
  
 

 
 

 
 

           

     
 
 
 
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 2/2018 

   

Kokousaika 26.4.2018 kello 17.30-18.45   

Kokouspaikka Kaarinan perhetukikeskus 
Kuistikatu 4, Kaarina 

 

 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 
Kuntayhtymän internet-sivut 

 

Jäsenet Läsnä Poissa  Huom. 

Suonio-Peltosalo Elina x  Puheenjohtaja  

Salokannel Reijo   Varajäsen  

Välivaara Pauliina x  Varapuheenjohtaja  

Airio Mirja   Varajäsen  

Rannikko Sari  x Jäsen  

Kaarela Outi x  Varajäsen  

Paju Reijo x  Jäsen  

Urpo Minna   Varajäsen  

Mäkelä Veikko x  Jäsen  

Helenius Markus   Varajäsen  

Lisäksi: Läsnä Poissa  Huom. 

Keto-oja Risto  x Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  

Urpo Minna  x Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja  

Paatos Hanna  x Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja  

Heinonen Hannu x  Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Hall 13 §  26.4.2018 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Hallitus 
   

Hyväksyttiin.  
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall 14 §  26.4.2018  
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
   

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös  Hallitus 

 
Hyväksyttiin. 
 
Lisäksi hallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen asiat 23 § Kuntayhtymän tilien käyttöoi-
keus ja 24 § Muut asiat.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Hall 15 §  26.4.2018 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
Päätös  Hallitus 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Välivaara ja Outi Kaarela. 
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Hall 16 §  26.4.2018 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 8 ja K 3-K 4 ovat 
laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 
 
Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: 
 
Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 2 – A 3 sekä 
kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 8 – A 13, B 1, D 1 ja K 3-K 5 ovat laillisia 
ja ne voidaan panna täytäntöön. 

 
Päätös  Hallitus 
   
  Hyväksyttiin.  
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
Hall 17 §  26.4.2018 
 
  Toiminta vuonna 2017 
 

Vuosi 2017 oli Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymässä tuloksellinen. Sijais-
huoltoyksiköiden keskimääräinen käyttöaste oli 104,2 % ja hoitopäiviä kertyi yh-
teensä 10 619 kpl. Sijaishuollon osalta palveluiden kysyntä on pysynyt käytännössä 
samalla tasolla vuosien 2013–2017 aikana.  
 
Vuoden 2017 kokonaiskäyttöaste 104,2 % on korkea ja se asettaa haasteita palvelun 
toteuttamiselle, vaikka käyttöaste olikin hieman alhaisempi kuin vuonna 2016. Koko-
naisuudessaan vuosi 2017 oli sijaishuollon palvelukysynnän osalta vilkas, eikä kunta-
yhtymä pystynyt vastaamaan lähellekään kaikkiin palvelukyselyihin myöntävästi. Li-
säksi osa palvelukyselyistä jäi tulematta, koska jäsenkuntien sosiaalityöntekijöillä on 
tiedossa kuntayhtymän palveluiden ylikäyttötilanne. Korkeiden käyttöastelukujen 
vuoksi keskustelua palvelukapasiteetin kasvattamisesta tulisi edelleen jatkaa.  

 
Sijaishuollon laitospalvelujen hoitopäivien määrät jakautuivat eri kuntien kesken 
seuraavasti: 
 

Kunta Sijaishuollon hoito-
päivät 2017 (osuus 

hoitopäivistä) 

Sijaishuollon hoito-
päivät 2016 (osuus 

hoitopäivistä) 

Sijaishuollon hoito-
päivät 2015 (osuus 

hoitopäivistä) 

Kaarina 
1 047 (9,9) 760 (7,0) 639 (6,0) 

Naantali 
1 851 (17,5) 1 569 (14,5) 1 381 (12,9) 

Paimio 
492 (4,6) 1 694 (15,7) 2 232 (20,9) 

Raisio 
3 582 (33,7) 2 698 (24,9) 1 720 (16,1) 

Salo 
3 647 (34,3) 4 089 (37,8) 4 698 (44,0) 

Jäsenkunnat 
 yhteensä 

10 619 10 810  10 670 (99,9) 

Muut kunnat 
- 12 (0,1) 9 (0,1) 

Yhteensä 
10 619 10 822 10 679 

   
Kiireellisten sijoitusten määrä lisääntyi vuoteen 2016 verrattuna kuudella sijoituk-
sella. Kiireellisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli vuonna 2017 korkein tar-
kastelujakson 2008-2017 aikana.  
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Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä vuosina 2013–2017: 
 

2017 2016 2015 2014 2013 

29 23 11 19 23 

 
 

Perhekuntoutuksen kysyntä pysyi vuoden 2016 tapaan vahvana koko toimintavuo-
den. Perhekuntoutuksen suoritepäiviä kertyi vuonna 2017 yhteensä 1 014 kappa-
letta, mikä on vuonna 2012 käynnistyneen Perheyksikön korkein suoriteluku. Kunta-
yhtymä ei pystynyt toimintavuoden aikana vastaamaan kaikkiin sille osoitettuihin 
perhekuntoutuskyselyihin myöntävästi. 

 
Taloudellisesti kuntayhtymä saavutti hyvän tuloksen. Tilinpäätöksen perusteella hal-
litus esittää yhtymävaltuustolle, että jäsenkunnille palautetaan noin 443 000 €. Pa-
lautus huomioiden jäsenkunnat saavat ostamansa palvelut keskimäärin 11,85 % en-
nakkohintaa halvemmalla (sijaishuolto 299 €/263,57 € ja perhekuntoutus 450 
€/396,67 €). Palautus maksetaan kertyneiden ennakkomaksujen suhteessa.  
 
Palautettava summa jakaantuu jäsenkuntien kesken seuraavasti: 
 

Jäsenkunta Palautettava 
määrä € 

Kaarina 54 231,65 

Naantali 65 742,05 

Paimio 17 885,38 

Raisio 140 293,97 

Salo 164 554,34 

Yhteensä 442 707,39 

 
 
Suunnitelma vuosille 2019–2021 
 
Suunnitelmakauden 2019–2021 tarkastelemiselle tuo ison haasteen valmisteilla 
oleva sote- ja maakuntauudistus. Toteutuessaan uudistus tulee siirtämään kuntayh-
tymän toiminnan perustettavan maakuntahallinnon vastuulle. Uudistuksen myötä 
myös koko kuntayhtymän henkilökunta siirtyy maakunnan liikelaitoksen tai mahdol-
lisesti perustettavan maakunnan omistaman yhtiön palvelukseen. Mikäli uudistus 
toteutuu esitetyllä tavalla ja esitetyssä aikataulussa, niin kuntayhtymän on jäsenkun-
tiensa kanssa aloitettava välittömästi asian varmistuttua muutoksen vaatimien toi-
menpiteiden valmistelu. 
 
Sijaishuolto 

 
Sijaishuollon osalta kuntayhtymä jatkaa palvelun tuottamista Halikon-, Kaarinan- ja 
Raision perhetukikeskuksissa. Sijaishuollon yhteyteen räätälöidään jäsenkuntien tar-
peiden mukaisesti erilaisia muita palveluita, kuten perhetyötä, ammatillista tukihen-
kilöpalvelua, valvottuja tapaamisia ja jälkihuoltoa. 
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Kuntayhtymä pyrkii joustavan palvelurakenteen turvin vastaamaan jäsenkuntien mo-
nimuotoisiin palvelutarpeisiin, joihin on nykyisen palvelukapasiteetin avulla pystytty 
kohtuullisesti reagoimaan, vaikka ajoittain palveluiden kysyntä on selvästi tuotanto-
kapasiteettia suurempaa. Kuntayhtymän tuleekin yhdessä jäsenkuntien kanssa jat-
kaa vuoden 2017 aikana aloitettua keskustelua laitoshuollon palvelukapasiteetin kas-
vattamisesta, jotta jäsenkuntien laitoshuollon palvelutarve tulisi paremmin katettua 
ja vältyttäisiin lähialueen palvelukapasiteettivajeen vuoksi etäämmälle tehdyiltä si-
joituksilta.  
 
Kuntayhtymä on myös valmiudessa kehittämään uusia palveluratkaisuja, mikäli jä-
senkunnilla ilmenee sellaisia tarpeita, joihin ei nykyisen kapasiteetin puitteissa pys-
tytä vastaamaan. Uusien palveluratkaisujen kehittäminen toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä jäsenkuntien kanssa.  

 
Perhetyö 

 
Tällä hetkellä kuntayhtymä on varautunut tuottamaan perhekuntoutuspalvelua kol-
melle perheelle samanaikaisesti. Perhekuntoutuksen kysyntä on ollut alkuvuodesta 
2018 selvästi vuosia 2016-2017 alhaisempaa. Alkuvuoden aikana kuntoutuksessa on 
ollut keskimäärin kaksi perhettä ja kuntoutuskyselyihin on yhtä lukuun ottamatta 
vastattu myöntävästi. Mikäli perhekuntoutuksen kysyntätilanne jatkuu nykyisen kal-
taisena, niin ko. palvelun tuottamisen jatko on uhattuna.  
 
Jäsenkunnilta pyydetään selkeää kannanottoa perhekuntoutuspalvelun tarpeesta. 
Mikäli lausuntojen perusteella perhekuntoutus nykymuotoisena ei vastaa jäsenkun-
tien tarvetta, niin ko. palvelun uudelleenjärjestelyistä käydään keskustelua jäsenkun-
tien edustajien kanssa. Samalla kuntayhtymä käynnistää jäsenkuntien edustajien 
kanssa keskustelun perhekuntoutustilojen jatkokäytöstä. 

 
Myös tehostettua perhetyötä, kotiin tehtävää perhekuntoutusta ja sosiaalihuoltolain 
mukaista perhetyötä tuotetaan jäsenkuntien tarpeen mukaan. Mikäli tarve kasvaa, 
niin kapasiteettia pystytään kasvattamaan samassa suhteessa.       
 

  Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välinen yhteistyö 
 

Kuntayhtymä pitää tärkeänä jäsenkuntien ja kuntayhtymän välistä tiivistä yhteis-
työtä hallinnon kaikilla tasoilla. Viranomaistasolla jäsenkuntien ja kuntayhtymän väli-
nen yhteistyö toteutuu 

 

- jäsenkuntien lastensuojelun johtavista viranhaltijoista ja kuntayhtymän johta-
vista viranhaltijoista koostuvana neuvottelukuntatyöskentelynä, 

- vuosittaisina jäsenkuntatapaamisina (kutsuttu jäsenkunnan lastensuojelun sosi-
aalityöntekijät sekä sosiaaliohjaajat) sekä 

- asiakaskohtaisena yhteistyönä kulloinkin lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän kanssa. 

 
Toteutuessa sote- ja maakuntauudistus tulee lisäämään yhteistyön muotoja ja tar-
vetta muutosvaiheen ajaksi.  
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hdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus pyytää jäsenkuntia antamaan 15.6.2018 mennessä lausunnon, jossa jäsen-
kunta 
 
1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista, 

 
2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan 

seuraavia laitoshuoltopalveluita 

• kiireellinen sijoitus 

• huostaanoton aikainen sijaishuolto 

• avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus,  
 

3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta, 
 

4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän tuottamana, 
 

5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. neuropsykiatrinen valmennus, 
ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta. 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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JOHTAJASOPIMUS 
 
Hall. 9 §  15.3.2018 
 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kun-
tayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Hallituksen pu-
heenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen johta-
jasopimukseksi. Sopimuksen sisällöstä hallituksen puheenjohtaja on neuvotellut kun-
tayhtymän johtaja Hannu Heinosen kanssa.  
 
Liite 4: Luonnos johtajasopimukseksi 

 
Ehdotus  Hallituksen puheenjohtaja 
 

Hallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liit-
teenä olevan johtajasopimuksen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan allekirjoittamaan johtajasopi-
muksen.   

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hallitus päätti yksimielisesti jättää käsiteltävän asian pöydälle.  
 

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
Hall. 18 §  26.4.2018 
 

 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kun-
tayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Hallituksen pu-
heenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen johta-
jasopimukseksi. Sopimuksen sisällöstä hallituksen puheenjohtaja on neuvotellut kun-
tayhtymän johtaja Hannu Heinosen kanssa.  
 
Liite 1: Luonnos johtajasopimukseksi 

 
Ehdotus  Hallituksen puheenjohtaja 
 

Hallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liit-
teenä olevan johtajasopimuksen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan allekirjoittamaan johtajasopi-
muksen.   

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
 
  Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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AUTON HANKINTA 
 
Hall 19 §  26.4.2018 
 

Vuosien 2018–2020 toimintasuunnitelman mukaisesti Kaarinan perhetukikeskuksen 
käytössä oleva Ford Tourneo (vm. 2007) tulee auton luotettavan toimivuuden takaa-
miseksi korvata vuoden 2018 aikana uudella ja käyttötarkoitukseen paremmin sovel-
tuvammalla autolla.  
 
Auton hankintaa varten lähetettiin 20.3.2018 sähköpostitse tarjouspyyntö (liite 2) 
seuraaville autoliikkeille: 
 
Delta Auto Oy 
Keskusautohalli Oy 
Salon autotalo Oy 
Teknotoimi Oy Autokiila 
Traktoauto Oy 
Varsinais-Suomen Auto-Center Oy 
VV-Autotalot Oy 
 
Määräaikaan 6.4.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksen toimittivat seuraavat autoliik-
keet: 
 
Varsinais-Suomen Auto-Center Oy (liite 3) 
Traktoauto Oy (liite 4) 
 
Kuntayhtymälle toimitettujen tarjousten vertailu tarjouspyynnössä asetettujen kri-
teerien perusteella on esityslistan liitteenä (liite 5).  
 
Traktoauto Oy:n tekemä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja ehtoja, jo-
ten tarjousta ei oteta huomioon lopullisessa valinnassa.  

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 

 
Hallitus päättää hankkia Kaarinan perhetukikeskuksen käyttöön Varsinais-Suomen 
Auto-Center Oy:n tekemän tarjouksen mukaisen Toyota Proace Verso Active L2 2,0 D 
150 -auton ylläpitolaturilla ja peruutuskameralla varustettuna.  
 
Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Varsinais-
Suomen Auto-Center Oy:n kanssa, myymään kuntayhtymän omistaman Ford Tour-
neo – auton Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:lle ja hoitamaan hankinnan vaatimat 
muut järjestelyt. 
 

Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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VAKANSSIMUUTOS 
 
Hall 20 § 26.4.2018 
 
 Kuntayhtymän hallintotoimiston molemmat toimistosihteerit ovat tähän asti olleet 

suorassa alaissuhteessa kuntayhtymän johtajaan ja kuntayhtymän johtaja on muun 
tehtäväkenttänsä ohella johtanut hallintotoimiston operatiivista toimintaa. Hallinto-
toimiston tehtäväkenttään kuuluvat taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Merkittä-
vimmät tehtäväalueet ovat palkanlaskenta, kirjanpito sekä osto- ja myyntilaskutuk-
sen hoito.  

 
Kuntayhtymän johtajan tehtäväkenttä on laaja, keskittyen kokonaisuuksien johtami-
seen ja ydinpalveluissa olevien sisältöjen hallintaan, minkä seurauksena kuntayhty-
män johtaja ei pysty hallintotoimiston tämän hetkisen tilanteen vaatimalla tavalla 
toimimaan ko. tehtäväalueen operatiivisena johtajana. 
 
Kuntayhtymän hallintotoimiston toiminnan tehostamiseksi toisen toimistosihteerin 
vakanssi pitäisi muuttaa vastaavan toimistosihteerin vakanssiksi. Vastaavan toimisto-
sihteerin tehtäviin tulisi kuulumaan toimistosihteerin nykyisten tehtävien lisäksi hal-
lintotoimiston toiminnan operatiivinen johtaminen. Tarkempi tehtäväkuvaus on esi-
tyslistan liitteenä. 
 
Liite 6: Vastaavan toimistosihteerin viran tehtäväkuvaus 
 
Kuntayhtymän palveluksessa vuodesta 2004 ollut toimistosihteeri Teija Smolander 
on hoitanut tehtäviään vastuuntuntoisesti ja ansiokkaasti. Hallintotoimiston toimin-
nan tehostamiseksi ja työn laadun takaamiseksi Teija Smolanderin toimi tulisi muut-
taa vastaavan toimistosihteerin viraksi. 
 
Vastaavan toimistosihteerin viran tehtäväkuvan määrittelyn ohella tulisi tarkentaa 
sekä toimistosihteerin tehtäväkuvausta että määritellä vastaavan toimistosihteerin 
toimivaltuudet hallintosääntöön. 
 
Liite 7: Toimistosihteerin tehtäväkuvaus 
 
Liite 8: Hallintosäännön muutokset 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus muuttaa Teija Smolanderin toimen vastaavan toimistosihteerin viraksi 
1.6.2018 alkaen. 
 
Hallitus vahvistaa vastaavan toimistosihteerin tehtäväkuvauksen liitteen 6 mu-
kaiseksi. 
 
Hallitus vahvistaa toimistosihteerin tehtäväkuvauksen liitteen 7 mukaiseksi. 
 
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto tekee hallintosääntöön 
liitteessä 8 kuvatut muutokset. 
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Päätös  Hallitus 

 
Hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS 
 
Hall 7 § 15.3.2018 
 
 Sosiaaliohjaaja Christa Lindfors aloittaa 3.4.2018 kuntayhtymässä perhetukikeskuk-

sen johtajan virassa, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Raision perhetukikeskus. 
Työtehtävien hoitamiseksi Christa Lindfors tarvitsee kuntayhtymän tilien käyttöoi-
keudet. 

 
Ehdotus Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 
3.4.2018 lähtien Christa Lindforsilla niin kauan kun hänen virkamääräyksensä on voi-
massa: 
 

Tilinumero 
541002-2230646 

(Päätili) 
Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindfors 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Tilinumero 
541002-2230661 

(Huollettavien varat) 
Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindfors 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Tilinumero 
541002-2230653 
(Lahjoitusvaratili) 

Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindfors 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

 
Päätös Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
 
Hall 21 §  26.4.2018 
 
  Hallituksen kokouksessaan 15.3.2018 tekemässä tilien käyttöoikeuspäätöksessä oli
  epähuomiossa väärä sukunimi. Oikea sukunimi on Lindström. 
 
Ehdotus Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 
27.4.2018 lähtien Christa Lindströmillä niin kauan kun hänen virkamääräyksensä on 
voimassa: 
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Tilinumero 
541002-2230646 

(Päätili) 
Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindström 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Tilinumero 
541002-2230661 

(Huollettavien varat) 
Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindström 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Tilinumero 
541002-2230653 
(Lahjoitusvaratili) 

Ehto 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Christa Lindström 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

 
Päätös Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Hall 22 §  26.4.2018 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan 
   

- Johtoryhmän kokouksen muistiot 3-4 (liitteet 9–10) 
- Talousarvion toteuma 3/2018 (liite 11) 
- Tilastotietoja 3/2018 (liite 12) 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS 

Hall 23 §  26.4.2018 

Kuntayhtymän palveluksessa aloittaa 1.6.2018 toimistosihteerin sijaisena Sonja Halo-

nen. Toimistosihteeri tarvitsee pankkitilien käyttöoikeudet maksuliikenteen hoita-

mista varten. 

Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus päättää, että Sonja Halosella on Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien 
käyttöoikeudet 1.6.2018 alkaen niin kauan kun hänen työsopimuksensa on voimassa. 
 
 

Tilinumero 
541002-2230646 

(päätili) 
Ehto 

Toimistosihteeri 
Sonja Halonen 

Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen 
maksuliikenteen hoitamiseen 

 

Tilinumero 
541002-2230661 

(Huollettavien varat) 
Ehto 

Toimistosihteeri  
Sonja Halonen 

Tilin maksuliikenteen hoitaminen 

 

Tilinumero 
541002-2230653 
(Lahjoitusvaratili) 

Ehto 

Toimistosihteeri  
Sonja Halonen 

Tilin maksuliikenteen hoitaminen 

 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 
 
Hall 24 §  26.4.2016 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
  

Hallitus kutsuu tarvittaessa tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä kokoukseen (esim. 
tarkastuslautakunnan jäseniä tai johtavia viranhaltijoita). 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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Liite 13 
 
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. 
 
 
 
 


