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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 70 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 71 § Pöytäkirjantarkastajat 
 

72 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 
 
73 § Kuntayhtymän taloustilanne 1-6/2018 

74 §  Lausunto Harjavallan kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloittee-
seen kannettavan suunhoitoyksikön hankkimisesta Keski-Satakunnan ter-
veydenhuollon kuntayhtymään.  

75 §  Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2017 
 
76 §  Vuoden 2019 talousarvioluonnos ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-

2020   
 
77 §  Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätökseen 6.7.2018 § 61/ VPL:n ja 

SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden, verilähetysten sekä sairaalaosasto-
jen ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoitoon liittyvien kuljetusten kilpai-
lutus  
 

78 § Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätökseen 6.7.2018 § 61/ VPL:n ja 
SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden, verilähetysten sekä sairaalaosasto-
jen ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoitoon liittyvien kuljetusten kilpai-
lutus  

 
79 §  Työterveyshuollon potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen  

hinnan määrittäminen  
 

 80 § Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen 
 

81 §  Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 28.6.2018 – 28.8.2018 
 
82 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 28.6.2018 – 28.6.2018 
 
83 § Tiedoksi annettavat asiat 
 
84 § Työterveyshuollon valmistelu 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
70 § 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 29.8.2018. 
 
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 
 
71 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Sainio ja Rosendahl (varalla jäsenet Salonen ja Robeva-Krasteva). 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula-Marja Sainio ja Tapio 
Rosendahl. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
72 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-
oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 
  Kokouksen 5.9.2018 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-
  healueita: 

 suoritteet 7/2018 (liite 1) 
 taloustilanne 5.9.2018 
 Satakunnan kuntien informaatiotilaisuuteen 25.9.2018 osallistuminen 
 pihasaneerauksen tilannekatsaus 
 ajankohtaiset asiat palvelutuotannosta 
 kuvantamispalveluiden järjestäminen 
  

  Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-
sen. 

 
 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 1-6/2018 
 
73 § Kuntayhtymän perussopimuksen 12 § 4 mom. mukaan kuntayhtymän 

tulee seurata talouttaan ja toimintaansa ajantasaisella seurantajärjestel-
mällä, ja raportoida siitä jäsenkunnille säännöllisesti, kuitenkin vähintään 
kolmannesvuosittain. 

 
Yhteenvetona tammi-kesäkuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, 
että kustannuksissa on pysytty tasaisen kertymän mukaisesti 49,8 %. 
Toiminnan tuottoja on kerääntynyt 51,9 % (6/2017 54,2 %) hieman yli 
arvioidun. Tuotot ovat tasapainossa suhteessa viime vuoden kesäkuun ti-
lanteeseen. Ennuste suoritekertymästä loppuvuodelle on heikompi johtu-
en mm. heinäkuun ja joulun ajan toiminnan supistamisesta. Tässä vai-
heessa vuotta tuloslaskelma näyttää suunnitelman mukaiselta. Touko-
kuussa voimaan astuneet palkankorotukset nostaa palkkabudjetin to-
teumaa painottuen loppu vuodelle. Tehtäväalueittain talouden toteuma on 
suunnitelman mukainen. Sosiaalipalveluissa on myös pysytty suunnitel-
man mukaisessa talousarviossa (toteuma 49 %). Koko kuntayhtymän tili-
kauden tulos näyttää kesäkuun tilanteen mukaisesti 0,8 M€ ylijäämää. 
 
Esityslistan liitteenä nro 2 on tammi-kesäkuun tuloslaskelma tehtäväalu-
eittain, suoritetiedot sekä kuntalaskutusennuste kesäkuun tiedoilla. 

 
Kuntayhtymän johtaja: 

 
Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi sekä ra-
portoida jäsenkunnille ko. tiedot.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO HARJAVALLAN KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTO-
ALOITEESEEN KANNETTAVAN SUUNHOITOYKSIKÖN HANKKIMISESTA KESKI-
SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄÄN  

74 § Harjavallan perusturvalautakunta on kokouksessa 19.6.2018/55 § pyytä-
nyt KSTHKY:ltä lausuntoa Harjavallan kaupungin kokoomuksen val-
tuustoaloitteeseen koskien kannettavan suunhoitoyksikön hankkimista 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään.  

Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri ja osastonhoitaja ovat arvioi-
neet esitetyn yksikön hankintaa. Asiaa on myös käsitelty Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johdon ja jäsenkuntien pe-
rusturvajohtajien kokouksessa 14.6.2018, jolloin on myös käsitelty alus-
tavaa kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2019.  

Esityslistan liitteenä 6 KSTHKY:n lausunto valtuustoaloitteeseen liittyen 
sekä Harjavallan Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 
9.4.2018. 

Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää antaa Harjavallan kaupungille liitteen mukaisen 
lausunnon valtuustoaloitteeseen. Kuntayhtymä toteaa lisäksi, että ko. 
hankinta ei sisälly KSTHKY:n talousarvioluonnokseen.  

 
 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

  Täytäntöönpano: Harjavallan kaupunki 
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KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUODELTA 2017 
 
75 § Kuntayhtymä on laatinut kustannuslaskennan palveluistaan vuosina 2014 

- 2017. Kustannuslaskentaraportteja on käsitelty yhtymähallituksessa, yh-
tymävaltuustossa sekä jäsenkuntien yhteistyökokouksissa. Yhtymähalli-
tus ja jäsenkunnat ovat linjanneet, että kustannuslaskentaraportti toteute-
taan vuosittain toiminnan sisäisen tarkastelun sekä julkisen ja yksityisen 
tuotannon välisen tarkastelun osalta.  

 
 Kustannuslaskenta on kehittynyt vuosi vuodelta ja luvut eri vuosien osal-

ta on vertailukelpoisia, sillä tarkasteluvuosien kustannuslaskenta täsmäy-
tetty yhdenmukaiseksi. Kuitenkin kustannusten vertailussa käy esiin ta-
louden tasapainottamisen vaikutus kuntayhtymän tulokseen vuosilta 
2016- 2017.    

 
Kustannuslaskennan avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja 
tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan 
arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palvelu-
yksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä 
optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä kustannuslaskennalla on 
tarkasteltu myös yksityisen/julkisen tuotannon keskinäistä suhdetta.  

 
Tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekus-
tannuksia ja niiden muutoksia. Kirittäjänä vertailussa on ollut kuntayhty-
män järjestämisvastuulla oleva, mutta ulkopuolisen toimijan tuottama Eu-
rajoen terveysasema.  

 
Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehit- 
tämistyötä varten. Raportissa tarkasteluajankohtana on vuosi 2017.  Työ-
terveyshuollon kustannuslaskenta on jätetty raportista pois, sillä työterve-
yshuollon osalta toteutettiin laajempi kustannusanalyysi keväällä 2018. 
Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia on tarkasteltu seuraavissa pal-
velukokonaisuuksissa: 
 

  Avohoidon palvelut 
 lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta 
 suun terveydenhuolto 
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 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut  
 fysioterapia 
 laboratoriotoiminta 
 röntgentoiminta 
 
Koti- ja sairaalapalvelut  
 kotihoito 
 terveyskeskussairaala (Eurajoen vuodeosasto on kunnan omaa tuotantoa ei-

kä ole mukana tässä vertailussa.) 
 

  Erityispalvelut 
 psykososiaaliset palvelut  
 sosiaalipalvelut 

   
Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelma-
tietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluiden kustan-
nuslaskennassa sarakkeeseen ”Julkiset yhteensä” on laskettu yhteen Har-
javallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suorit-
teet. Eurajoen ja Luvian ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan.  

 
Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon 
(luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstön työter-
veyshuolto, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustan-
nukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80 %) kohdistui pää-
terveysaseman toiminnoille. Vyörytysten kohdentumista palveluittain 
tarkennettiin edellisvuoden raporttiin nähden. Vyörytysten perusteena on 
käytetty palvelutuotannon toimintalogiikan mukaan joko henkilöstö tai 
kustannusperustetta. 

   
Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina 
Rajainmäki. Rajainmäki esittelee raporttia kokouksessa tarkemmin. Ra-
portti on esityslistan liitteenä nro 3. 

   
  Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun kustannus-
laskentaraportin vuodelta 2017 sekä päättää lähettää raportin tiedoksi yh-
tymävaltuustolle ja jäsenkunnille. 

 
 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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VUODEN 2019 TALOUSARVIOLUONNOS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 
2020 
 
76 § Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestelmän toteutuminen 

siirtyy maan hallituksen kesäkuun tiedoksiannon mukaisesti 1.1.2021; 
kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee kattamaan vuodet 
2019 ja 2020. Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö 
etenevät eduskunnan käsiteltäväksi tulevan syksyn aikana.   

 
Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toi-
mintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, joissa palve-
lujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Oman palve-
lutuotannon ensisijaisuutta korostetaan ja täydennetään vain tarvittaessa 
ostopalveluilla.  
 
Yhtymähallituksen 2017 linjauksen mukaisesti puitteet sote -palvelu-
tuotannolle Keski-Satakunnassa tulee turvata. Irtaimistohankintoja ja tar-
peistoa tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon otta-
en ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita. Talousarvio sisältää terveys-
keskussairaalan saneerausesityksen jakaantuen investointina vuosille 
2019 ja 2020. Investoinnista on laadittu vaikutusten arviointi. 
 
Työterveyshuollon sairaanhoidollisille palveluille on annettu yhtiöittä-
misvelvoite 1.1.2019 alkaen. Tämä muuttaa talousarvioasetelmaa vuodel-
le 2019 sekä kulujen ja tuottojen osalta oleellisesti. KSTHKY on ilmoit-
tanut Kevalle kiinnostuksensa alueellisen työterveyshuoltoyhtiön perus-
tamiseen. Työterveyshuollon kokonaisuuden suunnittelua jatketaan valta-
kunnallisten linjausten tarkentuessa syyskuussa.  
 
Talousarvion painopistealueet ovat: a) hoitoprosessien ja yhteistyön te-
hostaminen b) vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henki-
löstön muutostuki ja c) yhteistyö kuntayhtymän alueella ja sote-
valmistelu.  

 
Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste 
tulee edelleen vahvistamaan avopalveluita. Muutoksia toteutetaan henki-
löstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön osaamisen kehittä-
misellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toimin- 
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tatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ul-
koisten asiakkaiden kanssa. 
 
Vuoden 2019 toimintakulut tulevat olemaan noin 30,2 milj. € ja toiminta-
tulot 30,4 milj. €. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2018 talousarvion 
tasosta on 1,7 prosenttia. Palkankorotukset vuodelle 2019 nostaa kuluar-
viota osaltaan jo 2,4 %. Työterveyshuollon muutoksen osalta talousarvio-
ta muutoksena on huomioitu n. 250 000 € tuottojen ja kulujen osalta. 
Kuntien maksuosuudet on arvioitu todellisen käytön ja arvioitujen muu-
tosten perusteella. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 25,6 milj. €. Ta-
lousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu n. 0,03 milj. € alijäämä. 
 
Talousarvio ei sisällä Harjavallan kaupungin valtuustoaloitteen mukaista 
kannettavan hammashoitoyksikön hankintaa. 
 
Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvioluonnoksen 2019 kokoukses-
saan 30.8.2018 ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa 
talousarviosta 2019 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019 - 2020. 
 
Talousarvioluonnos 2019 ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020 on 
liitteenä nro 4.     
 
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtaja: 

  
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä vuoden 2019 talousarvioluonnoksen sekä toimintasuunni-

telman vuosille 2019 - 2020.  
2) lähettää talousarvioluonnoksen - ja toimintasuunnitelman lausunnolle 

jäsenkuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan 12.10.2018 mennessä. 
3) tarkentaa talousarvioluonnosta saatujen lausuntojen ja muun toimin-

taa tarkentavan tiedon perusteella ennen yhtymävaltuuston lopullista 
käsittelyä.  

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUS YHTYMÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 6.7.2018 § 61/ VPL:n ja 
SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden, verilähetysten sekä sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon 
asiakkaiden hoitoon liittyvien kuljetusten kilpailutus  
 
77 § Yhtymähallitus teki 6.7.2018 (§ 61) seuraavan päätöksen. Yhtymähallitus 

päätti tarjouskilpailun tuloksesta sekä hyväksyi SHL:n ja VPL:n mukai-
siin kuljetuksiin kaikkien tarjoajien tarjoukset, jotka täyttivät kelpoisuus-
ehdot ja hankinnan vaatimukset sekä hyväksyi osaston verilähetysten, 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asi-
akkaiden hoitoon liittyviin kuljetuksiin alennusprosentin mukaisessa jär-
jestyksessä kaikkien tarjoajien tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot 
ja hankinnan vaatimukset.  

 
Kokemäen taksikeskuksen yhteenliittymä on toimittanut 18.7.2018 oi-
kaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle 5.7.2018 jätettyyn tarjouspyyn-
töön. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajan puitteissa. Oikaisuvaati-
muksessa vaaditaan tarjoajan tarjouspyynnön korjaamista koskemaan 
kaikkia alueita ja palveluita, jotka sisältyvät tarjouspyyntöön. Palvelun-
tuottaja tarkoittanee tarjouspyynnöllä jättämäänsä tarjousta.  
 
Kilpailutuksessa on hyväksytty kaikki ehdot täyttävät palveluntuottajat. 
Tarjouspyynnössä palvelutuottajia on pyydetty ilmoittamaan alue/alueet 
ja palvelut, joille tarjous jätetään.  
 
Tarjoaja vastaa annetusta tarjouksestaan ja sen sisällöstä. Hankintayksik-
kö tekee hankintapäätöksen asiassa annettujen tarjousten perusteella. Täs-
sä kilpailutuksessa tarjouspyyntö on nimenomaisesti ollut alennuspro-
sentti ja alue/alueet sekä palvelu, joille tarjous jätetään. Tarjoajalla on 
huolellisuus velvoite tarjousta annettaessa.  
 
Hankintalain 3§:n mukaan julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on 
kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuoli-
sesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaa-
timukset huomioon ottaen. Tarjoajia tulee kohdella tasapuolisesti ja syrji-
mättömästi, joka edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on 
toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 
mennessä.  
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Oikeuskäytännön mukaisesti hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle 
asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan, ellei tarjo-
uksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyy-
destä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisäl-
lön muuttamiseen. Tarjouspyyntölomake on ollut hyvin yksiselitteinen alu-
eiden ja palveluiden osalta. Tarjoajat on saanut ruksata tarjouspyyntölomak-
keeseen kaikki ne alueet ja palvelut, joille he antavat tarjouksen. Oikaisuvaa-
timuksessa esitetty tarjouksen korjaaminen muuttaisi oleellisesti tarjouksen 
sisältöä. Erityisesti tarjouksen sisältö muuttuisi siinä vaiheessa jos hankin-
tayksikkö päättää mennä mukaan kuljetusten kyydinvälityspalveluun, joka 
on mainittu mahdollisuutena hankintakaudella. Tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun periaatteesta johtuen hankintayksikkö ei voi myös-
kään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä.  

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

 
Kuntayhtymän johtaja: 

  
Yhtymähallitus päättää selostusosassa mainituin perustein hylätä oi-
kaisuvaatimuksen. 

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

 
  Täytäntöönpano: Kokemäen taksikeskus yhteenliittymä 
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OIKAISUVAATIMUS YHTYMÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 6.7.2018§ 61/ VPL:n ja SHL:n 
mukaisten kuljetuspalveluiden, verilähetysten sekä sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asiakkai-
den hoitoon liittyvien kuljetusten kilpailutus  
 
78 § Yhtymähallitus teki 6.7.2018 (§ 61) seuraavan päätöksen. Yhtymähallitus 

päätti tarjouskilpailun tuloksesta sekä hyväksyi SHL:n ja VPL:n mukai-
siin kuljetuksiin kaikkien tarjoajien tarjoukset, jotka täyttivät kelpoisuus-
ehdot ja hankinnan vaatimukset sekä hyväksyi osaston verilähetysten, 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asi-
akkaiden hoitoon liittyviin kuljetuksiin alennusprosentin mukaisessa jär-
jestyksessä kaikkien tarjoajien tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot 
ja hankinnan vaatimukset.  

 
Rauman Seudun palvelutaksi Oy on toimittanut 24.7.2018 oikaisuvaati-
muksen yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajan 
puitteissa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tarjoajan tarjouksen huomi-
oon ottamista kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta, sillä tarjous on myö-
hästynyt heistä johtumattomista syistä työterveyden selvityksen osalta.  
 
Tarjoukset tuli jättää 5.7.2018 klo 12.00 mennessä. Rauman seudun pal-
velutaksit Oy jätti tarjouksen 5.7.2018 klo. 14.50. Tarjous otettiin vastaan 
henkilökohtaisesti. 
 
Hankintayksikkö on juurikin toteuttanut lakia tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta pyytämällä erinäisiä selvityksiä tarjoajilta kuten pykälän 5 mo-
mentin 6 mukaista selvitystä työterveyshuollosta. Tarjouspyynnössä on 
pyydetty selvitystä työterveydenhuollon järjestämisestä, ei allekirjoitettua 
sopimusta. Palveluntuottajista kaikki eivät ole työnantajia, joita koskisi 
työterveyshuoltolainsäädäntö, joten tarjouspyynnössä ei ole vaadittu työ-
terveyshuollon sopimusta. 
 
Hankintalain 104 §:n ja 113 §:n mukaan hankintayksikön on pyydettävä 
tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouk-
sensa. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja 
vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.  
Oikeuskäytännössä myöhästymiseen suhtaudutaan hyvin tiukasti. Tarjoa-
ja vastaa siitä, että se toimittaa tarjouksensa asetettuun määräaikaan men- 
nessä hankintayksikölle. Hankintayksikön on hylättävä määräajan jälkeen 
saapunut tarjous. 
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Myöhästyneeksi katsotaan myös sellainen tarjous, joka on saapunut jättö-
ajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaushetkeä tai joka on myöhästynyt 
esimerkiksi postin kulun viivästymisen taikka sähköiseen tiedonsiirtoon 
liittyneen teknisen ongelman takia. Vain silloin, jos tarjoaja voi osoittaa, 
että myöhästyminen on johtunut pelkästään hankintayksiköstä johtuvasta 
syystä, myöhästymistä ei huomioida (esim. fyysisen postilokeron sisällön 
ajantasainen selvittäminen kuuluu hankintayksikölle). 

Hankintalain 3§:n mukaan julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on 
kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuoli-
sesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaa-
timukset huomioon ottaen. Tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoi-
muuden periaatteet edellyttävät tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomi-
en tarjousten hylkäämistä. Myöhästyneet tarjoukset on hylättävä, jotta 
kaikilla on yhtäläinen aika tarjousten jättämiseen ja jotta tarjousten sisältö 
pysyy salassa tarjousaikana.   

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

  
Yhtymähallitus päättää selostusosassa esitetyin perustein hylätä oi-
kaisuvaatimuksen. 

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

 
  Täytäntöönpano: Rauman Seudun palvelutaksi Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 126 
HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
Yhtymähallitus 5.9.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 
 
 
 
   
 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORTTI-KOULUTUKSEN 
HINNAN MÄÄRITTÄMINEN 
 
79 § Työterveyshuolto on valmistellut potilassiirtojen ergonomiakortti-

koulutusta asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Potilassiirtojen Er-
gonomiakortti-koulutuksen tavoitteena on määrittää potilassiirtojen tur-
valliseen hallintaan vaadittu tieto-ja taitotaso ja antaa suuntaviivat poti-
lassiirtoihin työpaikoilla. Ergonomiakortti-koulutus on standardoitu val-
takunnallinen opintokokonaisuus ja sen on kehittänyt Työterveyslaitos 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja terveydenhuollon siirtoer-
gonomian tiedonvälitysverkoston asiantuntijaryhmän kanssa.  
 
Ergonomiakortti -koulutus on kehitetty kaikille sosiaali- ja terveysalan 
työntekijöille, kuten sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, lähihoitajille, 
kodinhoitajille, kuntohoitajille, ensihoitajille sekä alan opettajille ja kai-
kille potilassiirtotaitoja ohjaaville sekä kaikille, jotka avustavat potilaita 
liikkumisessa. Hyvä avustamisen ergonomia parantaa potilaiden turvalli-
suutta avustustilanteissa, edistää hoidon laatua, vähentää työn kuormituk-
sesta johtuvia liikuntaelinongelmia sekä lisää avustajan riskinarviointiky-
kyä. 

 
 Työterveyshuolto on toteuttanut yhden koulutuksen KSTHKY:n henkilö-

kunnalle. Koulutus koostuu verkko-opinnoista, lähiopetuksesta ja työs-
kentelystä moodle-ympäristössä. Jotta koulutusta voidaan toteuttaa asia-
kasfirmoille, tulee koulutukselle määritellä hinta. Kyseiselle koulutuksel-
le on kysyntää asiakasfirmoilla.   

 
Hallintosäännön 17 §:n mukaan maksujen ja korvausten perusteista päät 
tää yhtymähallitus. Kokeiluluonteisen ensimmäisen koulutuksen kustan-
nuslaskennan mukaisesti Potilassiirtojen ergonomiakortti-koulutukselle 
esitetään hinnaksi 350€/henkilö. Koulutus toteutuu, mikäli koulutukseen 
osallistuu vähintään 7 hlöä. 

 
Kuntayhtymän johtaja: 

  
Yhtymähallitus päättää asettaa Potilassiirtojen ergonomiakortti-
koulutukselle hinnaksi 350 €/henkilö. Hintaa voidaan tarkastaa kuntayh-
tymän maksutaksan hyväksymisen yhteydessä. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
Täytäntöönpano: työterveyshuolto 
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KUNTALIITON ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN  
 
80 § Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien 

ja kuntayhtymien ansioituneille luottamushenkilöille ja työntekijöille 
tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta tai 
kiitollisuuden osoitukseksi huomattavista palveluista kuntien hyväksi. 
Ansiomerkkejä myönnetään kunnallisille viran- ja toimenhaltijoille pal-
velusajan perusteella. Kultainen ansiomerkki myönnetään 30 ja 40 vuo-
den kunnallisesta palveluksesta tai toiminnasta luottamustehtävässä. 
 
Liitteessä nro 5 esitys henkilöistä, joille haetaan Kuntaliitolta kultaista 
ansiomerkkiä. 
 
Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 606 7622 
 
Kuntayhtymän johtaja: 
 
Yhtymähallitus päättää hakea Kuntaliitolta kultaisia ansiomerkkejä liit-
teessä nro 5 mainituille henkilöille. 
 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
  Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 28.6.2018 – 28.8.2018 
 
81 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 28.6.2018 – 28.8.2018 nähtävillä 

kokouksessa. 
 
Kuntayhtymän johtaja: 
 
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 
teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-
losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 28.6.2018 – 28.8.2018 
seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 
 
Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 70 – 83 § 
Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 120 – 136 § 
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 1003 – 1139 § 
Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 165 – 199 § 
Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 103 – 127 § 
Osastonhoitaja (suun terv.huolto) Päivi Viinamäki, 118 – 160 § 
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 106 – 188 §  
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 155 – 207 § 
Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 22 – 23 § 
Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 75 – 89 § 
Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 5 – 10 § 
Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 61 – 73 § 
Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 46 – 47 § 
Terveydenhoitaja (neuvola) Liisa Tarkkanen, 1 § 
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 39 – 48 § 
Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 145 – 171 § 
Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 33 – 47 § 

 
  Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 
teittä päätöspöytäkirjat ajalta 28.6.2018 – 28.8.2018 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 28.6.2018 – 28.8.20198 
 
82 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 28.6.2018 – 28.8.2018 on nähtävillä 

kokouksessa. 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 
 
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-
teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 97 – 120 sekä viranhalti-
japäätökset § 21 -26. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
83 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 
nähtävillä kokouksessa. 

 
‐ Valtionkonttorin määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotona 

asumista tukeviin palveluihin vuonna 2017. 
‐ Kokemäen terveysaseman vuokrantarkistus 1.7.2018 lukien. 
‐ Satakunnan Osuuspankki vuokran indeksitarkistus 1.8.2018 lukien 
‐ tarkastuskertomus aluehallintoviraston valvontakyselystä koskien 

työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta työssä. 
 
  Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TYÖTERVEYSHUOLLON VALMISTELU  
 
84 § Työterveyshuollon sairaanhoidollisille palveluille on annettu yhtiöittä-

misvelvoite 1.1.2019 alkaen. Tämä muuttaa työterveyshuollon järjestä-
mistä huomattavasti vuodelle 2019. KSTHKY on ilmoittanut Kevalle 
kiinnostuksensa valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön valmisteluun. 
Työterveyshuollon kokonaisuuden suunnittelua jatketaan valtakunnalli-
sen valmistelun edetessä syksyllä 2018.  
 
Valmistelu etenee Kevan työterveyshuollon valtakunnallisten yhtiöiden 
perustamisaikataulun mukaisesti. Jos valmistelu ei etenisi suunnittelun 
mukaisesti yhtiöittämisvelvoite huomioon ottaen, ei KSTHKY:lle jäisi 
muita vaihtoehtoja, kuin irtisanoa ulosmyytävät työterveyshuollon sai-
raanhoidolliset sopimukset. Työterveyshuollon sopimuksissa on kolmen 
kuukauden irtisanomisaika. 
 
31.8.2018 pidettiin Helsingissä Kevan vetämä valtakunnalliseen työter-
veyshankkeeseen liittyvä ensimmäinen valmistelukokous. Valtakunnalli-
sen työterveyshuollon operoijiksi on perustettu Työterveys Taimi Oy 
(valtakunnallinen työterveyshuollon in house-yhtiö) ja Työterveyshuolto-
yhtiö Mainio Oy (sairaanhoidollisten työterveyspalveluiden markkinaeh-
toinen yhtiö). Kokouksessa käytiin läpi valmistelun tämän hetkinen tilan-
ne ja sovittiin jatkovalmistelusta. Asiaa valmistellaan päätöksentekoon 
lokakuulle. 
 
Hallintosäännön 17 §:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuu-
luu perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperi-
aatteet. 
 
Kuntayhtymän johtaja: 

  
Yhtymähallitus päättää  

1. valtuuttaa kuntayhtymän johdon valmistelemaan osallistumista 
valtakunnallisiin työterveysyhtiöihin, 

2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tarpeen vaatiessa irtisanomaan 
työterveyshuollon sairaanhoidolliset sopimukset sekä 

3. käynnistää työterveyshuollon yhteistoimintamenettelyn. 
 

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: 
 70, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
pykälät: 
  74, 79, 80 
 
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     
 
                       74, 79, 80 
 
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    77, 78 
 
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. 

 


