
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus     1/2019 1 

 
Kokousaika Keskiviikko 20.2.2019 klo 15.03 – 18.49 

   

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 von Frenckell Asta jäsen  

 Mäkinen Aulis jäsen 

 Robeva-Krasteva Olivera jäsen 

 Rosendahl Tapio jäsen  

 Salonen Tomi jäsen (poistui klo 18.37; 8 §:n käsittelyn aikana) 

 Sutinen Marjatta jäsen 

     

Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja  
   (poistui klo 18.25; 8 §:n käsittelyn aikana) 

 Ollila Hanna yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri 

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö   

 Oksa Jaana  johtava hoitaja 

 

Poissa Sainio Tuula-Marja jäsen 

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja  

  

 

Asiat 1 - 12 
 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

      

 

      

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika    

 

 

Allekirjoitukset   

 

 Tapio Rosendahl  Olivera Robeva-Krasteva 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 22.2.2019 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 1/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   13.2.2019 

                    

Kokousaika  Keskiviikko 20.2.2019 klo 15 

 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 2 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 3 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

4 § Alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2018 

 

5 § Kuvantamispalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksena Satakunnan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelai-

tokselle (Satadiag) 1.4.2019 alkaen 

 

6 § Työterveyshuollon yrityksille myytävien sairaanhoidollisten palveluiden 

liikkeenluovutusneuvotteluiden aloittaminen Turun seudun Työterveysta-

lo Oy:n kanssa 

 

 7 § Palkantarkistukset vuonna 2019 

 

 8 § Kuntayhtymän johtajan palkan järjestelyeräkorotus 

 

9 § Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä työ- 

ja päivätoiminnan palvelusetelimallin valmistelun aloittaminen  

 

 10 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 5.12.2018 – 12.2.2019 

 

11 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 5.12.2018 – 12.2.2019 

 

12 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

1 § Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle 

myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-

vät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä ta-

valla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla ko-

kouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 13.2.2019. 

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 3 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 20.2.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

2 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Tapio Rosendahl ja Olivera Robeva-Krasteva (varalla jäsenet Salonen 

ja Sutinen). 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Rosendahl ja Robeva-

Krasteva. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

3 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 20.2.2019 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain v. 2018 (liite nro 1 a) 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 1/2019 (liite nro 1 b) 

 terveyskeskusvalinnat tilanne 31.1.2019 (liite 2) 

 Harjavallan kaupungin palveluverkko- ja rakenneselvitys 

 KSTHKY mukana Oma-olo Satakunnassa käyttöönoton valmistelussa 

ja Uoma-hankkeessa 

 korvaushoidossa otetaan käyttöön lihakseen annettava pitkävaikuttei-

nen valmiste 

 ajankohtaiseen julkiseen valvontakeskusteluun liittyen todettiin, että 

yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisena toimii ao. alue-

hallintovirasto sekä sijaintikunta (mm. ky:n jäsenkunta) 

 Suomen Terveystalo Oy on antanut 18.2.2019 ilmoituksen hinnantar-

kistuksesta 1.3.2019 alkaen koskien ”sopimusta Eurajoen avotervey-

denhuollon, suun terveydenhuollon, vuodeosaston ja työterveyshuol-

lon palveluista” > Hinnanmuutos on mahdollinen vasta 1.6.2019 al-

kaen, sillä JYSE-2014 –palveluehtojen mukaan palveluntuottajan on 

toimitettava hinnanmuutosehdotus kirjallisesti vähintään kolme kuu-

kautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnantarkistusta ja 

perusteita selvitetään seuraavaan kokoukseen. 

  

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Satadiagin liikelaitoksen johtaja Harri Hagman ja henkilöstöpäällikkö 

Liisa Nurmi esittelivät kokouksen aluksi lyhyesti Satadiagin kuvantamis-

palvelutoimintaa. 
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ALUSTAVIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA 2018 

 

4 § Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös 

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava ti-

linpäätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Kuntayhtymän tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Lisäksi 

Suomen kuntaliitto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilin-

päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, jonka mukaisesti kun-

tayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018 laaditaan. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu vuoden 2018 aikana kolme kertaa toi-

minnan ja talouden toteumasta. Sen lisäksi jokaisessa kokouksessa on kä-

sitelty ajankohtaiskatsauksessa toteutuneen toiminnan ja suunnitellun 

toiminnan asioita sekä taloustilannetta. Yhtymähallitukselle esitellään 

kokouksessa tilinpäätöksen keskeisimmät alustavat tiedot.  

 

Tilinpäätöksen alustavat tiedot on esitetty liitteessä nro 3 sisältäen suori-

tetiedot ja tuloslaskelman vuodelta 2018, taulukon jäsenkunnille palautet-

tavasta hinnanalennuksista sekä keskeiset toiminnankuvaajat. 

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 

200 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus merkitsee vuoden 2018 alustavan tilinpäätöstilanteen tie-

doksi ja käsittelee tilinpäätöksen 20.3.2019 kokouksessa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUVANTAMISPALVELUIDEN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA SATAKUN-

NAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUI-

DEN LIIKELAITOKSELLE (SATADIAG) 1.4.2019 ALKAEN  

 

5 § Ksthky:n yhtymähallitus 3.10.2018 /91§ päätti käynnistää liikkeenluovu-

tusneuvottelut Satadiag:n kanssa kuvantamispalvelujen siirtämisestä Sa-

tadiag:lle. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 

2019 sisältää neuvottelujen aloittamisen kuvantamispalveluiden liikkeen-

luovutuksesta Satakunnan sairaanhoitopiirin Satadiag -liikelaitoksen 

kanssa sisältäen natiivikuvauslaitteiston hankinnan. Perusteet liikkeen-

luovutusneuvotteluiden aloittamiselle on vanha laitekanta, pienen toimin-

tayksikön haavoittuvuus ja erityisosaamisen puute mm. fyysikon ja radio-

login palvelun sopimuksenvaraisuus. 

  

 Satadiag:n kanssa on neuvoteltu Harjavallan pääterveysaseman natiiviku-

vauslaitteiston hankinnan sisällyttämisestä liikkeenluovutukseen. Sata-

diag:ssa on varattuna määrärahaa tämän mukaiseen (Satadiag:n laajentu-

miseen) hankintaan ja se on käytettävissä tähän hankkeeseen. Satadiagin 

johtokunta on käsittellyt asian 17.10.2018.  

 

Liikkeenluovutuksen valmistelussa on toiminut ohjausryhmä ja projekti-

ryhmä. Ohjausryhmässä on ollut mukana ky:stä kuntayhtymän johtaja, 

johtava ylilääkäri, johtava hoitaja ja Satadiag:lta palvelupäällikkö, henki-

löstöpäällikkö, controller, ylihoitaja ja liikelaitoksen johtaja. Projekti-

ryhmä on koostunut kuvantamispalveluiden vastuuhenkilöistä kuntayh-

tymästä ja Satadiag:lta. 

 

Kuvantamispalveluiden järjestämisestä on laadittu palvelusopimus, jossa 

on sovittu, että kuvantamispalvelut tuotetaan Keski-Satakuntaan siten, et-

tä palvelutaso säilyy ennallaan. Esityksenä on, että kuntayhtymän kuvan-

tamispalvelut ja sen vakinainen henkilöstö (2 vakanssia) siirtyvät liik-

keenluovutuksena Satadiag:lle ja että liikelaitos tuottaa jatkossa kuvan-

tamispalvelut kuntayhtymälle. Satadiag vuokraa tarvittavat tilat Harjaval-

lan pääterveysasemalta. Toimitilasta tehdään erillinen vuokrasopimus Sa-

takunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Ultraäänilaitteen vuokrauksen, siivo-

uksen, välinehuollon sekä sanelujen purkupalvelun kuntayhtymä laskut-

taa Satadiag:lta toteutuneen mukaisesti. Henkilöstö ja toiminta siirtyvät 

sairaanhoitopiirin liikelaitoksen ylläpidettäväksi ja vastattavaksi 1.4.2019 

alkaen.  
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Henkilöstön asemasta on käyty asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut. 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian sopimuksineen 23.1.2019/ 5 § ja 

todennut, ettei sillä ole huomautettavaa yhteistoimintamenettelyyn.  

 

Palvelusopimuksessa ja sen liitteessä sovitaan kuvantamispalvelun sisäl-

löstä. Siinä on mm. määritelty seuraavat asiat: Natiiviröntgentutkimukset, 

päivystykselliset kuvantamistutkimukset sekä hampaiston ja leuan alueen 

kuvantamistutkimukset ovat saatavilla Harjavallan pääterveysasemalla 

arkipäivisin ma-pe 8.00 - 18.00 välisenä aikana. Magneettitutkimukset 

ovat saatavilla Harjavallan pääterveysasemalla kerran viikossa. Palvelu-

sopimuksessa sovitaan lisäksi mm. voimassaolo ja irtisanomisaika.  

 

Kuvantamisen irtaimisto (laitteisto, kalusto, suojavälineistö ja atk-

laitteisto) siirtyy Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag liikelaitokselle 

liitteenä olevan kauppakirjan ja irtaimistoluettelon mukaisesti. 

 

Kuvantamispalvelun vuosikustannukset määräytyvät tutkimusten volyy-

mista ja SataDiagin tutkimushinnoista. Voimassa olevan hinnaston mu-

kaisesti ja nykyisillä tutkimusmäärillä koko vuoden 2019 vuosikustannus 

olisi n. 404 000 €. Vuodelle 2019 kohdistuvia ns. oman tuotannon ennen 

liikkeenluovutusta toteutuvia kustannuksia (mm. laitteisto, huollot, vä-

lineistö ja henkilöstökulut jne.) on n. 85 000 €. Kustannuksia pienentää 

SataDiagilta saatava vuokratulo ml. puhtaanapito ja kuntayhtymän vuok-

ra-alan pienentyminen sekä Satadiagille tuotettavat palvelusopimuksessa 

sovitut ns. tukipalvelut. Nykyisen kuvantamispalvelun kulut vuonna 2018 

olivat 377 926 €.  

 

Liikkeenluovutuksen ja palvelutuotannon siirtämisen myötä palvelutuo-

tannossa tulee uusia mahdollisuuksia kuntayhtymän asiakkaille siten, että 

asiakkaat voivat käyttää Harjavallan kuvantamisyksikön lisäksi Sata-

diag:n kaikkia kuvantamisyksiköitä Satakunnassa. Ajanvaraus kuvanta-

mispalveluihin hoituu edelleen KSTHKY:n keskitetyn ajanvarauksen 

kautta tai suoraan Satadiagilta puhelimitse esim. muihin kuvantamisyksi-

köihin.   

 

SataDiag liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa 26.9.20187/§ 83, 

17.10.2018/§ 92 ja 21.11.2018/§ 102 kokouksissaan, jossa johtokunta on 

päättänyt valtuuttaa liikelaitoksen johtajan neuvottelemaan liikkeenluovu-

tuksen sopimuksen ja allekirjoittamaan sen sekä käynnistämään natiivi- 
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kuvauslaitteen hankintaprosessin. Satadiag:n johtokunnan pöytäkirjaote 

on liitteenä nro 4 e. Satakunnan sote- ja maakuntavalmistelua on infor-

moitu liikkeenluovutuksesta. Liikkeenluovutus on maakuntavalmistelun 

linjauksen mukainen.   

 

Liitteenä asiaan liittyvät sopimusasiakirjat: 

  Liite 4 a Liikkeenluovutussopimus + liite 

Liite 4 b Henkilöstön siirtosopimus 

  Liite 4 c Palvelusopimus + liite 

Liite 4 d Irtaimiston kauppakirja + liite (laite, kalusto, suojaväline ja atk-

laiteluettelo) 

 

Lisätietoja:  

kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 450 3200  

johtava ylilääkäri Mika Kallio, puh. 044 052 2733 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

  1) hyväksyä sopimuksen Ksthky:n kuvantamispalvelujen ja henkilöstön 

siirtämisestä liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin Sata-

Diag liikelaitokselle 1.4.2019 alkaen liitteiden 4 a ja 4 b mukaisesti. 

2) hyväksyä kuvantamispalveluita koskevan palvelusopimuksen 4 c liit-

teen mukaan 

3) hyväksyä irtaimiston myyntiä koskevan kauppakirjan 4 d liitteen mu-

kaisesti 

4) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimukset sekä 

tarvittaessa tekemään teknisluonteisia tarkistuksia siihen. 

   

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Satadiag, Ksthky, jäsenkunnat, Vate  
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TYÖTERVEYSHUOLLON YRITYKSILLE MYYTÄVIEN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVE-

LUIDEN LIIKKEENLUOVUTUSNEUVOITTELUIDEN ALOITTAMINEN TURUN SEUDUN 

TYÖTERVEYSTALO OY:N KANSSA  

 

6 §  Työterveyshuollon sairaanhoidollisille palveluille on annettu yhtiöittä-

misvelvoite 1.1.2019 alkaen. Työterveyshuollon kokonaisuutta on suun-

nitteltu vuonna 2018 tiiviisti valtakunnallisen Kevan valmistelun pohjalta. 

Kuitenkin out house-yhtiön osalta valmistelu lopetettiin 30.11.2018, kos-

ka Keva totesi, ettei ole ajallisesti edellytyksiä rakentaa valtakunnallista 

markkinoilla toimivaa työterveysyhtiötä.  

 

 Ksthky on käynyt alustavan neuvottelun Turun seudun Työterveystalo 

OY:n (Työssä Valona) kanssa. Turun seudun Työterveystalo Oy:tä on 

valmisteltu pitkälti samoin kuin Kevan out house-yhtiötä. Turun kaupun-

ki on tehnyt liikkeenluovutuksen yhtiöön 31.12.2018. Alkuvuonna 2019 

on siirretty Turun toiminnot ko. yhtiölle.   

   

Liitteenä nro 5 on ehdotus työterveyshuollon järjestämisestä. Ehdotuksen 

mukaisesti perustettaisiin valmisteluprojekti, joka valmistelisi liikkeen-

luovutusta mm. osakassopimuksen, liikkeenluovutussopimuksen, siirty-

vän henkilöstön, tilojen ja tukipalveluiden järjestämisen osalta.  

 

Hallintosäännön 17 §:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuu-

luu perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperi-

aatteet. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää aloittaa liikkeenluovutusneuvottelut Turun seudun 

Työterveystalo Oy:n kanssa.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: työterveyshuolto, Turun Seudun Työterveystalo Oy 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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PALKANTARKISTUKSET VUONNA 2019 

 

Yh 13.12.2019/ 120 § Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018 – 2019 on tullut 

voimaan 1.2.2018 alkaen. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. 

Voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kir-

jallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päät-

tymistä. 

 

Paikallista järjestelyerää jaetaan 1.1.2019 lukien. Paikallinen järjestelyerä 

on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palk-

kasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoit-

teita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, pai-

kallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien 

toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huo-

lehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoit-

telun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alais-

tensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. 

 

Työnantajan on otettava huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö 

jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkahinnoitteluliitteiden 

välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa 

oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten 

palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin koro-

tuksiin. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin 

kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. 

 

Työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat pai-

kallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa 

henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuk-

sien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosa-

puolia. Neuvotteluista on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi osa puolten 

näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimieli-

syyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkoh-

taisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin 

korotuksiin. Neuvotteluajankohdat kuntayhtymässä on sovittu pidettävik-

si 11.12.2018 ja 18.12.2018. 
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Paikallisen järjestelyerän lisäksi sopimuksen mukaisesti viranhalti-

jan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukau-

sipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suu-

ruus on 1,0 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista 

lisää korotetaan 1,0 prosentilla. 

 

Tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä maksetaan vielä erillinen 

kertaerä viranhaltijoille/työntekijöille, joiden palvelussuhde kuntayhty-

mään on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähin-

tään 18.11.2018 saakka. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla 

käytetään 18.11.2018 voimassaolevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerä on 

suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta var-

sinaisesta palkasta tai LS Yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta 

palkasta tai TS 11 luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta. 

 

Vuoden 2019 palkkaratkaisujen kustannusvaikutukset on huomioitu talo-

usarvion 2019 laatimisen yhteydessä. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja toimii kuntayhty-

män henkilöstöasioista vastaavana johtajana ja siinä tehtävässään hyväk-

syy tehtäväalueen johtajan tai johtavan hoitajan esityksestä henkilökoh-

taiset palkanlisät sekä tehtäväkohtaiset palkat yhtymähallituksen antami-

en toimeenpano-ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin ne sopimuksessa 

määrätyissä rajoissa on jätetty työnantajan harkintaan. 

 

Henkilöstöpäällikkö esittelee neuvottelutilanteen ja esitysperusteet (yh-

teenveto esitysperusteista jaetaan kokouksessa) järjestelyerän jakamisesta 

liitteittäin kokouksessa.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

1. merkitä virka- ja työehtosopimusten palkkaratkaisut tietoonsa saa-

tetuiksi 

2. hyväksyä esitysperusteet järjestelyerän jakamisesta 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan yhtymähallituksen kokouk-

seen. 

 

Täytäntöönpano: Henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri   

  Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 
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----------- 

 

Yh 20.2.2019/ 7 § Työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelivat pai-

kallisen järjestelyerän käyttämisestä. 11.12.2018 ja 18.12.2018 liittojen 

kanssa käytiin järjestelyerän jakoperusteista alustavat neuvottelut ja 

14.1.2019 ja 18.1.2019 käydyissä neuvotteluissa sovittiin järjestelyerän 

jakamisesta siten, että suurin osa järjestelyerästä kohdennettaisiin kuop-

pakorotuksiin vertailtaessa KT2017 -tilaston tehtäväkohtaisia palkkoja ja 

henkilökohtaiseen lisään pieni osa. Neuvotteluissa todettiin, että ammat-

tinimikkeen sisällä tulisi olla sama tehtäväkohtainen palkka riippumatta 

siitä, missä yksikössä työskentelee. Henkilökohtaiseen lisään kohdennet-

taessa vaikutusta olisi tuloksellisuudella, esim. joustavuus ja monitaitoi-

suus.  Esimiehet ovat antaneet omat ehdotuksensa henkilökohtaisen lisän 

jakamisesta omille alaisilleen, ohjeistuksen mukaisesti. 

  

18.1.2019 kokouksen mukaan järjestelyerän kohdentaminen sovittiin käy-

tettäväksi KVTES:n osalta tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtai-

siin lisiin ja LS:n osalta henkilökohtaisiin lisiin. Lisäksi neuvotteluissa 

sovittiin järjestelyerän kohdentamisessa käytettävän neuvotteluversio 3:n 

mukaista laskentatapaa sekä esitysperusteita (liite 6 a). Liitteessä 6 b on 

tehtävänimikkeittäin jaettu järjestelyerän jakoesitys KVTES:n, Lääkäri 

TES:n ja Teknisten TES:n sopimuksittain ja liitteittäin. Neuvottelupöytä-

kirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

KT:n ohjeistuksen mukaan työnantajan pitää ottaa huomioon myös liitto-

jen ulkopuolella olevat jaettaessa paikallista järjestelyerää ja samalla huo-

lehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoitte-

lun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa 

tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

1. merkitä virka- ja työehtosopimusten palkkaratkaisut tietoonsa saa-

tetuiksi 

2. hyväksyä liitteen 6 a mukaiset esitysperusteet järjestelyerän jaka-

misesta 

3. hyväksyä tehtävänimikkeittäin järjestelyerän jakamisen liitteen 6 

b mukaisesti 

 

Päätös: Yhtymähallitus kävi keskustelua asiasta ja päätti siirtää asian kä-

sittelyn seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. 
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Henkilöstöpäällikkö, johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja poistuivat ko-

kouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Täytäntöönpano: Henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri   

   

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKAN JÄRJESTELYERÄKOROTUS 

 

8 §  Kuntayhtymän KVTES:n mukaisesta järjestelyerän jakamisesta ja perus-

teista on päätetty edellä 20.2.2019 7 pykälässä. KVTES:n liitteittäisessä 

tarkastelussa on mukana koko kuntayhtymän henkilöstö ml. kuntayhty-

män johtaja.  

 

KT:n ohjeistuksen mukaan järjestelyerän jakamisessa tulee ottaa huomi-

oon myös liittojen ulkopuolella olevat jaettaessa paikallista järjestelyerää 

ja samalla huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden 

palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa 

heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. 

  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän johtajan palkan järjeste-

lyeräkorotuksen liitteen 6 b mukaisesti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus kävi keskustelua asiasta ja päätti siirtää asian kä-

sittelyn seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. 

 

Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, johtava ylilääkäri ja johtava 

hoitaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

 

Täytäntöönpano: Henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri   

   

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 
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VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON ASUMISPALVELUIDEN SEKÄ 

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNAN PALVELUSETELIMALLIN VALMISTELUN ALOITTAMINEN 

 

9 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johto ja jäsenkuntien 

 perusturvajohtajat ovat keskustelleet yhteisen palvelusetelijärjestelmän   

 luomisesta vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden 

 sekä työ- ja päivätoiminnan osalta. Asian selvittämiseksi ja eteenpäin 

viemiseksi  on nimetty työryhmä, joka koostuu kuntayhtymän vam-

maispalveluista ja jäsenkuntien kehitysvammahuollosta vastaavista vi-

ranhaltijoista. Palvelusetelijärjestelmän valmistelusta on keskusteltu alus-

tavasti myös  laajemmin maakunnallisesti. 

 

Palvelusetelimallin katsotaan lisäävän asiakkaan valinnanvapautta ja

 järjestelmä on joustava verrattuna palveluiden kilpailutukseen. Palve-

lusetelijärjestelmässä mukana olevat kunnat ja kuntayhtymä määrittelevät 

 palveluntuottajien hyväksymiskriteerit ja valitsevat järjestelmän piiriin 

otettavat palvelun tuottajat, jolloin ei rajoiteta palveluntuottajien määrää, 

vaan kaikki  hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat pääsevät 

mukaan. Laissa on säädetty palveluntuottajia koskevista kriteereistä ja 

sen lisäksi kunnilla ja kuntayhtymällä on harkintavaltaa erityisten vaati-

musten asettamisessa, mitkä liittyvät asiakkaiden ja asiakasryhmien tar-

peisiin, palveluiden määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Palve-

lusetelimallin sääntökirja laaditaan jäsenkuntien ja Keski-Satakunnan ter-

veydenhuollon kuntayhtymän kesken yhteistyössä vuoden 2019 aikana. 

  

Palvelusetelin rekisterinpito ja hallinnointi on tarkoituksenmukaista kes-

kittää yhdelle toimijalle, jolloin rekisterinpito ja hallinnointi ovat yhden-

mukaista ja kustannustehokasta. Palvelusetelituottajarekisteri sisältää yk-

siköiden antamat palvelut, yhteys- ja hintatiedot sekä muut yksikön tuot-

tamat palvelut. Palvelutuottajan tiedot liitetään palveluntuottajarekisteriin 

sen jälkeen, kun hallinnointitaho on hyväksynyt heidät palveluntuottajik-

si. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-

tayhtymä valmistelee yhdessä jäsenkuntien kanssa vammaispalvelun ja 

 kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan 
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palvelusetelimallia. Tarvittaessa valmistelua tehdään laajemmin maakun-

nallisesti.   

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että palvelujen käyttäjiä 

otetaan valmisteluun mahdollisuuksien mukaan. 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 17 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 20.2.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 5.12.2018 – 12.2.2019 

 

10 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 5.12.2018 – 12.2.2019 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 5.12.2018 – 12.2.2019 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 124 – 132 §, 1 – 17 § 

Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 178 – 196 §, 1 – 14 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 1508 – 1537 §, 1 – 94 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 291 – 307 §, 1 – 26 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 210 – 224 §, 1 – 21 § 

Osastonhoitaja (suun th) Päivi Viinamäki, 1 § 

Osastonhoitaja (suun th sij.) Heini Tamminen, 109 – 125 §, 1 – 39 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 452 – 524 §, 1 – 84 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 319 – 348 §, 1 – 32 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 35 – 36 §, 1 - 12 § 

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 13 – 15 §, 1 – 4 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 114 – 126 §, 1 - 27 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 97 – 113 §, 1 – 16 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 62 – 63 §, 1 - 6 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 66 – 76 §, 1 – 8 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 223 – 238 §, 1 – 26 § 

Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 98 - 102 §,  1 – 15 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 5.12.2018 – 12.2.2019 

 

11 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 5.12.2018 – 12.2.2019 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 175 – 199 ja 1 – 35 sekä 

viranhaltijapäätökset 43 – 45 ja 1 - 7. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

12 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Harjavallan kaupungin ilmoitukset 28.12.2018: Huoneistojen vuokrat 

2019: Myllykatu 10 toimistotilat ja virastotalon arkistotila vuokranko-

rotus 2,06 % ja Vanhainkoti Hopearannan keittiötilat muutos ylläpi-

tovuokraan 1,28€ 1.1.2019 alkaen. 

 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 1 – 4, 6 - 12 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 5 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky 

 Koulukatu 2             

 29200 Harjavalta 

 

 telekopio: 02-6773 760 

 
 pykälät     

 

5 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus pe-

rusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 

on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät     

 

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 

20101  TURKU 
 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-

matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-

aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka 

on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen 

määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, 

vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa 

asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitus- 

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin vali-

tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 

käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköises-

tä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi 

tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

