköissä tulee kerätä toiminnassa ilmeneviä poikkeamia edellä 
kuvattujen tasojen mukaisesti sekä käsitellä poikkeamat laatukäsikirjassa määritellyn ta-
voitteen mukaisesti (Laatukäsikirja, kappale 13, Poikkeamat).  
 
Yksikön tulee kerätä vähintään n. 10 poikkeamaa/kk. Kerättyjen poikkeamien minimi-
määrästä enintään 50 % voi olla lääkepoikkeamia.   

Mittari • Kerättyjen poikkeamien määrä jaoteltuna lääkepoikkeamiin ja muihin poik-
keamiin. Raportissa tulee näkyä havainnoidun poikkeaman sisältö, havainnoin-
tiajankohta ja havainnon tehneen henkilön nimi.   

Tavoite 3 Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen hoito- ja kasvatustyössä  
Jokaisen lapsen omaohjaaja viettää ohjattavansa kanssa suunnitelmallista ja ta-
voitteellista omaohjaaja-aikaa vähintään 1 krt/viikko. Molempien omaohjaajien 
tulee pitää lapsen kanssa 2 omaohjaaja-aikaa kuukaudessa. Omaohjaajaparin tu-
lee suunnitella omaohjaaja-aikojen toteuttaminen myös vuosilomien ajaksi. Mi-
käli omaohjaaja-ajan on toteuttanut joku toinen ohjaaja, niin se on perusteltava 
erikseen.  

• Jokaiselle sijoitetulle lapselle tehdään kirjallinen suunnitelma omaohjaajatyös-
kentelystä. Suunnitelman tekemisestä vastaa omaohjaajapari. Suunnitelma tu-
lee olla valmis viimeistään 31.1. Suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden vä-
lein siten, että päivitetyt suunnitelmat ovat valmiina viimeistään 30.4, 31.7. ja 
30.10. Vuoden aikana sijoitettuna oleville lapsille tulee tehdä omaohjaajatyön 
suunnitelma viimeistään kuukauden päästä sijoituksen alkamisesta. Vuoden ai-
kana tulleiden lasten kanssa suunnitelma päivitetään em. mainittuihin ajankoh-
tiin mennessä. 
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Mittari • Lapsikohtainen arvio hoito- ja kasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta. Arviossa tulee näkyä tehdyn työn reflektointi.  

• Tehdyt ohjaustyöskentelyn suunnitelmat 

• Toteutuneet omaohjaaja-ajat 
Kuvaus omaohjaajatyön sisällöstä ja perustelu suunnitelman mahdollisesta 
muuttumisesta 

Tavoite 4 Perheiden ja lähiverkoston kanssa tehtävä työ 

• Vanhemmat pyritään osallistamaan hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen. 

• Käydään perheen kanssa lapset puheeksi – menetelmän mukainen keskustelu 1. 
sijoituskuukauden aikana. Keskustelun käymisestä vastaa omaohjaajapari. 

• Lapsen edun mukaan vanhempien ja/tai muun lähiverkoston kanssa pidetään 
suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tapaaminen vähintään 6 kertaa toiminta-
vuoden aikana.  
Järjestetään koko perhetukikeskuksen yhteisiä perhetapahtumia (väh. 2 tapah-
tumaa). Toinen voi olla kuluvan vuoden joulukuulle suunniteltu tapahtuma.  

Mittari  
(määrällinen) 

• Lähiverkostotapaamisten määrä 

• Yhteisten tapahtumien määrä 

• Toteutetut Lapset puheeksi -keskustelut 

Mittari 
(laadullinen) 

• Kuvaus muusta yhteydenpidosta (esim. puhelut). 

• Lapsikohtainen arvio hoito- ja kasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisen vanhempien kanssa tehdyn työskentelyn vaikutuksesta lapsen kas-
vuun ja kehitykseen. Arviossa tulee näkyä tehdyn työn reflektointi.  

• Jos perhetapaamiset eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti, perustele lap-
sen edun näkökulmasta, minkä vuoksi ne eivät ole toteutuneet ja miten asian 
eteen on työskennelty.   

Tavoite 5 Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen 

• Jokainen ohjaaja kirjoittaa lastensuojelutyön taustateorioihin kytkeytyvän noin 2 
sivun mittaisen esseen. Esseen tekemistä varten annetaan tarkemmat ohjeet 
31.12.2021 mennessä. 

• Vaihtoehtoisesti tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluva perehtyy erikseen mää-
riteltävään materiaaliin ja tekee siitä 2 sivun referaatin. 

• Sekä esseiden että referaattitehtävän aihealueiden määrittely voidaan tehdä yk-
sikön tarpeesta käsin. 

• Essee/referaatti käydään läpi tiimipalaverissa, jossa käydään yhteistä pohdintaa 
luetun materiaalin vaikutuksesta yksikössä tehtävään työhön. 

Mittari • Valmis kirjoitus 30.4.2022 mennessä 

Perheyksikkö 

Tavoite 1 Jokaisella perhekuntoutuksessa olevalla perheellä on Arjessa mukana – ajat.  

• luodaan yhteyttä ja luottamusta 

• perheen motivointi  

• yhdessä tekeminen ja toimiminen  

• perhekuntoutuksen tavoitteellista tukemista arjessa 
Jokainen työntekijä työskentelee jokaisen perheen kanssa vähintään neljässä Arjessa mu-
kana ajassa kuukausittain. 

Mittari 
(määrällinen) 

Toteutuneet Arjessa mukana ajat, päivämäärät. Jokainen perheohjaaja kirjaa jokaisen 
perheen raporttiin kuukausittain Arjessa mukana ajat (päivämäärä ja aika). 

Mittari 
(laadullinen) 

Tavoitteellinen sisällön kuvaus lyhyesti. Perheohjaaja kuvaa, miten toiminta edistää per-
heen kuntoutukselle asetettuja tavoitteita. Miksi juuri kyseinen sisältö on valittu? 

Tavoite 2 Jokaiselle perhekuntoutuksessa/tehostetussa perhetyössä olevalle perheelle laaditaan 
yhdessä kuntoutussuunnitelma/tehostetun perhetyön suunnitelma, joka tarkistetaan 
kuukausittain yhdessä perheen kanssa. Perheen vastuuohjaaja vastaa kuukausittaisen 



VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ   
Hallitus 9.12.2021 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Hallitus Tarkastuslautak. Yhtymävaltuusto Otteen oikeaksi todistaa 

Salossa            /          20    

Pöytäkirjanpitäjä 

   

 
 
 
 
 
 

tarkistuksen tekemisestä. Viikkosuunnitelmat ja -keskustelut ohjaavat kuntoutussuunni-
telman tavoitteita arjessa. 

Mittari 
(määrällinen) 

Tehdyt kuntoutusuunnitelman/tehostetun perhetyön suunnitelman tarkistukset ja niiden 
päivämäärät. 

Mittari 
(laadullinen) 

Kuvaus siitä, miten ja millä tavoilla perhe osallistettiin viikkosuunnitelmien avulla kuntou-
tussuunnitelman tarkistukseen. 

Tavoite 3 Jokaisesta asiakasperheestä tehdään kausikooste kahden (2) kuukauden välein. Koosteen 
pohjalta käydään keskustelua asiakasperheen kanssa kuntoutuksen tavoitteellisesta ete-
nemisestä. Vastuuohjaaja vastaa koosteen valmistumisesta. 

Mittari 
(määrällinen) 

Valmistuneiden koosteiden päivämäärät 

Mittari 
(laadullinen) 

Kuvaus siitä, miten tai millä tavoin koostetta kirjoitettaessa varmistettiin, että koostee-
seen tulee näkyviin koko työryhmän näkemys ja perheen ajatukset kuntoutuksen etene-
misestä. Kuvaukseen tulee liittää kolme esimerkkiä. 

Tavoite 4 Jokaisen asiakasperheen lapsi/lapset huomioidaan yksilöllisesti. 

Mittari Kuvaus jokaisen perheen lasten kanssa toteutetusta työskentelystä, miten päädyttiin va-
littuun sisällölliseen työskentelyyn. Kuvaukseen tulee liittää esimerkki jokaisesta kuntou-
tuksessa olleesta perheestä. 

Tavoite 5 Toiminnasta syntyvien poikkeaminen havainnointi, kirjaaminen, raportointi ja käsittely 
laadunhallinnassa määritellyllä tavalla.  Kuntayhtymässä seurataan kolmen tyyppisiä 
poikkeamia, jotka ovat: 
1. Erikseen määritellyt kuntayhtymätasolla seurattavat poikkeamat, jotka nojautuvat pro-
sesseihin ja toimintaohjeisiin.  
2. Yksikkötasolla seurattavat poikkeamat, jotka nojautuvat prosesseihin ja toimintaohjei-
siin. 
3. Yksikkötasolla seurattavat muut poikkeamat. 
Laatutyöryhmä on määritellyt laatukäsikirjaan kirjatut, kuntayhtymätasolla seurattavat 
poikkeamat. 
 
Kaikissa kuntayhtymän yksiköissä tulee kerätä toiminnassa ilmeneviä poikkeamia edellä 
kuvattujen tasojen mukaisesti sekä käsitellä poikkeamat laatukäsikirjassa määritellyn ta-
voitteen mukaisesti (Laatukäsikirja, kappale 13, Poikkeamat).  
 
Yksikön tulee kerätä vähintään n. 7 poikkeamaa/kk.  
 

Mittari Kerätyt poikkeamat tulee raportoida. Raportissa tulee näkyä havainnoidun poikkeaman 
sisältö, havainnointiajankohta ja havainnon tehneen henkilön nimi.   

Tavoite 6 Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen 

• Jokainen ohjaaja kirjoittaa lastensuojelutyön taustateorioihin kytkeytyvän noin 2 
sivun mittaisen esseen. Esseen tekemistä varten annetaan tarkemmat ohjeet 
31.12.2021 mennessä. 

• Vaihtoehtoisesti tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluva perehtyy erikseen mää-
riteltävään materiaaliin ja tekee siitä 2 sivun referaatin. 

• Sekä esseiden että referaattitehtävän aihealueiden määrittely voidaan tehdä yk-
sikön tarpeesta käsin. 

Essee/referaatti käydään läpi tiimipalaverissa, jossa käydään yhteistä pohdintaa luetun 
materiaalin vaikutuksesta yksikössä tehtävään työhön. 

Mittari Valmis kirjoitus 30.4.2022 mennessä 
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Yksiköiden johtajat 

Tavoite 1 Perhetukikeskusten johtajat ja vastaava perheohjaaja johtavat yksiköidensä tulostavoit-
teiden toteuttamista vuoden 2022 aikana. Käyvät tulostavoitteiden toteutumista läpi 
työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluissa ja valvovat seurantajakson aikana sisältöjen 
toteutumista.  

Mittari • Pidetyt kehityskeskustelut ja niiden yhteenveto 

• Kuvaus siitä, miten yksikön johtaja on pyrkinyt varmistamaan yksikössä tehtävän 
työn suuntautumista tulostavoitteiden suuntaisesti. 

Tavoite 2 Yksikön johtaja arvio vuoden 2022 toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista.  

Mittari • Määrällinen arvio asteikolla: toteutunut kokonaan, toteutunut osittain, ei toteu-
tunut ollenkaan. 

• Lyhyt laadullinen kuvaus tavoitteen toteutumisesta. 

Tavoite 3 Luo yksikön toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 

Mittari • Valmis toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Tavoite 4 Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen 

• Yksikön johtajan tulee varmistaa, että yksikössä tehtävän työn teoreettista poh-
jaa vahvistetaan käytännössä. Yksikön johtajan tulee antaa selvitys, miten ohjaa-
jien/perheohjaajien teoreettisen aineiston perusteella tekemiä kirjoituksia on 
yksikössä käsitelty ja miten niiden sisältöjä on hyödynnetty ohjaustyössä. Selvi-
tyksen tulee sisältää konkreettisia kuvauksia sisältöjen hyödyntämisestä.  

Mittari • Valmis selvitys. 

 

Hallinto ja lastensuojelun yhteiset palvelut 

Tavoite 1 SHQS-laaduntunnustusauditoinnin toteutus, mikäli auditointi on mahdollista to-
teuttaa vuonna 2021 pidettävän esiauditoinnin perusteella. 

Mittari • Kuvaus auditoinnin tuloksista 

Tavoite 2 Sijoitettuna olleiden lasten haastattelukäytännön ja haastattelupohjan uudista-
minen 31.3.2022 mennessä. 

Mittari • Kuvaus uudistetusta toimintakäytännöstä 

Tavoite 3 Valmistautuminen palvelutuotannon siirtymiseen hyvinvointialueelle  
- palvelutuotannon joustavaan siirtymiseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus. 

Mittari • Valmis kartoitus 

Tavoite 4 Kuntayhtymän arkiston ajantasaistaminen sekä hallinnon päätöspöytäkirjojen ar-
kistoiminen. 

Mittari • Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä 

Tavoite 5 Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen ruokavaliossa 

Mittari • Vähintään yksi kasvisruokapäivä viikossa (ruokalaji mainittava) 

• Vähintään yksi kalaruoka viikossa (ruokalaji mainittava) 

• Erilaisten vaihtoehtoisten proteiinilähteiden käyttö vähintään kaksi kertaa 
kuukaudessa. Vaihtoehtoinen proteiinilähde tulee yksilöidä erikseen ja se 
tulee olla joku seuraavista: härkäpapu, kasvipohjainen proteiinipitoinen 
ruokarae tai suikale (esim. Valion Mifu), linssi, soijarouhe, nyhtökaura tai 
hernerouhe.  Vaihtoehtoisen proteiinilähteen tulee olla osa pääruokaa ja 
sen tulee korvata eläinkunnasta peräsin oleva proteiinin lähde.   

• Em. mittarien toteutumista tulee seurata toimintavuoden aikana. Seuran-
nasta tehty raportti tulee olla valmis 31.10.2022 

Tavoite 6 Vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaisten, energiatehokkuutta parantavien toi-
menpiteiden toteutus talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. 

Mittari • Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. 
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Tavoite 7 Kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöiden huoltoon liittyvien työvälinei-
den kartoitus ja listaaminen 

 • Valmis listaus  

 
Päätös Hallitus 
 
 Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 
 
Hall 54 §  9.12.2021  
 

Yhtymävaltuuston päätöksen 27.10.2021 (24 §) mukaan hallitus hyväksyy talousar-
vion käyttösuunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, 
mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy. Liitteessä 3 on esitetty vuoden 2022 ta-
lousarvion käyttösuunnitelmaehdotus. 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 3 
mukaisena. 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin.  
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KELPOISUUSVAATIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Hall 55 §  9.12.2021   
 
  Perhetukikeskuksen johtajien ja vastaavan perheohjaajan tehtävien kelpoisuusvaa-
  timus on tällä hetkellä seuraava:  
 
  Sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai 
  vastaava aiemmin suoritettu ammattitutkinto. Julkishallinnon ja – talouden  
  tuntemus ja riittävä kokemus ja esimiestaito. 
 
  Kyseinen määritelmä edellyttää käytännössä, että ko. tehtäviin valittavalla tulee olla
  sosionomi AMK-tutkinto tai aikaisemmin suoritettu vastaava ammattitutkinto. Ko. 
  määritelmä on kuntayhtymän oma ja on ahtaampi kuin sosiaalihuoltolain 46 a § 3. 
  mom. määritelmä, jonka mukaan asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon 
  johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, 
  alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. 
 
  Henkilökunnan saatavuus sekä ohjaajan että yksikön esihenkilön tehtäviin on  
  vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Jotta yksiköiden esihenkilötehtävät  
  pystytään jatkossakin täyttämään mahdollisimman osaavilla henkilöillä, tulisi  
  kelpoisuusvaatimus muuttaa vastaamaan sosiaalihuoltolain asettamaa vaatimusta.  
 
  Kelpoisuusvaatimuksen muutoksella ei ole vaikutusta ko. tehtäviä tekevien  
  henkilöiden tehtäväkuvaan tai palkkaukseen. 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus päättää, että perhetukikeskuksen johtajan ja vastaavan perheohjaajan  
  kelpoisuusvaatimus on seuraava: 
 
  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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PERHETYÖN ASIANTUNTIJAN KELPOISUUSEHTO JA TEHTÄVÄKUVA 
 
Hall 56 §  9.12.2021 
 
  Kuntayhtymässä on ollut käytössä kehittämisjohtajan virka, joka on ollut avoin  
  edellisen viranhaltijan eläköidyttyä kuluvan vuoden keväällä. Toiminnallisten  
  tarpeiden vuoksi kehittämisjohtajan sijaan kuntayhtymässä on tällä hetkellä  
  suurempi tarve perhetyön asiantuntijan toimen käyttöönottoon. Sijoitettujen lasten 
  perheiden kanssa tehtävä työ vaatii kehittämistä ja tätä varten kuntayhtymään  
  tarvittaisiin henkilö, joka pystyy sekä tukemaan perhetukikeskuksissa  
  tehtävää perhetyötä että osallistumaan tarvittaessa työn tekemiseen haastavissa
  asiakastilanteissa.  
 
  Työn vaativuuden vuoksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulisi olla vahva osaaminen 
  lastensuojelun piirissä tehtävästä perhetyöstä. Tehtävän kelpoisuusehto tulisi  
  määritellä ko. osaamisvaadetta silmällä pitäen seuraavanlaiseksi:  
   
  Perhetyön asiantuntijan tehtävän kelpoisuusehto 
 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosi-
aalityöntekijän pätevyys tai perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus 
tai sosiaali- ja terveysalan yamk -tutkinto lisättynä soveltuvalla täydennys-
koulutuksella.  

 
  Perhetyön asiantuntijan tehtävän tarkempi kuvaus on määritelty tehtäväkuvassa 
  (liite 4). Perhetyön asiantuntijan tehtävä on työsuhteinen, koska tehtävän  
  hoitaminen ei edellytä julkisen vallan käyttöä. 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus vahvistaa perhetyön asiantuntijan tehtävälle seuraavan kelpoisuusehdon: 
 
  Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen  
  sosiaalityöntekijän pätevyys tai perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus tai 
  sosiaali- ja terveysalan yamk -tutkinto lisättynä soveltuvalla täydennyskoulutuksella.  
 
  Hallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen kuvauksen perhetyön asiantuntijan 
  tehtäväkuvaksi. 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Hall 57 §  9.12.2021 
 
  Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan:  
  
  ”Hallitus asettaa toimikautensa ajaksi jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen  
  viranhaltijoista ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista koostuvan  
  neuvottelukunnan, joka antaa lausuntoja kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. 
  Jokainen jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja kuntayhtymän hallitus nimeää  
  enintään kolme kuntayhtymän edustajaa neuvottelukuntaan. Jäsenkuntien  
  edustajien nimeäminen neuvottelukuntaan tapahtuu jäsenkuntien  
  perusturvalautakuntien tai vastaavien toimielimien esityksestä.” 
 
  Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat henkilö kuntayhtymän neuvottelukuntaan: 
   

Kunta Jäsen Varajäsen 

Kaarina Emilia Heikkilä 
perhe- ja sosiaalipalvelujoh-
taja 

Henna Kauppila 
johtava sosiaalityöntekijä 

Naantali Iiro Pöyhönen 
perusturvajohtaja 

Liisa Hankavuori 
perhepalvelujen päällikkö 

Paimio Noora Lahti 
sosiaalityön päällikkö 

Eeva-Sirkku Pöyhönen 
sosiaali- ja terveysjohtaja 

Raisio Sami Salmivirta 
perhe- ja sosiaalipalvelujen 
palvelualueen johtaja 

Pia Hautala 
lastensuojelun päällikkö 

Salo perhesosiaalityön päällikkö  sosiaalipalveluiden johtaja  

 
  Liite 5: Jäsenkuntien nimeämispäätökset 
 
  Kuntayhtymää neuvottelukunnassa on edustanut kuntayhtymän johtaja Hannu  
  Heinonen (pj.) ja palvelujohtaja Jaana Laaksonen (sih.) Heidän varajäsenikseen tulisi 
  nimetä perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo ja vastaava perheohjaaja Katri 
  Kapanen.  
 
  Rakenteellisten muutosten vuoksi neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2022 
  toiminnan siirryttyä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.  
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus asettaa seuraavan kokoonpanon kuntayhtymän neuvottelukunnaksi  
  vuodelle 2022 
 

Kunta Jäsen Varajäsen 

Kaarina Emilia Heikkilä 
perhe- ja sosiaalipalvelujoh-
taja 

Henna Kauppila 
johtava sosiaalityöntekijä 

Naantali Iiro Pöyhönen Liisa Hankavuori 
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perusturvajohtaja perhepalvelujen päällikkö 

Paimio Noora Lahti 
sosiaalityön päällikkö 

Eeva-Sirkku Pöyhönen 
sosiaali- ja terveysjohtaja 

Raisio Sami Salmivirta 
perhe- ja sosiaalipalvelujen 
palvelualueen johtaja 

Pia Hautala 
lastensuojelun päällikkö 

Salo perhesosiaalityön päällikkö sosiaalipalveluiden johtaja  

VSLK Hannu Heinonen 
kuntayhtymän johtaja 

1. varajäsen Hannu Piippo 
perhetukikeskuksen johtaja 
2. varajäsen Katri Kapanen 
vastaava perheohjaaja 

VSLK Jaana Laaksonen 
palvelujohtaja 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Hall 58 §  9.12.2021 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan  
 

1) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.10.2021 (liite 6)  

2) Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2021 (liite 7) 

3) Johtoryhmän kokouksen muistiot (liitteet 8–13) 

Päätös  Hallitus 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Liite 14 
 
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. 
 
 
 
 
 


