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HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   7.5.2020 

                    

Kokousaika  Keskiviikko 13.5.2020 klo 15.00 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, 2. krs. /Suurluokka nro 274 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 43 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 44 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

45 § Esitys kunniamerkeistä 

 

46 § Covid-19 tilannekatsaus ja toimenpiteet kuntayhtymässä 

 

47 § Satakunnan STM:n hankehakuun sitoutuminen 

 

48 §  Hallintosäännön tarkistaminen 

 

49 § Edustajan nimeäminen Satakunnan potilastietojärjestelmien yhteistyön ja 

tiedonhallinnan ohjausryhmään  

 

50 § Ylihammaslääkärin virka vaali 

 

51 §  Harjavallan pääterveysaseman paikoitusalueiden aluevalaistussaneerauk-

sen tarjouskilpailu 

 

52 § Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 1-3/2020  

 

53 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 

muuttaminen 1.1.2021 lukien 

 

54 § Osallistuminen Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen 

 

55 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 19.3.2020 – 6.5.2020 

 

56 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 19.3.2020 – 6.5.2020 

 

57 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

58 §  Muut asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

42 § 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 7.5.2020. 

 

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 

 

43 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Robeva-Krasteva ja Mäkinen (varalla jäsenet Sainio ja von 

Frenckell). 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Robeva-Krasteva ja 

Mäkinen.  
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

44 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 13.5.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 4/2020 (liite nro 1) 

 taloustilanne 4/2020 

 Nakkilan kunnan psykologityön muutos 

 Lifecare -suun terveydenhuolto-ohjelma 

 muut valmisteluasiat: 

- työterveyshuollon sopimusvalmistelu 

- tilannekatsaus Eurajoen ja Luvian terveysasemien siirrosta 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ESITYS KUNNIAMERKEISTÄ 

 

45 §  Aluehallintovirasto tekee esityksiä itsenäisyyspäivänä annettavista kun-

niamerkeistä valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle, sosiaali- ja ter-

veysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä opetus- ja kult-

tuuriministeriölle. Esitykset kunniamerkeistä tulee toimittaa oman alueen 

aluehallintovirastolle. Ministeriöillä on esityksiä varten eri luokkia kos-

kevat kiintiöt.  

 

Esitysten tulee perustua ritarikuntien (Suomen Leijonan / Suomen Val-

koisen Ruusun) tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palve-

lusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen perusteena. En-

sisijaisena lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka 

asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa 

yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus 

ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki. Edellisen kunniamerkin tai ar-

vonimen saamisesta on täytynyt kulua vähintään seitsemän vuotta. 

 

Liitteessä nro 2 esityslista henkilöistä, joille haetaan SVR/SLR ritarikun-

nan kunniamerkkiä. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä Lounais-Suomen Aluehallintovirastolle esi-

tyksensä Suomen Valkoisen Ruusun/Suomen Leijonan ritarikuntien kun-

niamerkin antamisesta vuoden 2020 itsenäisyyspäivänä liitteessä nro 2 

mainituille henkilöille. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Edelleen yhtymähallitus päätti edellyttää, että kunniamerkkien jakamises-

ta tehdään kuntayhtymän ohjeistus ja säännöt. 

 

Jaana Oksa poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
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COVID-19 TILANNEKATSAUS JA TOIMENPITEET KUNTAYHTYMÄSSÄ 

 

46 § Maaliskuussa Suomeen tullut koronavirus (Covid19) epidemia muuttaa 

kuluvan vuoden toimintaa oleellisesti. Suomen hallitus teki koronaan liit-

tyviä linjauksia 12.3.2020 ja Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin ja val-

miuslain piiriin 18.3.2020. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on 

suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. 

Myöhemmin hallitus on tarkentanut linjauksia.  

 

Valmiuslain piirissä toimiminen on muuttanut oleellisesti sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden tuotantoa. Kansalaisten sosiaalisten kontaktien vähentä-

minen ja riskiryhmien suojeleminen on vaikuttanut kuntayhtymän palve-

lujen käyttöön. Kuntayhtymä on joutunut koronatilanteeseen varautumi-

sessa lisäämään resurssia, tekemään tarvittavia hankintoja ja tilaratkaisu-

ja. Toiminnallisesti kiireetöntä toimintaa on jouduttu vähentämään ja va-

rautumista on tehostettu. Suoritemäärät tulee ainakin varautumisen ajalta 

laskemaan ja kustannukset lisääntyvät monilta osin.  

 

Lopullisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia on vaikea arvioida 

viedä epidemian tässä vaiheessa, kun ei tiedetä viruksen käyttäytymistä 

loppu vuoden osalta. Epidemian on arvioitu kestävän ainakin kesään 

2020 asti. Korona epidemian mahdollisen päättymisen jälkeen toiminnal-

lisena isona haasteena tulee olemaan siirrettyjen ei kiireellisten terveys-

palveluiden työmäärän kasautuminen syksyyn. Henkilöstön jaksaminen 

poikkeusoloissa toimimisessa ja resurssin riittäminen epidemian aikana 

on työvoimavaltaisella palvelualalla suurin riskitekijä.  

 

 Koronatilanne on ollut potilaiden osalta yleisesti Satakunnassa ja Keski-

Satakunnan alueella rauhallinen. Kuntayhtymän poikkeusolojen johto on 

kokoontunut varautumisen osalta maaliskuussa aluksi päivittäin ja sen 

jälkeen kaksi kertaa viikossa tilannekatsauksen merkeissä.  

 

  Kuntayhtymän osalla henkilöstöltä on vähentynyt työtehtäviä ja osalla 

työntekijöistä työtehtävät ovat lisääntyneet muutosten ja varautumisen 

osalta. Kuntayhtymässä on esimiesten johdolla käyty työntekijöiden 

kanssa vapaaehtoisia siirtoja tosiin tehtäviin niissä yksiköissä, joissa hen-

kilöstön työtehtävät ovat vähentyneet. Kuntayhtymässä myös tehty kartoi 
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  tusta lisäresurssin tarpeesta ja yhteistyön tiivistämisestä tarpeen mukai-

sesti jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän osa työntekijöistä on siirretty 

etätyöhön poikkeusolojen ajaksi. 

 

Talouden osalta koronaan liittyviä kustannuksia seurataan. Jälkilaskennan 

kautta terveyskeskussairaalan Harjavallan osaston ja Eurajoen kohortti-

osaston suoritehintoja laskentaa koronan ajalta uuden tilanteen mukaises-

ti. Suoritteiden osalta korona tilanne on muuttanut käyntejä etävastaan-

otoiksi ja puhelinkonsultaatioiksi. Lisäksi terveyspalveluiden kysyntä on 

vähentynyt, mikä näkyy kuntayhtymässä jäsenkuntalaskutuksen vähene-

misenä. 

   

  Hallintosäännön 32 § mukaan yhtymähallitus päättää henkilöstön lomaut-

tamisen periaatteista. Neuvotteluissa sovelletaan Työsopimuslain ja Lain 

kunnallisesta Yhteistoiminnasta annettuja säädöksiä.  

 

 Työsuojelujaosto on käsitellyt kuntayhtymän työsuojelulliset toimenpi-

teet korona varautumisessa 24.4.2020 kokouksessaan ja yhteistoiminta-

elin on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan 7.5.2020 ja toteaa, ettei sillä 

ole huomautettavaa koronaan varautumisessa ja linjatuissa toimenpiteis-

sä.  

 

 Kokouksessa käydään läpi toimenpiteet, joita korona tilanteessa on kun-

tayhtymän osalta tehty. Oheismateriaalina tiedotteet koronatilanteeseen 

liittyvistä toimenpiteistä. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä edellä esitetyn Covid-19 tilannekatsauksen ja toimenpiteet kun-

tayhtymän palvelutuotannossa ja varautumisessa tietoonsa saatetuksi. 

2) käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, jossa 

käsitellään korvaavan työn ratkaisut. Yt-neuvotteluiden tavoitteena on 

tehostaa henkilöstöresurssin käyttöä poikkeusolojen aikana ja turvata 

tarvittava resurssi kiireellisimmissä sosiaali- ja terveydenhuollon teh-

tävissä. Yhtymähallitus suosittaa henkilöstölle vuosilomien pitämistä 

yksiköiden kokonaissuunnittelu ja syksyn toimintatilanne huomioiden. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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SATAKUNNAN STM:N HANKEHAKUUN SITOUTUMINEN 

 

47 §  ”Satasoten palvelurakenneryhmän johdolla on valmisteltu ja Satasoten 

johtoryhmän sekä ohjausryhmän kirjallisen menettelyn jälkeen toimitettu 

STM:lle 30.4.2020 päättyneen hakuajan kuluessa Satakunnan tulevaisuu-

den sote-keskus -hankehakemus ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta 

tukevaa valmistelua koskeva hankehakemus. Hakemukset on tehty val-

mistelualustana toimivan Satakuntaliiton nimiin.  

 

Näiden STM:n hankehakuun menneiden hakemusten valmistelun pitikin 

tapahtua pääosin sote -ammattilaisten toimesta, niin kuin se Satakunnan 

osalta tehtiinkin. Koronapandemian takia - yli 10 hengen kokoontumisten 

ollessa kiellettyinä - koko Satasoten tavoitteiden peilaaminen STM:n 

hankehakuun menneiden hakemusten kautta on jäänyt varsin ohueksi.  

 

Kun STM:n hankehakuun menneiden hakemusten osalta edellytetään nyt 

Satakunnan kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista 29.5.2020 men-

nessä ko. hankkeiden toteuttamiseen niin Satasoten johtoryhmän toimesta 

laaditaan toukokuun 2020 puoliväliin mennessä Satakunnan kunnille ja 

sote-kuntayhtymille lisäinformaatioksi kokonaiskuva siitä, miten STM:n 

hakehakuun toimitetut hankehakemukset edistävät Satasote -

kokonaisuuden valmistelua. Satasoten johtoryhmän toimesta laadittu ko-

konaiskuva käsitellään myös 14.5.2020 järjestettävässä Satakunnan kun-

tajohtajakokouksessa.  

 

Satakunnan kunnille ja sote-kuntayhtymille toimitetaan liitteenä myös Sa-

takunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevan hankeha-

kemuksen mukainen kuntarahoitusosuuden laskennallinen määrä ja kun-

nittainen jakautuma. Kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään kutenkin ot-

tamaan huomioon, että kyse on laskennallisesta kuntaosuudesta, joka on 

tarkoitus kattaa mahdollisimman täysimääräisesti kuntien omalla ja kun-

tien omistamien sote-kuntayhtymien työnpanoksella. Lisäksi halutaan 

muistuttaa, että STM:n hankehaun toinen hankekokonaisuus eli tulevai-

suudensote-keskus -hake ei edellytä kuntien omarahoitusosuutta, vaan tu-

levaisuuden sote-keskushake rahoitetaan 100 %:sti valtion rahoituksella.  

 

STM:n hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta kunnan ja sote-

kuntayhtymän sitoutumista edellytetään sen toimielimen päätöksenä, joka  
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kunkin organisaation oman hallintosäännön mukaisesti saa antaa ko. or-

ganisaatiota koskevia sitoumuksia.  

 

Pyydämme Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä käsittelemään sitou-

tumisensa STM:n hankehakuun hakuajan kuluessa Satakunnasta toimitet-

tuihin tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemukseen ja Satakunnan sote-

rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevaan hankehakemukseen si-

ten, että sitoutumispäätökset voidaan toimittaa STM:öön viimeistään 

29.5.2020.” 

 

Liitteenä nro 3 hankehakemuksen mukainen kuntarahoitusosuuden las-

kennallinen määrä, hankehakemukset ja kustannusarviot. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi. 

2) osaltaan sitoutua hankkeiden sisältöön ja omarahoitusosuuksiin työ-

panoksen kautta. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 

48 §  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö ei 

mahdollista tällä hetkellä yhtymävaltuuston ja toimielimien kokouksen 

pitämistä sähköisesti.  

 

Kuntaliitto on ohjeistanut 17.3.2020 kuntia ja kuntayhtymiä sähköisten 

kokousten järjestämisen mahdollistamisesta. Tähän tulee varautua kun-

tayhtymän hallintosäännössä sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuu-

tena. Kunnan ja kuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja sii-

tä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisen saatavissa.  

 

Kuntalain 99§:n mukaan sähköisten kokousten edellytyksenä on, että läs-

nä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhtey-

dessä. Tällaisen sähköisen yhteyden voidaan katsoa olevan esim. Teams 

tai Skype-yhteys.  

 

Kuntalain 100 §:n mukaan yhtymävaltuuston ja muiden toimielinten jul-

kisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua 

suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. 

 

Hallintosääntöön on esitetty muutama tarkennus tilintarkastajan huomioi-

hin perustuen. Liitteenä nro 4 hallintosääntöön esitetyt lisäykset ja muu-

tokset. Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymisen 

jälkeen.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy hal-

lintosääntöön esitetyt lisäykset ja muutokset liitteen nro 4 mukaisesti. 

Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN YHTEIS-

TYÖN JA TIEDONHALLINNAN OHJAUSRYHMÄÄN  

 

49 § ”Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan viiden eri Lifecare 

tietojärjestelmän tietokantojen yhdistäminen eli konsolidaatio alueen pe-

rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Muutoksen jälkeen 

Satakunnassa on yksi yhteinen terveydenhuollon Lifecare tietokanta Po-

rin Perusturvan, Rauman sosiaali- ja terveyspalveluiden, Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän, Euran perusturvapalvelun ja Sa-

takunnan sairaanhoitopiirin välillä. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin 

alueella on käytössä kolme erillistä Pegasos-järjestelmää ja -tietokantaa 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä, Säkylän sosiaali- ja 

terveyspalveluissa sekä Huittisten sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

 

Lifecare tietokantojen yhdistyessä potilasrekisterit säilyvät erillään ja en-

nallaan.  

 

Ohjausryhmä perustetaan koordinoimaan sairaanhoitopiirin, jäsenkuntien 

ja sote-toimijoiden käytännön tietohallintoyhteistyötä, alueellisen toimin-

nan kehittämistä ja yhdenmukaistamaan tiedon tuotantoa ja sisältöä yh-

teiskäyttöiseksi. Yhteinen Lifecare tietokanta edellyttää yhteistä tapaa 

toimia ja tehdä päätöksiä, koska ratkaisut ja hankinnat pitää tehdä yhdes-

sä sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa ja ottaa 

käyttöön samanaikaisesti kaikissa organisaatioissa. Perusterveydenhuol-

lon toi mi joilla pitää siis olla osaamista ja päätäntävaltaa yhteiseen tie to 

järjestelmään liittyvissä asioissa. Lifecare tietojärjestelmän konsolidaatio 

aiheuttaa myös tarpeen keskusteluyhteydelle, jossa voidaan kartoittaa, 

suunnitella ja päättää hankinnoista koko maakunnan käyttöön ja etua aja-

tellen. Ohjausryhmässä tehdään linjapäätöksiä yhteisistä tietojärjestelmä-

hankinnoista koko yhteisen Lifecaren käyttöön sekä mahdollisesti Lifeca-

ren ja Pegasoksien välille. Ohjausryhmä kokoontuu arviolta 6-8 kertaa 

vuodessa ja aina tarpeen mukaan. Ohjausryhmän kokoonpanossa tapah-

tuvat muutokset henkilöiden tehtävien vaihtuessa hoidetaan joustavasti si-

ten, että kunkin henkilön tausta organisaatio nimeää tarvittaessa uuden 

henkilön sekä varajäsenen. Ohjausryhmä kokoontuu virka-aikana ja oh-

jausryhmän työhön osallistumisen kustannuksista vastaa lähettävä taho. 

Ohjausryhmä voi täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa. Kokoonkutsuja-

na toimii ohjausryhmän puheenjohtaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana  
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toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja ja varapuheenjohtajana tieto-

hallintojohtaja. Ohjausryhmä kutsuu itselleen sihteerin.” 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) nimetä Satakunnan potilastietojärjestelmien yhteistyön ja tiedonhal-

linnan ohjausryhmään jäseneksi kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena 

Markin ja potilastietojärjestelmävastaava Sari Rantalan. He toimivat 

toistensa varajäseninä.  

2) esittää päällekkäisyyksien poistamista ja eri työryhmien työn oikeaksi 

kohdentamiseksi siten, että sairaanhoitopiiri tarkastelee mm. tämän uu-

den ohjausryhmän ja alueellisen tietohallintoneuvottelukunnan rooleja, 

koska työryhmien tehtävät ovat samat.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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YLIHAMMASLÄÄKÄRIN VIRKAVAALI 

 

50 §  Ilmoitus ylihammaslääkärin virasta on julkaistu 13.3.2020 Hammaslääkä-

rilehdessä ja 6.3.2020 kuntayhtymän ja kuntien virallisilla ilmoitustauluil-

la sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kelpoisuusehtona terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus tai lupa toimia ham-

maslääkärin tehtävissä. Hallinnollinen tai johtamisen koulutus tai koke-

mus katsotaan eduksi.  

 

Hakuaika päättyi 27.3.2020 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä ha-

kemuksia tuli kaksi. Molemmat hakijat ovat tehtävään päteviä. Hakemus-

paperit ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Haastattelut suoritettiin 7.4.2020 ja 17.4.2020. Haastattelijoina toimivat 

kuntayhtymän johtaja ja johtava ylilääkäri.  

 

Yhdistelmä hakijoista liitteenä nro 5.  
  

Ksthky:n hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää tulosyk-

siköiden esimiesten virkojen täyttämisestä ja eron myöntämisestä. 

  

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää valita ylihammaslääkärin virkaan erikoishammas-

lääkäri Jari Laitisen Helsingistä sekä hänen ennen viran vastaanottamista 

tapahtuvan mahdollisen kieltäytymisen varalle Katri Niinisaari-

Kangasperkon Porista. 

 

Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaan ehdol-

linen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut vi-

ranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. 

 

L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi 

määrätään kuusi (6) kuukautta. 

  

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: Hakijat, henkilöstöpäällikkö, palkat, suun th 
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HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN PAIKOITUSALUEIDEN ALUEVALAISTUSSA-

NEERAUKSEN TARJOUSKILPAILU 

 

51 §  Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.3.2020/ 35 § valtuuttanut teknisen 

huollon pyytämään tarjoukset pääterveysaseman paikoitusalueiden alue-

valaistuksien saneerauksesta. Suunnitelman mukaisesti etupihan, pää-

sisäänkäynnin alueen, huoltokeskuksen, keittiön lastausalueen, kotisairaa-

lan ja sairaalan ambulanssi/oven/taksioven alueen aluevalaistukset uusi-

taan sähköä säästäviksi LED-valaisimiksi. Aluevalaistuksen saneerauksen 

yhteydessä uusitaan myös aluevalaistuksen maakaapelit, päärakennuksen 

vanhat pallovalaisimet ja opastaulun valaistus.  

 

Kuluvalle vuodelle varattu investointimääräraha ko. hankkeen osalta on 

30 000 €. Hankinta on alle hankintalain kynnysarvojen, joten hankintala-

kia ei sovelleta. Hankinta on suorahankinta. Tarjouspyyntö on lähetty vii-

delle sähköurakoitsijalle. Määräaikaan mennessä 28.4.2020 klo 12.00 on 

jätetty neljä tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailu ovat 

liitteenä nro 6. Halvimman urakkatarjouksen jätti Sähkö Koikkalainen 

Oy, yhteensä 20 532€ (alv 0). Urakka-aika laite- ja sähköasennuksen 

osalta on 30.6.2020 mennessä ja asfaltin ja nurmikon viimeistelyt 

31.7.2020 mennessä.  

 

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kokouksessa. 

 

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

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä pääterveysaseman paikoitusalueen 

aluevalaistussaneerauksen urakoitsijaksi Sähkö Koikkalainen Oy:n. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 1-3/2020 

 

52 § Kuntayhtymän perussopimuksen 12 § 4 mom. mukaan kuntayhtymän 

tulee seurata talouttaan ja toimintaansa ajantasaisella seurantajärjestel-

mällä, ja raportoida siitä jäsenkunnille säännöllisesti, kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

Korona tilanne näkyy kuntayhtymän taloudessa ja toiminnassa maalis-

kuun puolesta välistä lähtien. Kuntayhtymä on joutunut koronatilantee-

seen varautumisessa lisäämään resurssia, tekemään tarvittavia hankintoja 

ja tilaratkaisuja. Toiminnallisesti kiireetöntä toimintaa on jouduttu vähen-

tämään mikä näkyy eniten työterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon 

toiminnassa. 

 

Yhteenvetona tammi-maaliskuun taloudesta ja toiminnasta voidaan tode-

ta, että kustannuksissa on hieman yli tasaisen kertymän, toteumaprosentti 

on 25 %. Toiminnan tuottoja on kerääntynyt 24 %. Ennuste suoritekerty-

mästä tulee olemaan huhti-kesäkuulle heikompi johtuen koronatilantees-

ta. Tehtäväalueittain talouden toteuma on lähes suunnitelman mukainen. 

Koko kuntayhtymän tilikauden tulos näyttää maaliskuun tilanteen mukai-

sesti n. 300 000 € alijäämää, kun ei huomioida satunnaisia eriä.  

 

Esityslistan liitteenä nro 7 on tammi-maaliskuun talous- ja toimintara-

portti tehtäväalueittain, suoritetiedot sekä kuntalaskutusennuste maalis-

kuun tiedoilla. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi sekä ra-

portoida jäsenkunnille ko. tiedot.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN 

MUUTTAMINEN 1.1.2021 LUKIEN 

 

53 § Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän nykyinen perussopi-

mus on tullut voimaan 1.1.2017 lukien. Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymän (Ksthky) jäsenkunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemä-

ki, Nakkila) ovat aloittaneet valmistelutyön sosiaalipalvelujen siirtä-

miseksi kuntayhtymän järjestämisvastuun piirin 1.1.2021 alkaen.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) jäsenkunnat 

(Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila) ovat aloittaneet valmistelu-

työn sosiaalipalvelujen siirtämiseksi kuntayhtymän järjestämisvastuun 

piirin 1.1.2021 alkaen. Valmistelutyötä varten kunnat ovat yhdessä kun-

tayhtymän kanssa asettaneet ohjausryhmän, jonka alaisuuteen ohjaus-

ryhmä on asettanut seuraavat valmistelutyöryhmät:  

- Hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT,  

- Aikuispalvelut,  

- Lapsiperhepalvelut  

- Vammaispalvelu  

- Ikäihmisten palvelut 

- Tekninen työryhmä 

- Yhteistoimintatyöryhmä 

 

Ohjaus- ja hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT –työryhmä ovat yhdessä 

valmisteli Ksthky:n nykyisen perussopimuksen muuttamista. Muutetulla 

perussopimuksella mahdollistetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymän toiminnan aloittaminen 1.1.2021 lukien.  

 

Perussopimuksen muutoksen jälkeen kuntayhtymän ja jäsenkuntien tulisi 

sopia yhteisellä siirtosopimuksella mm. seuraavista asioista ennen palve-

lutuotannon aloittamista: 

- Henkilöstön siirtyminen 

- Tukipalvelut 

- Omaisuuden siirtyminen ja tilat 

- Sopimusten siirrot 

- Palveluiden hinnoittelu 
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Siirtosopimuksen laadintatyö on aloitettu ja jäsenkuntien valtuustot käsit-

televät siirtosopimusta tulevan kesän valtuustoissa. Nyt tehdyillä perus-

sopimusmuutoksilla jäsenkunnat eivät vielä siirrä kuntayhtymän järjes-

tämisvastuun piiriin sosiaalipalveluita vaan siirtyvä palvelukokonaisuus 

vahvistetaan siirtosopimuksessa. 

 

Tavoitteena on, että kaikki nykyiset Ksthky:n jäsenkunnat hyväksyvät 

siirtosopimuksen ja siirtävät laaja-alaisesti sosiaalipalvelunsa tulevan 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän piiriin. 

 

Esityslistan liitteenä nro 8 on jäsenkuntien hyväksymä Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus. Jäsenkuntien 

valtuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen muutoksen seuraavasti: 

Harjavalta 24.2.2020, Kokemäki 9.3.2020, Eurajoki 21.4.2020, Nakkila 

27.4.2020. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tie-

toonsa saatetuksi jäsenkuntien hyväksymän uuden perussopimuksen 

1.1.2021 lukien.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN “LIBERTY” RCT-LÄÄKETUTKIMUKSEEN    

 

54 §  Satakunnassa valmistellaan RCT-lääketutkimusta ”Liberty” hydroksiklo-

rokiinin käytöstä COVID-19 potilaiden hoitoon perusterveydenhuollossa. 

Farmakologian emeritusprofessori Mika Scheinin vastaa tutkimussuunni-

telman laatimisesta ja tutkimusluvan haun valmistelusta. Tutkimussuun-

nitelman valmistelua on toteutettu yhteistyössä Satakunnan terveyskes-

kusten, Satasairaalan ja Turun yliopiston yleislääketieteen ja biolääketie-

teen professorien kanssa. Kaikki Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien 

johtavat lääkärit ilmoittivat RCT-lääketutkimuksen valmistelun alussa 

huhtikuun puolivälissä kiinnostuksesta olla mukana. Tutkimussuunnitel-

man tulee olla valmis toukokuun 2020 loppuun mennessä, jotta tutkimus-

lupaa voidaan anoa kesäkuun alussa. Kuntien/kuntayhtymien tutkimuk-

sessa mukana olo tulee olla tiedossa toukokuun loppuun mennessä lupaa 

haettaessa.   

 

RCT-lääketutkimus tarkemmin satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja pla-

cebokontrolloitu monikeskuslääketutkimus, vaatii tiukkoja kriteerejä 

ja mm. kansallisen eettisen toimikunnan luvan.  Valittu tutkimusmene-

telmä on laadullisesti paras käytettävissä oleva menetelmä arvioida lää-

kehoidon tehoa, kun aiempaa tietämystä asiasta ei ole.   

 

Tutkimuksen tilaajana ja hallinnoijana toimii Porin kaupunki. Kullekin 

tutkimukseen osallistuvalle kunnalle/ kuntayhtymälle aiheutuvat terveys-

keskuslääkärien ja hoitajien työaikakulut sekä laboratoriotutkimuksista 

aiheutuvat kustannukset. Koska laboratoriotestein todetun COVID-19 po-

tilaan hoito edellyttää joka tapauksessa tiivistä seurantaa, ei tutkimus-

protokollan mukainen huolellinen kliininen työ kuitenkaan aiheuta olen-

naista kustannuslisää verrattuna tavanomaiseen laadukkaaseen työskente-

lyyn. Turun yliopiston yleislääketieteen professori arvioi tutkimusproto-

kollan mukaisen työskentelyn tuottavan myös koulutuksellista lisäar-

voa yleisvaarallisista tartuntataudeista kärsivien potilaiden hyvistä hoito-

käytännöistä.    

 

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun professori, dekaani Mar-

kus Granlund on allekirjoittanut arvion RCT-lääketutkimuksen taloudelli-

sesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä (Liite). Granlundin suosituksen 

mukaisesti yksityiset yritykset ovat keränneet lahjoituksina tähän tutki-

mukseen noin 50 000 euroa.   
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Porin kaupunki kutsuu Satakunnan kunnat/kuntayhtymät mukaan Sata-

kunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen ja pyytää toimittamaan pää-

töksen Porin kaupunkiin toukokuun loppuun mennessä. Kukin kunta tai 

kuntayhtymä esittää ”Liberty” lääketutkimukseen oman vastuulääkärin.  

   

Liitteenä nro 9: 

-Porin kaupungin kutsu lääketutkimukseen osallistumisesta;  

-RCT-lääketutkimuksen taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityk-

sestä, prof, dekaani Markus Granlund; 

-Porin kaupunginhallituksen kokouksen 20.4.2020 kokouspöytäkirjan § 

250 RCT-lääketutkimuksen tilaajasta päättäminen;  

-RCT-lääketutkimuksen tutkimussuunnitelman luonnos (Salassa pidettä-

vä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24)  

 

Kuntayhtymän johtaja:   

 

Yhtymähallitus päättää  

1) että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä osallistuu ”Li-

berty” RCT-lääketutkimukseen.    

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan, johtavan ylilääkärin ja johtavan hoi-

tajan valmistelemaan asiaa ja nimeämään yksikön tutkimuksesta vastaa-

van lääkärin.  

3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään päätöksen tutkimuksesta 

vetäytymisestä tarvittaessa, mikäli kuntayhtymän kokonaisetu sitä edel-

lyttää. 

 

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 19.3.2020 – 6.5.2020 

 

55 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 19.3.2020 – 6.5.2020 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 19.3.2020 – 6.5.2020 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 21 – 26 § 

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Hanna Wallin, 48 – 55 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 201 – 282 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 47 – 88 § 

Osastonhoitaja Päivi Viinamäki (suun th), 25 – 27 §  

Vs. osastonhoitaja (suun th) Sirja Peltoniemi, 52 – 138 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 64 – 108 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 91 – 161 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 8 – 16  § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 21 – 84 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 23 – 32 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 14 – 28 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 5 – 7 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 31 – 52 § 

Vs. Ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 24 – 47 § 

  Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 5 – 6 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 19.3.2020 – 6.5.2020 

 

56 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 19.3.2020 – 6.5.2020 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 50 – 73 sekä viranhalti-

japäätökset 14 - 26. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

57 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Veteraanien kuntoutusmäärärahan tilitys vuodelta 2019: Valtiokontto-

rin määrärahaa myönnettiin kuntayhtymälle 88 288,10 €. Määrärahaa 

käytettiin 68 301,50 €, josta 34 980 € laitoskuntoutukseen (7 hlölle 

yht. 136 hoitopäivää) ja 33 321,50 € avokuntoutukseen (32 henkilölle 

yhteensä 453 hoitokertaa). Määrärahaa jäi käyttämättä 19 986,60 €. 

Suunnitellut kuntoutukset eivät toteutuneet veteraanien vähenemisen 

ja heidän toimintakyvyn heikentymisen takia.  

 

- Harjavallan kaupunki/Viranhaltijan päätös 6 §/28.4.2020/ Hallinto-

johtaja: Palkanhallintajärjestelmän versiopäivitys 

 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 

 

58 §   

- Puheterapian saatavuus selvitetään 

- Yhtymävaltuuston kokous 27.5.2020 

- Suruadressi/yhtymävaltuuston jäsen 
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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: 

 42, 43, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 58 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 45 – 47, 49 – 51, 54 

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     

 

45 – 47, 49 – 51, 54 

 

 

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

