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HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 2/2022 

   

Kokousaika 31.5.2022 kello 17.00–17.48  

Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11, 
Salo 

 

 
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 Saapui klo 17.14 

Rannikko Sari   Varajäsen  

Heiskari Jyrki x  Jäsen  

Perälahti Raimo   Varajäsen  

Lehtilä Sari x  Jäsen  

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 13 §  31.5.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Hallitus 
    
  Hyväksyttiin. 
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall 14 §  31.5.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
   

Esityslistaa esitetään muutettavan seuraavasti: 
 
- Pykälä 17, jonka otsikko on Lausuntopyyntö jäsenkunnille kuntayhtymän omista-

mien rakennusten hallinnasta ja kuntayhtymän tulevaisuudesta, korvataan uu-
della sisällöllä, jonka otsikko on Indikatiivisen tarjousprosessin käynnistäminen ja 
prosessin toteuttamiseen vaadittavan asiantuntemuksen hankinta. Uusi asiasi-
sältö on jaettu hallituksen jäsenille kokouksessa. 

- Pykälä 18 esittelyteksti ja päätösehdotus korvataan uudella sisällöllä, joka on 
jaettu hallituksen jäsenille kokouksessa. 

- Lisätään esityslistalle pykälä 24, joka on jaettu hallituksen jäsenille kokouksessa. 
 
Päätös  Hallitus 
   

Hyväksyttiin esityslista esittelijän tekemien muutosehdotusten mukaisesti. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Hall 15 §  31.5.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
Päätös  Hallitus 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Lehtilä ja Satu Takala.   
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO 
 
Hall 16 §  31.5.2022  
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät, työehtosopimusten 
  noudattamiseen perustuvat henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 31.3.2022 – 
  31.5.2022.  
 
  Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: 
   

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 2 -A 3 sekä 
kuntayhtymän johtajan tekemä päätös A 1 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täy-
täntöön. 

 
  Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät, työehtosopimusten 
  noudattamiseen perustuvat henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 31.3.2022 – 
  31.5.2022. 
   
Päätös  Hallitus 
   

Hyväksyttiin. 
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INDIKATIIVISEN TARJOUSPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN JA PROSESSIN TOTEUTTAMISEEN VAADITTAVAN 
ASIANTUNTEMUKSEN HANKINTA 
 
Hall 17 §  31.5.2022 
 
  Kuntayhtymän toiminta sekä irtain omaisuus siirtyvät Varsinais-Suomen  

hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen kuntayhtymän ei ole mahdollista toimia 
enää sille perussopimuksessa määritellyn tarkoituksen mukaisesti. Käytännössä vuo-
den 2023 alusta alkaen kuntayhtymälle ei ole muuta toimintaa, kuin sen omistuk-
sessa nykyisellään olevien rakennusten vuokraaminen hyvinvointialueen käyttöön 
vähintään lainsäädännössä määritellyksi minimiajaksi.  

 
  Koska kuntayhtymä ei voi enää vuoden 2023 alusta lukien toteuttaa sille  
  perussopimuksessa määriteltyä tehtävää, niin jäsenkuntien tulee minimissään  
  päivittää kuntayhtymän perussopimus vastaamaan muuttunutta tilannetta.  
  Perussopimuksen päivittämisen lisäksi olemassa olevan rakennuskannan, joka  
  käsittää kolme perhetukikeskusta, yhden perhekuntoutusyksikön ja yhden  
  toimintatalon, hallinnointiratkaisu voidaan toteuttaa myös muulla tavalla.  
  Kuntayhtymä on pyytänyt BDO Oy:ltä selvitystä, jossa eritellään eri  

vaihtoehtoja ja niiden asettamia vaatimuksia rakennuskannan  
hallinnoimiseksi. 

 
  Liite 1: Selvitys kuntayhtymän toimintavaihtoehdoista sote-uudistuksessa 
 
  Selvityksessä käydään läpi seuraavat viisi ratkaisuvaihtoehtoa rakennuskannan  
  hallinnoinnille tulevaisuudessa: 
 

- Toiminta jatkuu kiinteistökuntayhtymänä 
- Kuntayhtymä lakkautetaan ja tilalle perustetaan jäsenkuntien omistama kiinteis-

töosakeyhtiö 
- Kuntayhtymä puretaan ja kiinteistöomaisuus siirretään kiinteistöjen sijaintikun-

nille 
- Kuntayhtymä lakkautetaan ja tilalle perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, jonka toi-

minta lakkautetaan pakollisen vuokrakauden jälkeen 
- Kiinteistöjen myynti markkinoilla ja kuntayhtymän purkaminen 

 
Selvityksessä ei oteta muuten kantaa esitettyjen vaihtoehtojen puolesta, mutta selvi-
tyksen tekijät eivät suosittele neljättä vaihtoehtoa.  

 
  Tulevaan muutoksen valmistautumiseksi hallituksen tulisi pyytää jäsenkuntien  
  valtuustoilta lausunto, jossa jäsenkunta esittää oman näkemyksensä  
  rakennuskannan hallinnoimisesta ja mahdollisen tulevan toiminnan  
  organisoimisesta. Jos kunta päätyy vaihtoehtoon, jonka seurauksena  

kuntayhtymä  tulee purkaa, niin on huomioitava, että purkaminen voidaan toteuttaa 
aikaisintaan vuoden 2023 aikana. 

 
Asiaa valmistelemassa olleiden jäsenkuntien viranhaltijaedustajille järjestettiin 
30.5.2022 tilaisuus, jossa BDO Oy:n edustaja kävi läpi tehtyä selvitystä. Keskustelussa 
nousi esiin ehdotus, että ennen kuin jäsenkunnat antavat lausuntonsa rakennusten 
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hallinnasta ja kuntayhtymän jatkosta, niin tulisi toteuttaa indikatiivinen tarjouskier-
ros yhteiskuntakiinteistöihin sijoittaville instituutioille, jotta rakennusten todellisesta 
arvosta saadaan tarkempi kuva. Kaikkien jäsenkuntien viranhaltijaedustajat kannatti-
vat tehtyä ehdotusta. Indikatiivisen tarjouskierroksen tekemistä varten BDO Oy on 
antanut liitteessä 13 olevan tarjouksen. 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
  
  Hallitus päättää hankkia BDO Oy:ltä liitteessä 13 esitellyn palvelun  

indikatiivisen tarjouskierroksen toteuttamiseksi.  
 
  Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajaa tilaaman palvelun ja  
  allekirjoittamaan sopimuksen BDO Oy:n kanssa.  
   
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
 
  Heli Vuorela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.14. 
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REKRYTOINTITILANNE JA ANSIOTASON KOROTTAMINEN 
 
Hall 18 §  31.5.2022 
 

Viimeisten vuosien aikana kuntayhtymän rekrytointitilanne on haastavoitunut vuosi 

vuodelta. Monipuolisten rekrytointikanavien hyödyntämisestä huolimatta, avoimiin 

ohjaajan ja perheohjaajan vakansseihin on ollut niukasti hakijoita, ja pätevyysvaati-

mukset täyttäviä hakijoita on ollut vain muutama. Erityisen hankalaksi tilanne on 

muuttunut viimeisen vuoden sisällä, jolloin sekä kuntayhtymästä lähteneiden työn-

tekijöiden määrä on lisääntynyt ja samalla uusien hakijoiden määrä on entisestään 

vähentynyt. Avoinna olevia tehtäviä saattaa hakea vain muutama henkilö, ja jou-

kossa ei kaikkien hakujen yhteydessä ole välttämättä yhtään pätevyysvaatimuksen 

täyttävää hakijaa.  

 
Erityisen hankalaksi tilanne on muodostunut kuluneen kevään aikana, jolloin Halikon 
perhetukikeskuksessa on ollut haettavana kaksi ohjaajan paikkaa. Ensimmäisellä ha-
kukerralla oli kaksi pätevyysvaatimukset täyttävää hakijaa, jotka molemmat peruutti-
vat hakemuksensa. Toisella hakukierroksella lisäsimme hakua vauhdittamaan rekry-
tointilisän (200 €/kk 31.12.2022 asti). Tämä haku tuotti yhden pätevyysvaatimukset 
täyttävän hakijan, joka valittiin tehtävään. Tällä hetkellä yksikössä on edelleen kaksi 
täyttämätöntä vakanssia. Lastensuojelulaitosten henkilöstömitoitus on säädetty las-
tensuojelulaissa. Kuntayhtymän tulee täyttää lastensuojelulain mukaiset mitoitus-
vaatimukset.  
 
Tehtävistään irtisanoutuneista henkilöistä useampi on suunnannut paremman ansio-
tason ja työajan sisältäviin työtehtäviin sote-alan sisällä. Tämän hetkisessä työmark-
kinatilanteessa kuntayhtymän tulisi pystyä vastaamaan nykyistä paremmin markki-
noilla olevaan kilpailutilanteeseen, jotta pystymme jatkossakin sekä rekrytoimaan 
uusia työntekijöitä että säilyttämään tällä hetkellä kuntayhtymän palveluksessa ole-
vat työntekijät. Koska kuntayhtymässä tehtävän työn puitteissa on vaikea muuttaa 
työaikajärjestelyjä, tulisi kuntayhtymän pyrkiä parantamaan ohjaajien ja perheohjaa-
jien sekä heidän esihenkilöidensä ansiotasoa. Esitys ansiotason korottamisesta on 
liitteessä 2. 
 
Esitetty ansiotason korotus ei sisälly kuntayhtymän tämän vuoden talousarvioon. 
Liitteen 2 mukainen ansiotason korotus katettaisiin kuntayhtymän taseeseen kerty-
neistä edellisten toimintakausien ylijäämästä. Edellisten toimintakausien ylijäämää 
on yhteensä 217 560,78 €. Tämän vuoden talousarvio on tehty 42 936,08 € alijää-
mäiseksi. Mikäli vuoden 2022 talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan, niin edel-
listen toimintakausien ylijäämää jää jäljelle 174 624,70 €. Esitettyjen korotusten kus-
tannusvaikutus on noin 40 000 euroa vuodelle 2022. Korotukset esitetään toteutet-
tavaksi 1.7.2022 alkaen. Korotuksen talouden toteumaan aiheuttamat vaikutukset 
pyritään kattamaan huolellisella taloudenhoidolla sekä viime kädessä aikaisempien 
tilikausien ylijäämästä.  

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
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  Hallitus päättää korottaa liitteessä 2 mainittujen vakanssien ansiotasoa  
liitteessä olevan määrittelyn mukaisesti 1.7.2022 alkaen. 

    
Päätös  Hallitus 
 
 Hyväksyttiin. 
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KAHDEN OHJAAJAN VAKANSSIN TÄYTTÄMINEN  
 
Hall 19 §  31.5.2022 
 
  Kuntayhtymässä on ollut erityisiä haasteita rekrytoida muodollisen  
  pätevyysvaatimuksen täyttävää henkilöstöä. Tällä hetkellä suurimmat vaikeudet ovat 
  Halikon perhetukikeskukseen sijoitettujen ohjaajan vakanssien täyttämisessä. Jotta 
  pystymme varmistamaan, että yksikössä on riittävä määrä henkilökuntaa, tulisi  
  kyseessä olevat kaksi ohjaajan vakanssia täyttää lähihoitajakoulutuksen omaavilla  
  työntekijöillä. 
 
  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. 
 
  Kuntayhtymässä on tällä hetkellä sijaisena kaksi henkilöä, joilla on lähihoitajan  
  koulutus. Jotta Halikon perhetukikeskuksen määritelty henkilökuntamäärä saadaan 
  täytettyä, tulisi avoinna olevat vakanssit täyttää liitteessä 3 luetelluilla henkilöillä.  
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus antaa luvan tehdä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ohjaajan  
  tehtävänimikkeelle liitteessä 3 mainittujen henkilöiden kanssa. 
 
Päätös  Hallitus  
 
  Hyväksyttiin. 
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VASTAAVAN OHJAAJAN TEHTÄVÄKUVA 
 
Hall 20 §  31.5.2022 
 
  Kaksiosastoisessa Halikon perhetukikeskuksessa on ollut perhetukikeskuksen  
  johtajan lisäksi kaksi vastaavaa ohjaajaa, jotka ovat ohjaajan työn lisäksi hoitaneet 
  tiettyjä hallinnollisia tehtäviä. Toiminnan sisällöllisistä tarpeista ja yksikön tilanteesta 
  johtuen, vastaavan ohjaajan tulisi hallinnollisten tehtävien lisäksi pystyä ohjaamaan 
  myös yksikössä tehtävää asiakastyötä. Tätä varten vastaavan ohjaajan  
  tehtäväkuvaan esitetään tehtäväksi tarkennuksia siten, että tehtäväkuvaan  
  lisättäisiin asiakastyön tekemiseen liittyvää ohjauksellista vastuuta. Samalla yksikön 
  toimintaa tullaan organisoimaan uudelleen siten, että jatkossa yksikössä on vain yksi 
  vastaava ohjaaja, jonka tehtäviä ja työvuoroja muutetaan siten, että hän pystyy  
  varaamaan enemmän aikaa yksikössä tehtävän asiakastyön tukemiseen liittyviin  
  tehtäviin.    
 
  Liite 4: Vastaavan ohjaajan tehtäväkuva 

 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus päättää vahvistaa liitteessä 4 olevan vastaavan ohjaajan tehtäväkuvan. Uusi 
  tehtäväkuva on voimassa 1.9.2022 alkaen. 
 
Päätös  Hallitus   

 
  Hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS 
 
Hall 21 §  31.5.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 
  1.6.2022 lähtien voimassa seuraavilla henkilöillä, pl. virkavapaa-aika,  
  virkamääräyksen tai työsopimuksen alkamispäivästä virkamääräyksen tai  
  työsopimuksen päättymispäivään: 
 

Tilinumero 
541002–2230646 
(päätili) 

Ehto 

Kuntayhtymän johtaja 
Hannu Heinonen 

- 

Ma. toimistosihteeri  
Marjatta Kiviaho 

Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen 
maksuliikenteen hoitamiseen 

Palvelujohtaja 
Jaana Laaksonen 

Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Hannu Piippo 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Minna Koskela 
(opintovapaalla 30.6.2022 asti) 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava perheohjaaja 
Katri Kapanen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja 
Noora Niemi 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava ohjaaja 
Johanna Järvinen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

 

Tilinumero 
541002–2230661 
(Huollettavien varat) 

Ehto 

Kuntayhtymän johtaja Hannu 
Heinonen 

- 

Ma. toimistosihteeri  
Marjatta Kiviaho 

Tilin maksuliikenteen hoitaminen 

Palvelujohtaja  
Jaana Laaksonen 

Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja  
Hannu Piippo 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja  
Minna Koskela 
(opintovapaalla 30.6.2022 asti) 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava perheohjaaja 
Katri Kapanen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 
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Perhetukikeskuksen johtaja  
Noora Niemi 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava ohjaaja Johanna  
Järvinen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

 
 

Tilinumero 
541002–2230653 
(Lahjoitusvaratili) 

Ehto 

Kuntayhtymän johtaja  
Hannu Heinonen 

- 

Ma. toimistosihteeri  
Marjatta Kiviaho 

Tilin maksuliikenteen hoitaminen 

Palvelujohtaja  
Jaana Laaksonen 

Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja  
Hannu Piippo 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja  
Minna Koskela 
(opintovapaalla 30.6.2022 asti) 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava perheohjaaja 
Katri Kapanen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Perhetukikeskuksen johtaja  
Noora Niemi 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

Vastaava ohjaaja 
Johanna Järvinen 

Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv 

 
 Edellä mainittujen lisäksi kuntayhtymän tilien käyttöoikeus on  

 

• Merja Laine-Laurilalla hänen hoitaessaan toimeksiantosuhteessa kuntayhtymän 
maksuliikennettä. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin kuntayhtymällä on 
voimassa oleva sopimus Taikanuoli/Merja Laine-Laurilan kanssa. 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin. 
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TIETOJEN TOIMITTAMINEN HYVINVOINTIALUEELLE 
 
Hall 22 §  31.5.2022 
 
  Kuntayhtymä on toimittanut hyvinvointialueelle valmistelua varten tietoja 
  seuraavista asiakokonaisuuksista: 
 

• Yhteenveto siirtyvästä henkilöstöstä 

• Koonti siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 

• Toimitilojen perustiedot 

• Siirtyvää toimintaa koskevat sopimukset 
 
  Näihin tietoihin hyvinvointialue on pyytänyt täydennyksiä ja lisäyksiä. Lisäksi  
  hyvinvointialueelta on pyydetty tietoja liittyen ICT-ympäristöön, puhelinjärjestelmiin 
  sekä arkistointiin. Eri tietopyyntöjen toimittamisajankohdat vaihtelevat, mutta kaikki 
  lisäykset ja täydennyt tulevat olla hyvinvointialueen tiedossa viimeistään 30.6.2022. 
 
  Osa tietopyynnöistä edellyttää hallituksen käsittelyä, ellei tietojen toimittamista  
  valtuuteta kuntayhtymän johtajan tehtäväksi. Koska tietojen toimittaminen perustuu 
  lainsäädäntöön ja kuntayhtymän toiminta on kokonaisuudessaan siirtymässä  
  hyvinvointialueelle, niin itse tietojen toimittaminen ei käytännössä sisällä  
  harkinnanvaraisia elementtejä. Jotta tietojen toimittaminen pystytään toteuttamaan
  joustavasti, niin olisi tarkoituksenmukaista valtuuttaa kuntayhtymän johtaja  
  toimittamaan hyvinvointialueelle toiminnan siirtymiseen tarvittavat tiedot. 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan toimittamaan kaikki Varsinais-Suomen 
  hyvinvointialueen pyytämät tiedot, jotka liittyvät kuntayhtymän toiminnan  
  siirtymiseen 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 
 
Päätös  Hallitus 
 
  Hyväksyttiin.    
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ILMOITUSASIAT 
 
Hall 23 §  31.5.2022 
 
Ehdotus  Kuntayhtymän johtaja 
 
  Hallituksen tietoon saatetaan 
   

- Toimintatilasto 4/2022 (liite 5) 
- Talousarvion toteuma 4/2022 (liite 6) 
- Johtoryhmän muistiot (liitteet 7–10) 

 
Päätös  Hallitus 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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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.  
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Liite 11 
 
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. 
 
 
 
 


