
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus     2/2020 23 

 
Kokousaika Torstai 13.2.2020 klo 15.08 – 17.18 

   

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  

 Sainio Tuula-Marja jäsen 

 Salonen Tomi jäsen  

 Sutinen Marjatta jäsen  

  

     

Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 Uotila Jarmo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri    

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö  

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 

Poissa - 

  

Asiat 17 - 28 
 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja Tapio Rosendahl Hanna-Leena Markki

 puheenjohtaja puheenjohtaja § 22 pöytäkirjanpitäjä

   

      

 

      

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika   13.2.2020 

 

 

 

Allekirjoitukset   

 Asta von Frenckell                              Tomi Salonen 

 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 17.2.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 2/2020 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   7.2.2020 

                    

Kokousaika  13.2.2020 klo 15 

 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 18 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 19 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

20 § Alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2019 

 

21 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 

22 § Työterveyshuollon palvelujen hankinta ja työterveyspalvelujen liiketoi-

mintakauppa 

 

23 §  Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan 

ohjausryhmän tehtävien määrittäminen sekä sisältö- ja rakenneuudistuk-

sen tavoitteiden hyväksyminen   

 

24 § Optiovuoden käyttöönotto vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mu-

kaisissa kuljetuspalveluissa, verilähetysten sekä sairaalaosastojen ja pit-

käaikaishoidon asiakkaiden hoitoon liittyvissä kuljetussopimuksissa 

  25 § Kuvantamispalveluiden palvelusopimuksen päivittäminen 

26 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.1.2020 – 6.2.2020 

 

27 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 1.1.2020 – 6.2.2020 

 

28 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

17 § 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 7.2.2020. 

 

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. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

18 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net von Frenckell ja Salonen (varalla jäsenet Sutinen ja Rosendahl). 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet von Frenckell ja Salo-

nen. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

19 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 13.2.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 1/2020 (liite nro 1) 

 taloustilanne  

 Kessote valmistelutilanne 

 ajankohtaiset valmisteluasiat:  

- Shp kumppanuusneuvottelut 

- Eurajoen ja Luvian palvelutuotannon siirtämistä kuntayhty-

mälle lähdetään valmistelemaan liikkeenluovutuksena 

- Maakunnallinen sotevalmistelutilanne 

- Johtavan ylilääkärin katsaus COVID-2019 uutisista 

- Palkanlaskentaohjelman tuen loppuminen 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ALUSTAVIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA 2019 

 

20 § 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 2019 laaditaan. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu vuoden 2019 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 2 sisältäen suori-

tetiedot ja tuloslaskelman vuodelta 2019 sekä keskeiset toiminnan tun-

nusluvut. 

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus merkitsee vuoden 2019 alustavan tilinpäätöstilanteen tie-

doksi ja käsittelee tilinpäätöksen 25.3.2019 kokouksessa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOT 

 

21 §  Yhtymähallitus 3.10.2019/ 70 §: 

”Hallintosäännön 25 §:n mukaan ”Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-

tön osalta noudatetaan lakia sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuudesta (272/2005) ja lakia terveydenhuollon ammatillisen henki-

löstön kelpoisuudesta (559/94). Yhtymähallitus voi tarvittaessa määritellä 

erityiskelpoisuuden, mikäli tehtävän hoitaminen sitä edellyttää. Muiden 

virka- ja työsuhteiden osalta kelpoisuuden määrittelee valinnan suorittava 

viranomainen. 

 

   Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta mää-

räaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippu-

matta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukai-

sesti.” 

Luetteloon on koottu kuntayhtymän henkilöstön tehtävänimikkeiden kel-

poisuusehdot (liite nro 2). Sosiaali- ja terveystoimen osalta valtaosa kel-

poisuuksista tulee laista sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksista tai laista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Asia on 

käsitelty johtoryhmässä.  

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

 
  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymän henkilöstön kelpoisuusehdot liitteenä nro 2 olevan luette-

lon mukaisesti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi.  

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö” 
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Henkilöstön kelpoisuusehtoja on jatkovalmisteltu ja kelpoisuusluetteloon 

on tehty täsmällisempiä linjauksia ja yhdenmukaistuksia esim. samassa 

asemassa olevien työntekijöiden suhteen.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa 

13.2.2020 olevat henkilöt ovat kaikki kelpoisia nykyiseen toimeensa tai  

virkaansa kelpoisuusvaatimuksiin tehdyistä päivityksistä huolimatta. 

 

Liitteenä nro 3 henkilöstön kelpoisuusehdot. 

 

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

   

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymän henkilöstön kelpoisuusehdot liitteenä nro 3 olevan luette-

lon mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö 
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TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA JA TYÖTERVEYSPALVELUJEN LII-

KETOIMINTAKAUPPA  

 

22 §  Yhtymävaltuusto on 19.9.2019 § 10 päättänyt, että työterveyshuollon 

palvelukokonaisuus myydään ulkopuoliselle toimijalle ja että omalle 

henkilöstölle järjestettävät työterveyspalvelut hankitaan kilpailuttamalla. 

Yhtymävaltuusto on delegoinut päätösvallan työterveyshuollon hankin-

nasta yhtymähallitukselle 4.12.2019 § 17. 

 

Tarjouskilpailu on valmisteltu yhdessä kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien 

viranhaltijoiden kanssa. Valmistelun yhteydessä kuultiin alan toimijoita. 

Kuulemisen perusteella tarjouskilpailu päädyttiin järjestämään siten, että 

kilpailun voittajan tulee solmia kuntayhtymän kanssa: 

 hankintasopimus työterveyshuollon palveluista ja 

 liikkeenluovutussopimus, jossa kuntayhtymän ja yritysten väliset työ-

terveyshuoltoa koskevat sopimukset, työterveyshuollon henkilökunta 

ja tarjouspyynnössä yksilöity irtain siirtyvät tarjouskilpailun voittajal-

le.  

Työterveyshuollon nykyisiä asiakasyrityksiä on tiedotettu valmistelun ai-

kana. Valmistelussa on ollut mukana ulkopuolinen hankinta-asiantuntija 

(Seesam Hankintapalvelut). 

 

Hankittavat työterveyspalvelut 

Työterveyspalvelujen hankinnassa on kysymys lain edellyttämien työter-

veyspalvelujen hankkimisesta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien työnte-

kijöille. Hankintaan sisältyy myös ne työterveyspalvelut, jotka kuntayh-

tymä on terveydenhuoltolain kunnille asettamien velvoitteiden ja kuntien 

antamien valtuuksien perusteella velvollinen järjestämään alueellaan si-

jaitsevissa työpaikoissa työskenteleville. Käytännössä nämä ovat usein 

pienyrittäjiä, kuten maatalousyrittäjiä mutta mukana on myös isompia 

alueen yrityksiä. Siirtyvien yrityssopimusten osalta keskeistä on, että: 

 kuntayhtymä ei rajaa yritysten oikeutta sopia omista asioistaan,  

 työterveyspalveluja koskevat sopimukset siirtyvät sellaisinaan (palve-

lusisällöt eli toimintasuunnitelmat ja hinnastot sellaisinaan)  

 palvelut tuottavan yhtiön yksipuolista oikeutta muuttaa yrityssopi-

musten hintoja tai irtisanoa sopimus on rajoitettu.  

 Lisäksi kuntayhtymällä palvelujen järjestämisvastuullisena on oikeus 

osallistua yrityssopimuksiin liittyviin neuvotteluihin jos paikallinen 

asiakasyritys sitä pyytää. 
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Hankinta toteutetaan kehittävän kumppanuuden mallilla. Siinä keskeistä 

on, että tarjouskilpailun voittaja sitoutuu kehittämään työterveyspalveluja 

kuntayhtymän ja kuntien kanssa. Kumppanuuden perusteena on nykyiset 

työterveyspalvelujen toimintasuunnitelmat. Tarjouspyynnön sopimuseh-

doissa on sanktioiden lisäksi kannusteet hyvälle kumppanuudelle. Sopi-

muskausi on toistaiseksi voimassa. Siinä on alussa 48 kuukauden jakso, 

jonka aikana sen irtisanomista on rajoitettu. Hintojen osalta sopimuksessa 

on edellytetty, että taloudellisia hyötyjä jaetaan osapuolten kesken. Tilaa-

jien näkökulmasta toistaiseksi voimassa oleva sopimuskausi turvaa sen, 

että palveluntuottajalla on intressi huolehtia uusien hyötyjen syntymisestä 

ja niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta. 

 

Hankinnan ennakoitu arvo tulee hankintalain mukaan laskea tässä sopi-

musmallissa neljälle vuodelle. Tämän hankinnan ennakoiduksi arvoksi 

ilmoitettiin hankintailmoituksessa 6.000.000 euroa. Ennakoitu arvo sisäl-

tää yrityksille, kunnille ja kuntayhtymälle tuotettavat palvelut. 

 

Hankintamenettely 

Hankinnassa tulee noudattaa hankintalain sote-palveluiden hankintoja 

koskevia säädöksiä, joissa hankintayksikön on mahdollista määritellä 

hankinnan toteuttamistapa. Tässä hankinnassa hankintamenettelynä käy-

tettiin avoimen hankintamenettelyn pohjalta räätälöityä menettelytapaa, 

joka mahdollisti mm. salaisten materiaalien luovuttamisen vain niille, 

jotka antoivat kunnalle kirjallisen salassapitositoumuksen.  

 

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus hankintailmoitukset.fi -

palvelussa (HILMA-palvelu) 3.1.2020. Tarjouskilpailun aikana vastattiin 

tarjoajien hankinnasta esittämiin kysymyksiin. Tarjousten jättöaika päät-

tyi 3.2.2020. 

 

Tarjouskilpailuun jätettiin yksi tarjous. Saapunutta tarjousta tarkasteltiin 

kahdesta keskeisestä näkökulmasta: 

1. Tarjouksen tarjouspyynnön ja sen vaatimusten mukaisuus tarkastettiin 

hankintalain edellyttämällä tavalla. 

2. Tarjouksen vaikuttavuutta (palvelun laatu ja hinta) arvioitiin tarjouk-

sen tietojen perusteella. 

Tarjouksesta tehdyt keskeiset havainnot ovat liitteenä olevassa hankinta-

konsultin lausunnossa, joka sisältää liike- ja ammattisalaisuuden piiriin 

kuuluvia tietoja.  
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Tarjousten vertaaminen 

Tarjousvertailua ei ollut tarpeen toteuttaa, koska tarjouskilpailuun ei saa-

punut useampia tarjouksia. Tarjouksen hinnan ja laadullisten asioiden pe-

rusteella on täysi syy uskoa, että tarjouksen jättäjä on tehnyt tarjouksen 

voittaakseen kilpailevat tarjoukset.  

 

Palvelujen kehittämisen lähtötasona on nykyiset työterveyspalvelujen laa-

tutasot eli toimintasuunnitelmat. Siksi palvelujen laatuvertailun sijasta 

vertailukriteereinä oli erityisesti panostukset palvelujen kehittämistyöhön 

ja digitaalisiin palvelulupauksiin. Hinnan painoarvo olisi ollut tarjousver-

tailussa 65 % ja laadullisten vertailutekijöiden 35 %. Tarjous sisälsi seu-

raavat vertailua varten annetut lupaukset: 

 Palvelun hinta on 30,00 €/työntekijä/kk.  

 Haltuunottoprojektin vetäjäksi on nimetty henkilö, jolla on kokemusta 

yhteensä 11 vastaavasta tai isommasta integraatioprojektista. Hal-

tuunottoprojektin vetäjä kiinnitetään tämän haltuunottoprojektin vetä-

jäksi koko 36 kuukaudeksi. Hän on haltuunottotehtäviensä lisäksi si-

toutunut työskentelemään kumppanuuden kehittämiseksi vähintään 

neljä päivää vuodessa tilaajan kanssa. 

 Sopimushintaan sisältyy kaikki tarjoajan suurasiakkaille tarkoitetut 

digitaaliset palvelut (johdon, esimiesten ja työnterveyden henkilöasi-

akkaiden digitaaliset palvelut). Niihin sisältyvät mm. lääkärin ja työ-

terveyshoitajan etä- ja videovastaanottopalvelut. 

 Tarjoaja sitoutuu pitämään työterveyden vastaanottoa toimintasuunni-

telmissa sovitulla tavalla sopimuskauden alusta alkaen Harjavallassa, 

Kokemäellä ja Nakkilassa, sekä 1.1.2021 alkaen Eurajoella. 

 

Hankintapäätös ja liiketoimintakauppa  
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti liikkeenluovutussopimus on kiinteä 

osa hankintaa. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään sopimus sekä 

palvelujen hankkimisesta, että liiketoiminnan myymisestä. Näitä ei ole 

mahdollista erottaa toisistaan. Hankintamenettelyn perusteella tarjouskil-

pailun voittajaksi tulee valita Suomen Terveystalo Oy. Yhtiö ottaa vas-

tuulleen siirtyvät työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä.  

 

Sopimusneuvottelut 

Merkittävimmät sopimusehdot ovat olleet tarjouspyynnössä tarjoajaa si-

tovina ehdottomina vaatimuksina. Joistakin yksityiskohdista (mm. palk-

ka- ym. vastuiden siirtymisen tarkat määrät) on tarpeen sopia osana so-

pimusneuvotteluja. Tavoitteena on, että palvelujen tuottamisvastuu siirtyy  
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tarjouskilpailun voittajalle 1.5.2020. Vastaanottotoiminnan aloittaminen 

neljällä vaaditulla paikkakunnalla edellyttää ELY-keskuksen myöntämää 

toimilupaa. Mikäli luvan saanti viivästyy kunnasta ja tarjoajasta johtu-

mattomista syistä, palvelutuotanto voidaan tilapäisesti käynnistää tarjo-

ajan toisessa lähikunnissa sijaitsevissa toimipisteissä.  

 

Jäsenkunnat ovat antaneet Ksthky.lle valtuutuksen hoitaa kilpailutuksen. 

Jäsenkuntien edustajat ovat 6.2.2020 käyneet läpi tarjoukset ja hyväksy-

neet hankintaesityksen. 

 

Liitteenä nro 4 hankintakonsultin lausunto (salainen liike- ja ammatti-

salaisuuksien vuoksi). 

 

Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Asiakirjat sisältävät mm. 

henkilötietoja ja yrityssopimusten tietoja ja siksi osa asiakirjoista on sa-

laisia. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus 

1) päättää valita työterveyspalvelujen sopimuskumppaniksi Suomen 

Terveystalo Oy:n. 

2) päättää, että kuntayhtymä solmii työterveyspalvelujen liikkeen-

luovutussopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. 

3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja /tai johtavan ylilääkärin neuvot-

telemaan tarvittavien sopimusten yksityiskohdista.  

4) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan työterveyspalve-

lujen hankintasopimuksen ja liikkeenluovutussopimuksen. 

5) oikeuttaa vastuulliset viranhaltijat neuvottelemaan ja sopimaan ke-

hittävän kumppanuuden mukaisista työterveyspalvelujen sopimus-

kauden aikaisista kehittämistoimenpiteistä ja sekä toimintasuunni-

telmaa ja sopimusta koskevista muutoksista. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Juha Korkeaoja poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi 

(yleislausekejäävi). Puheenjohtajana toimi pykälän käsittelyn ajan vara-

puheenjohtaja Tapio Rosendahl. 

 

Täytäntöönpano: Tarjoajat, Seesam Hankintapalvelut / Esa Mutanen, 

Jäsenkunnat, Työterveyshuolto 
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA RAKENNEUUDISTUKSEN SATA-

KUNNAN OHJAUSRYHMÄN TEHTÄVIEN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ SISÄLTÖ—JA RA-

KENNEUUDISTUKSEN TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINEN 

 

23 § Satakuntaliitto on lähestynyt Satakunnan kuntia ja kuntayhtymiä oheis-

materiaalina olevalla pöytäkirjaotteella. ”Sosiaali- ja terveydenhuollon si-

sältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan johtoryhmä esittää seuraavaa: 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan 

ohjausryhmän asettaminen on tapahtunut Porin kaupungin pyynnöstä, 

jossa pyynnössä ei ollut tarkemmin kuvattuna ohjausryhmän tehtäviä tai 

sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan 

tavoitteita.  

 

Maakuntajohtajan esitys: Johtoryhmän päättää esittää ohjausryhmälle, et-

tä ohjausryhmän tehtävät sekä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

tavoitteet määritellään seuraavasti: 

1. Tavoitteena on johtaa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon uudista-

mista Satakunnassa niin, että nykylainsäädännön pohjalta luodaan edelly-

tyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen kohden yhtä maakun-

nan alueella toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjää. 

a. ensimmäisenä tehtävänä on vastata hankehakemuksen laadinnasta ja 

mahdollisesti rahoitettavan hankkeen toteuttamisesta STM:n tulevaisuu-

den sote-keskus rahoitushakuun alkuvuodesta 2020 

b. toisena tehtävänä on vastata ja koordinoida VM:n kautta alkuvuodesta 

2020 haettavaksi tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja ja 

tietopohjaa yhdistävien hankkeiden sisällön kehittämisestä ja rahoitusten 

hausta sekä hankkeiden toteuttamisesta. 

c. muut tehtävät määrittyvät kokonaistavoitteen ja kahden ensimmäisen 

tehtävän toteuttamisen kautta. 

2. Toimikausi kestää nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti, jonka 

jälkeen toiminnan tavoitteet ja ohjausryhmän tehtävät tarkastellaan uudel-

leen. 

3. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat tahot ovat: 

a. jäseninä kuntien nimeämät valtuutetut (kolme / kunta) 

b. ohjausryhmän kokouksiin puhevaltaisina osallistujina kutsutut: Sata-

kunnan kansanedustajat, Satakunnan poliittisten piirijärjestöjen puheen-

johtajat, Satakunnan kunnan- ja kaupunginjohtajat, Satakunnan alueen 
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sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien johtajat sekä pääsopijajärjes-

töjen (2+2+2) henkilöstön edustajat 

c. valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton kolme luottamushenki-

löedustajaa puhevaltaisina osallistujina 

d. johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat puhevaltaisina, pelastusjohtaja ja 

palvelurakenneryhmän puheenjohtaja kutsutaan johtoryhmän asiantunti-

jajäseniksi. e. ohjausryhmän päättämät muut pysyvät tai asiakohtaiset asi-

antuntijat 

4. Ohjausryhmä- ja muuhun Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon si-

sältö- ja rakenneuudistustyöhön osallistumisen kustannuksista (kokous-

palkkiot, matkakustannuskorvaukset, ansionmenetyskorvaukset yms.) 

vastaa lähettävä taho 

5. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen 

valmistelualustana toimii Satakuntaliitto. Valmistelualustana toimiminen 

tarkoittaa sitä, että prosessin ylläpitämiseksi tarvittavat valmistelut, toi-

met, hankehaut ja toteutukset tehdään Satakunnan sote-osaajien valmiste-

lun ja osaamisen pohjalta Satakuntaliiton nimiin ja Satakuntaliiton toi-

mesta ellei jonkin toimenpiteen, hankehaun tai toteutuksen osalta päätetä 

toisin. 

6. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen 

rahoituksen osalta luodaan rahoitusmekanismi, jossa ko. hankkeeseen tai 

toimintaan osallistuvat Satakunnan kunnat kokonsa mukaisesti osallistu-

vat hankkeiden ja toiminnan rahoittamiseen niin toteutuksen aikana tar-

vittavan käyttöpääoman kuin omarahoitusosuuden osaltakin. Rahoitus-

mekanismin luominen on valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton 

tehtävä. 

7. Ohjausryhmällä on oikeus nimetä Satakunnan sosiaali- ja terveyden-

huollon sisältö ja rakenneuudistuksen etenemiseksi tarvittavia ohjaus-

ryhmälle alisteisia valmistelusta vastaavia muita työryhmiä. 

8. Satakunnan kuntien kuntajohtajakokouksessa (mukana kaikkien kun-

tien kuntajohtajat tai heidän edustajansa sekä Satakunnan sairaanhoitopii-

rin johtaja ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtaja sekä maakuntajohtaja, 

joka toimii myös koollekutsujana) kuullaan raportti Satakunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen etenemisestä ja ko-

kouksessa annetaan tilannekohtaista omistajaohjausta valmistelulle. Li-

säksi johtoryhmä esittää, että ohjausryhmä esittää hyväksymänsä tehtävät 

ja tavoitteet Satakunnan kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymien ja Satakuntaliiton käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi helmikuun 

2020 aikana. 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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Palvelurakenneryhmän asettaminen 

Jotta johtoryhmälle käsitettäväksi ja päätettäväksi tulevat asiat on valmis-

teltu laajasti kaikkien Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta järjes-

tämisvastuussa olevien toimijoiden kesken, pitää sosiaali- ja terveyden-

huollon sisältö- ja rakenneasiat valmistella kaikkien Satakunnan kuntien 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyö-

nä. 

Maakuntajohtajan esitys: 

Johtoryhmä päättää asettaa itselleen valmisteluelimeksi palvelurakenne-

ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon si-

sältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn. Palvelurakenneryhmän 

kokoonpanoksi määritetään Satakunnan kaikkien kuntien sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajista 

tai kuntien tai kuntayhtymien itsensä päättämistä sosiaali- ja terveyden-

huollon asiantuntijoista muodostuva kokoonpano. Kunta- tai kuntayhty-

mäkohtaisesti edustajia voidaan nimetä yksi ja hänelle voidaan nimetä va-

rahenkilö. Palvelurakenneryhmä saa kutsua itselleen kuultavaksi joko py-

syviä tai tilapäisiä asiantuntijoita. Palvelurakenneryhmän koollekutsumi-

nen annetaan Porin perusturvan tehtäväksi. Palvelurakenneryhmän ko-

kouksista ja työstä aiheutuvien kustannusten osalta noudatetaan ohjaus-

ryhmän 10.12.2019 § 10 päättämää linjausta, jonka mukaan kokouspalk-

kioista, matkakustannuskorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista vastaa 

lähettävä taho. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti” 

 

Ohjausryhmä on kokoontunut 10.12.2019 ja 29.1.2020. Palvelurakenne-

ryhmä on kokoontunut 31.1.2020. Yhtymähallituksen puheenjohtajan 

päätös edustajista 30.1.2020/§1. 

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä esitetyt Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuu-

distuksen Satakunnan ohjausryhmän tehtävät sekä sisältö- ja raken-

neuudistuksen tavoitteet   

2) todeta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän edustajiksi 

palvelurakenneryhmässä kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markin 

ja varaedustajaksi johtava ylilääkäri Mika Kallion 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OPTIOVUODEN KÄYTTÖÖNOTTO VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN 

MUKAISISSA KULJETUSPALVELUISSA, VERILÄHETYSTEN SEKÄ SAIRAALAOSASTO-

JEN JA PITKÄAIKAISHOIDON ASIAKKAIDEN HOITOON LIITTYVISSÄ KULJETUSSOPI-

MUKSISSA 

24 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on 23.5.2018 § 55 kil-

pailuttanut kuntayhtymän vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 

ja verilähetykset, jäsenkuntien (Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki) 

puolesta ja nimissä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä kun-

tayhtymän ja jäsenkuntien sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asiak-

kaiden hoitoon liittyvät kuljetukset.  

Yhtymähallitus on 6.7.2018 § 61 hyväksynyt kuljetuspalvelujen tuottajat 

ja valtuuttanut kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hyväksyttävät so-

pimukset. Sopimuskausi on 1 vuosi ja 11 kuukautta 1.8.2018-30.6.2020. 

Tähän sopimukseen sisältyy vuoden (1) optio sopimuskauden jälkeisestä 

vuodesta. Sopimuksen mukaan tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle optio-

vuoden käyttämisestä kolme (3) kalenterikuukautta ennen sopimuksen 

loppua. 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on neuvotellut jäsen-

kuntiensa edustajien kanssa optiovuoden käyttöönotosta, ja jäsenkunnat 

ovat hyväksyneet optiovuoden käyttöönoton. 

Lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, puh. 044 906 7556 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä optiovuoden käyttöönottamisen ajalle 

1.7.2020 – 30.6.2021 vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisis-

sa kuljetuspalvelusopimuksissa ja verilähetysten sekä sairaalaosastojen ja 

pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoitoon liittyvissä kuljetussopimuksissa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Kuljetuspalveluntuottajat, jäsenkunnat 
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KUVANTAMISPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN  

 

25 § Ksthky:n yhtymähallitus on kokouksessaan 20.2.2019 /5 § hyväksynyt 

liikkeenluovutuksen kuvantamispalveluiden osalta ja palvelun sisällöstä 

laadittiin tarkennettu Palvelusopimus liite 1. Palvelusopimuksen liite 1 ja 

sopimuslista eivät ole olleet yhdenmukaisia. Lähetekäytäntö on ohjannut 

vuoden 2019 osalta toimintaa vanhan käytännön mukaan. Muutos lähete-

käytäntöön pitää tehdä potilastietojärjestelmään. Palvelussopimuksen liit-

teestä 1 on puuttunut maininta mammografiatutkimusten (ei seulonta-

mammografiat) ja Eurajoen magneettitutkimusten osalta, vaikka asia oli 

agendalla liikkeenluovutusta valmisteltaessa. Palvelusopimusta on tar-

kennettu tämän osalta. Muilta osin sopimus pysyy ennallaan. Liitteenä 

nro 5 on palvelusopimus liite 1. 

 

Lisätietoja:  

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

johtava ylilääkäri Mika Kallio, puh. 044 052 2733 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Ksthky:n ja Satakunnan sairaanhoitopii-

rin SataDiag liikelaitoksen kuvantamispalvelujen palvelusopimuksen 

muutoksen liitteen mukaisesti. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Jarmo Uotila poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi 

(yleislausekejäävi). 

 

  Täytäntöönpano: Satadiag, Ksthky   
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1.1.2020 – 6.2.2020 

 

26 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 1.1.2020 – 6.2.2020 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 1.1.2020 – 6.2.2020  

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 1 – 13 § 

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Pauli Sallinen, 1 – 4 § 

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Hanna Wallin, 1 – 19 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 1 – 89 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 1 – 12 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 1 – 19 § 

Osastonhoitaja (suun th) Päivi Viinamäki, 1 – 24 § 

Vs. osastonhoitaja (suun th) Sirja Peltoniemi, 1 – 10 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 1 – 26 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 1 – 34 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 1 – 6 § 

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

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 1 – 10 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 1 – 9 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 1 – 3 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 1 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 1 – 22 § 

Vs. Ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 1 – 9 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1.1.2020 – 6.2.2020 

 

27 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 1.1.2020 – 6.2.2020 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 1 - 19 sekä viranhaltija-

päätökset 1 - 7. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

28 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Harjavallan kaupungin ilmoitukset 17.12.2019: Huoneistojen vuokrat 

2019: Myllykatu 10 toimistotilat vuokrankorotus 2,12% ja virastota-

lon arkistotila vuokrankorotus 2,50 % ja Vanhainkoti Hopearannan 

keittiötilat muutos ylläpitovuokraan 2,52% 1.1.2020 alkaen. 

 

- Harjavallan kaupungin ilmoitus 15.11.2019: Tiedote vesitaksan muu-

toksesta 1.1.2020 alkaen. 

 

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia EOAK/3264/2019 Pöytäkirja 

15.1.2020: Ennalta ilmoittamattomasta satunnaistarkastuksesta 

11.6.2019 Harjavallan terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. 

 

 

  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: 

 17 – 20, 26 - 28 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 21 - 25 

 

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     

 

 

 

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

