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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,  

 Ollila Hanna yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 
   (poistui klo 15.50, § 116 käsittelyn jälkeen) 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri 

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö 

 Oksa Jaana  johtava hoitaja 

 

Poissa Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 
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Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä   
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Allekirjoitukset   

    

 Aulis Mäkinen  Tuula-Marja Sainio 
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 9/2018 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   5.12.2018 
                    

Kokousaika  Torstai 13.12.2018 klo 14 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 106 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 107 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

108 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

109 § Yhtymävaltuuston 21.11.2018 pidetyn kokouksen päätösten  

laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 

 

110 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2019  

 

111 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen yksikköhinnat vuodelle 2019 

 

112 § Kuntayhtymän maksutaksan hyväksyminen vuodelle 2019 

 

113 § Sosiaalihuoltolain mukaisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien  

 asumispalvelujen hankinta 

 

114 § Virtuaaliympäristön laitteistohankinta 

 

115 § Geriatripalvelun hankinta  

 

116 § Työterveyshuollon valmistelu 

 

117 § Vuokratekstiilipalvelun sopimuksen jatkaminen 

 

118 § Harjavallan pääterveysaseman paikoitusalueen saneerauksen  

loppuselvitys  

 

119 §  Suun terveydenhuollon terveyskeskusavustajan toimen (vak.nro 3022-19) 

muuttaminen hammashoitajan toimeksi 

 

120 § Palkantarkistukset vuonna 2019 

  

121 §  Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 31.10.2018 – 4.12.2018 

 

122 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 31.10.2018 – 4.12.2018 

 

123 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

124 § Muut asiat 

 

125 § Yhteistoiminta terveyskeskushammaslääkärityövoiman hankinnassa 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

106 § 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 5.12.2018. 

 

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 

 

107 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

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

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Mäkinen ja Sainio. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

108 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 13.12.2018 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 suoritteet 11/2018 (liite 1a) 

 tk-valinnan tehneet 30.11.2018 (liite 1b) 

 CGI:n Rondo-sopimuserimielisyydet kunta-asiakkaiden kesken. Vii-

meksi asiaa on käsitelty yhtymähallituksessa 3.10.2018 /88 §. Tilan-

nekatsaus 1.12.2018. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys asi-

assa etenemisessä. 

 kuvantamisen liikkeenluovutusneuvottelun tilanne 

 Satadiag:n laboratorion ilmoitus näytteenoton järjestelyistä Nakkilas-

sa ja Kokemäellä merkittiin tiedoksi. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 173 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 13.12.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTYMÄVALTUUSTON 21.11.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS-

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

109 § Yhtymävaltuuston 21.11.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja 

on pidetty yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 26.11.2018 ja lisäksi se 

on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla. Pöytäkirjasta on lähetetty 

sähköisesti jäljennös kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanhallituksille. 

Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. 

  

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-

loudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 

ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn-

tynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-

valtansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 

päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 

uudelleen käsiteltäväksi”. 

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan kuntalain 39 ja 96 

§:ää. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 21.11.2018 pidetyn koko-

uksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yh-

tymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai ase-

tuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, 

mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 

  

  9 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi v. 2019 

   Päätös tiedoksi: jäsenkunnat, kuntayhtymän kotisivut 

10 § Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2017 

 Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

11 § Vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 

2019 - 2020  

  Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

110 § Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.11.2018/11 § vuoden 

2019 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2019 – 2020. Tu-

lossuunnitelma on valtuustoon nähden sitova tehtäväaluetasolla. Yhtymä-

hallitus puolestaan hyväksyy taloussuunnitelman pohjalta tulosyksikkö-

kohtaisen käyttötaloussuunnitelman vastaavaksi ajaksi. Vuoden 2020 

osalta käyttösuunnitelma on ohjeellinen. Tulosvastuulliset ja tilivelvolli-

set viranhaltijat ja toiminnasta vastaavat esimiehet on lueteltu käyttö-

suunnitelmassa.   

 

 Suunnitelman mukaan kuntayhtymä tuottaa peruspalvelut pääsääntöisesti 

omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Poikkeuksena 

on Eurajoen terveysasema, jossa toiminta aikaisemman sopimuksen mu-

kaisesti tuotetaan kokonaan ostopalveluna.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2019 esityslistan liitteen nro 2 

mukaisesti.  

2) vahvistaa tulosvastuulliset ja tilivelvolliset henkilöt käyttösuunnitel-

man mukaisesti 

3) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet käyttösuunnitelman teknis-

luonteisiin korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

  Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, tulosyksiköt, esimiehet 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2019 

 

111 § Perussopimuksen 13 §:n mukaan suoritehinnoittelun perustana on oma-

kustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallin-

non yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon 

yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakus-

tannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle 

pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset.  

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

 Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään 

osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus 

etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suo-

ritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen 

toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toi-

mintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja 

niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan 

ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.  

 

Olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomi-

oon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muu-

tetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. 

 

Vammaispalveluiden, lastenvalvonnan sekä päihde- ja mielenterveysasi-

akkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella 

toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. 

 

 Perussopimuksen 18 §:ssä puolestaan säädetään viivästyneelle suorituk-

selle tulevasta viivästyskorosta seuraavaa: 

 ”Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksa-

maan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 

momentin mukaisesti”.  
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Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 21.11.2018/11 § hyväksynyt vuoden 

2019 yleishinnoitteluperusteet. Liitteenä nro 3 on esitys yksikköhinnoista 

vuodelle 2019. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodelle 2019 liitteen 3 mukaiset yksikkö-

hinnat.  

 

Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viivästys-

korkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN 1.1.2019 LUKIEN 

 

112 § Asiakasmaksuja ei ole tarkastettu, koska asiakasmaksuja ja tulorajoja tar-

kistetaan laissa säädetysti joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksiko-

rotuksilla. Muihin kuntayhtymän maksutaksoihin on tehty mahdollisia 

hinnantarkastuksia. 

 

Maksutaksaluonnosta on täydennetty ja tarkennettu mm. työterveyshuol-

lon osalta toteutetun kustannuslaskennan mukaisesti. Hinnoittelua täyden-

netään mm. työterveyshuollon perusmaksulla 27 €/työntekijä, joka sisältää 

työterveyshuoltosopimuksen laadintaa, ajanvaraus- ja toimistopalvelut, 

asiarekisterin ylläpidon sekä  työterveyshuollon käytäntöihin liittyvän pu-

helinneuvonnan.   

 

 Tarkistettu maksutaksa on esityslistan liitteinä nro 4.   

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

  Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä kuntayhtymän maksutaksan liitteiden mukaisena 

2) antaa kuntayhtymän johtajalle oikeudet maksutaksan teknisluonteisiin 

korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, kuntayhtymän kotisivut 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 178 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 13.12.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN 

ASUMISPALVELUJEN HANKINTA 

 

113 § Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut mie-

lenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut yhdessä Huittisten, Eu-

ran ja Säkylän kanssa yhtymähallituksen 8.2.2018/7 §:n mukaisesti.  

 

Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja 

Euran kunnan tarjouspalvelussa 21.11.2018. Tarjoukset asumisyksikkö-

kohtaisesti tulee jättää 7.12.2018 klo 10.00 mennessä. Hankintamenettely 

on avoin. Tarjoukset avataan 7.12.2018 klo 10.30.  

 

Hankittava palvelu sisältää kolmea eri asumispalvelun muotoa: A. Tuettu 

asuminen (jakaantuu: omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä 

asuva asiakas) B. Palveluasuminen ja C. Tehostettu palveluasuminen. 

Hankinta koskee uusia asumispalvelusopimuksia. 

 

Palvelun sopimuskausi on 1.2.2019 - 31.1.2021. Lisäksi käytettävissä on 

yksi optiovuosi. Jos hankintapäätös on lainvoimainen 1.1.2019 mennessä, 

sopimuskausi aikaistuu kuukaudella. Tilaaja päättää option käytöstä kol-

me (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.  Lisäksi tarjous-

pyynnössä ilmoitettiin, että hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskau-

den.  

 

Tarjousten valintaperusteena on kaikissa osakokonaisuuksissa (A-C) 

edullisin vertailuhinta. Osakokonaisuus A jakaantuu kahteen asumismuo-

toon. Edullisin vertailuhinta määräytyy hintaosiossa esitetyn mukaisesti. 

Tarjoajat asetetaan vertailuhinnan perusteella kussakin osakokonaisuu-

dessa (osakokonaisuus A jakaantuu: asiakkaan omassa asunnossa ja asu-

misyksikön asunnossa) etusijajärjestykseen.  

 

Hankintapäätöksen jälkeen lähetetään hankintamenettelyssä mukana ole-

ville kunnille tiedoksi listaus niistä palveluntuottajien yksiköistä, joiden 

tekemät tarjoukset ovat täyttäneet hankintamenettelyssä asetetut kriteerit 

ja hyväksytty puitejärjestelyyn etusijajärjestyksen mukaisesti. Jokainen 

organisaatio laatii itse asiakaskohtaiset sopimukset. 
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Tarjouskilpailun perusteella tehtävillä puitesopimuksilla kuntayhtymä ja 

muut hankintamenettelyyn osallistuvat eivät sitoudu ostamaan ennalta 

sovittua paikkamäärää hyväksytyiksi tulevista yksiköistä, vaan palveluja 

ostetaan tarpeen mukaan. Kuntayhtymä tai muut hankintamenettelyyn 

osallistuvat eivät myöskään sitoudu yksikkökohtaisiin hankintakiintiöihin 

eikä palveluiden tuottajan tarvitse varata kapasiteettiaan tilaajan käyttöön. 

Sopimuksen edellytyksenä on, että tarjottu palvelu täyttää tarjouspyynnön 

vaatimukset ja on kaikilta osin esitetyn tarjouksen mukainen. 

 

Esityslistan liitteenä nro 5 on palvelutuottajien kanssa tehtävä alustava 

puitesopimusluonnos ja tarjouspyyntö. Tarjousasiakirjat ovat kokonai-

suudessaan nähtävillä kokouksessa. Tarjouksien avauspöytäkirja ja tar-

jousvertailu jaetaan kokouksessa (liitteet 5 a ja 5 b). 

 

Lisätietoja: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela puh. 044 906 7556 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) tarjouskilpailun tuloksesta ja tekee hankintapäätökset sekä  

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan puitesopimukset 

 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) tarjouskilpailun tuloksesta sekä hyväksyä sosiaalihuoltolain mukaisiin 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin palvelumuo-

doittain (liitteiden mukaisesti) kaikkien tarjoajien tarjoukset, jotka 

täyttävät kelpoisuusehdot ja hankinnan vaatimukset  

2) valtuuttaa osaltaan kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hyväksyt-

tävät puitesopimukset 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: Huittinen, Säkylä, Eura, sosiaalipalvelut, johtava sosiaa-

lityöntekijä 
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VIRTUAALIYMPÄRISTÖN LAITTEISTOHANKINTA 

 

114 §                                   Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on käyttänyt VMware 

vSpere virtualisointitekniikkaa vuodesta 2010 lähtien. Kilpailutuksen ta-

voitteena on uusia nykyistä laitteistoa ja siirtää sinne olemassa olevia 

palveluja, jotka ovat asennettu nykyiseen virtuaaliympäristöön. Varmis-

tusratkaisuna on toiminut Symantec backup exec 2016, joka päivitetään 

20.1 versioon. Samalla myös virtuaalialusta päivitetään VMware 6.7 ver-

sioon. 

 

Virtualisoinnin avulla kuntayhtymän laitealusta (virtualisointivaiheessa 

v.2010 yhteensä 16 yksittäistä kuntayhtymän palvelinta sekä 4 yhteistä 

palvelinta Harjavallan kaupungin kanssa) on saatu tehokkaampaan käyt-

töön yksittäisten palvelimien vähenemisen sekä toimintavarmuuden li-

sääntymisen myötä. Tällä hetkellä alustalla toimii n. 95 kuntayhtymän 

omaa palvelinta ( joista kaupungin kanssa yhteisiä 10 kpl ) sekä 26 Har-

javallan kaupungin omaa palvelinta. Erillisten palvelimien hinta on noin 

3.000 - 5.000 € /kpl. 

 

Virtualisointi on tekniikka, joka mahdollistaa yksittäisen fyysisen palve-

limen jakamisen useisiin toisistaan eristettyihin virtuaalisiin palvelimiin. 

Virtualisoinnin etuina ovat: 

 alemmat energia- ja jäähdytyskustannukset virrankulutuk-

sen laskun myötä 

 alemmat ylläpitokustannukset 

 fyysisten laitteiden käyttöasteen parantaminen 

 tilatarpeen pienentyminen 

 järjestelmähallinnan yksinkertaistaminen 

 vikasietoisuuden paraneminen  

 prosessi- ja muistitehon kasvattaminen hiiren klikkauksella 

 lisenssikustannusten pienentäminen 

 

Alustan takuu päättyy 2/2019. Uuden alustan käyttöiäksi on arvioitu viisi 

vuotta, jolle myös takuu on varmistettu. 
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Tarjouspyyntö virtuaaliympäristön laitteisto hankinnasta on julkaistu 

Hilmassa 22.11.2018. Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on käsittänyt 

seuraavat komponentit: 

 palvelimet, levyjärjestelmä, kytkimet sekä varmistusratkaisun virtuaa-

lisiin ja fyysisiin palvelimiin 

 liitännät palvelimiin, liittimet, kaapelit, kiinnikkeet sekä moduulit 

palvelimiin, kytkimiin, levyjärjestelmään ja varmistusratkaisuun. 

 

Määräaikaan 22.11.2018 klo 12.00 mennessä tarjoukset saatiin kahdelta 

toimittajalta: Tietokeskus Oy:ltä ja Fujitsulta (3 eri tarjousta). Tarjoajat 

täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Yhteensä tarjouksia oli 4 kpl. Vain yksi 

tarjous oli tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. 

 

Esityslistan liitteenä nro 6 on tarjousvertailu ja tarjouspyyntö. 

 

Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Tar-

jouspyynnönmukaisen ja vaatimukset täyttävän sekä kokonaistaloudelli-

sesti edullisemman tarjouksen kuntayhtymälle antoi Tietokeskus Oy. 

 

                                            Hankinnan rahoitus toteutetaan Dell hankintarahoituksen kautta toteutet-

tuna neljän vuoden vuokra-ajalle. Vuositasolla hankinnan kustannukset 

ovat noin 46 300 €. Nykyisen virtuaalialustan vuokra-aika päättyy 

30.6.2019. 

 

                                            Kuntayhtymän johtaja: 

 

                                           Yhtymähallitus päättää hankkia virtuaaliympäristö laitteiston tarjous-

pyynnön mukaisesti Tietokeskus Oy:ltä, 179.000 €. 

 

                                            Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

                                                           

                                                          

Täytäntöönpano: Ict -palvelut, tarjoajat 

 

                                            Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

  

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 182 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 13.12.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERIATRIPALVELUN HANKINTA 

 

115 § Kuntayhtymä on ostanut geriatripalvelut aikaisemmin Trinitas Lääkäri-

palvelut Oy:ltä. Geriatripalvelun hankinta on kilpailutettu. Tarjouspyyntö 

julkaistiin Hilmassa 16.11.2018. Hankintamenettely on avoin. 

 

 Kilpailutuksen tavoitteena on yksi palveluntuottaja, joka kokonaisvaltai-

sesti hoitaisi virka-aikaisen geriatripalvelun ja virka-ajan ulkopuolisen 

geriatripalvelun a) kotihoidon, kotisairaanhoidon, vanhainkotien ja palve-

luasumisen palveluissa b) geriatrisen poliklinikan ja muistipoliklinikan 

geriatripalvelu ja c)kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan geriatripalve-

luissa.  

 

 Sopimuskaudeksi tarjouspyynnössä ilmoitettiin 1.1.2019 - 31.12.2020. 

Lisäksi käytettävissä on kaksi optiovuotta. Mahdollisten optiovuosien 

käytöstä tehdään erillinen päätös. Lisäksi tarjouspyynnössä ilmoitettiin, 

että hintojen tulee olla kiinteinä 31.12.2020 saakka.  

 

 Määräaikaan 30.11.2018 klo 12.00 mennessä tarjoukset saatiin yhdeltä 

toimittajalta: Trinitas Lääkäripalvelut Oy:ltä. Tarjoaja täytti soveltuvuus-

vaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 

 

Esityslistan liitteenä nro 7 on tarjousvertailu sekä tarjouspyyntö. 

 

Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Koko-

naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Trinitas Lääkäripalvelut 

Oy. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä hankkii geriatripalvelun tar-

jouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2020 Trinitas 

Lääkäripalvelut Oy:ltä, virka-aikaisen geriatripalvelu 122.760 €/v ja vir-

ka-ajan ulkopuolinen geriatripalvelu 37,24 €/konsultaatio. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

Täytäntöönpano: koti- ja sairaalapalvelut, johtava ylilääkäri ja tarjoajat 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 
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TYÖTERVEYSHUOLLON VALMISTELU  

 

Yh 5.9.2018  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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---------------------- 

§ 116  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on allekirjoittanut 

Tammi Oy:n aiesopimuksen 24.10.2018 ja Taimi Oy:n aiesopimuksen 

4.11.2018.  

 

 Satakunnan työterveystoimijat (Eura, Säkylä, Rauma ja Keski-

Satakunnan terveydenhuollon ky) ja Satakunnan maakuntavalmistelu on 

kokoontunut syksyn aikana useasti työterveysvalmistelun osalta. Asiassa 

on tehty yhteistyö myös Varsinais-Suomen kuntien työterveyshuollon 

toimijoiden valmistelijoiden kanssa. Lisäksi yhteydessä ollaan oltu Länsi-

Rannikon työterveyshuolto Oy:öön. Tahdonilmaus yhteistyöstä Varsi-

nais-Suomen valmisteluun ja Länsi Rannikon työterveyshuollon suuntaan 

on annettu Ksthky:ltä. 

 

 Keva valmisteli Tammi Oy:tä Pirkanmaan työterveys Oy:n (Pirte Oy) 

pohjalle. Tampereen kaupunki on 21.11.2018 päättänyt olla myymättä 

osakekantaansa Kevalle Pirte Oy:stä. Tammi Oy:n osalta Kevan valmiste-

luryhmä on 30.11.2018 ilmoittanut, että tällä hetkellä ei ole ajallisesti 

edellytyksiä rakentaa valtakunnallista markkinoilla toimivaa työterveys-

yhtiötä. Keva jatkaa edelleen in house -yhtiö Taimi Oy:n valmistelua.   

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1. todeta työterveyshuollon valmistelutilanteen,  

2. todeta, että Ksthky:n työterveyspalvelut tuotetaan nykyisellä mal-

lilla yhtiöittämiseen asti tai päätökseen ulosmyytävien sairaanhoi-

dollisten palveluiden lopettamisesta 

3. valtuuttaa kuntayhtymän johdon edelleen neuvottelemaan sairaan-

hoidollisten ulosmyytävien palveluiden yhtiöittämisestä yhteis-

työssä niiden kuntien kanssa, jotka valmistelua jatkavat.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: työterveyshuolto 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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VUOKRATEKSTIILI- JA PESULAPALVELUN SOPIMUKSEN JATKAMINEN 

 

117 § Kuntayhtymän nykyinen vuokratekstiili- ja pesulapalvelun sopimuskausi 

päättyy 31.12.2018. Vuokratekstiilien kilpailutusta on valmisteltu maa-

kunnallisten sote-organisaatioiden kanssa kevään ja syksyn 2018 aikana. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri antoi kilpailutuksesta ennakkoilmoituksen, 

mutta keskeytti prosessin Lännen Tekstiilihuolto Oy:n diffuusion valmis-

telun johdosta. 

   

 Lännen Tekstiilihuolto Oy on ilmoittanut, että se voi jatkaa sopimusta 

kevään 2019 oheisen tarjouksen mukaisesti, kunnes palvelu saadaan kil-

pailutettua. Vuokratekstiilien kilpailuttaminen kestää arvioltaan n. 6 kk 

sisältäen mm. uusien mallien sovitukset jne. Nykyinen Ksthky:n vuokra-

tekstiili- ja pesulapalvelu on kilpailutettu yhteistyössä Euran, Eurajoen 

sekä Säkylän kanssa.   

 

Oheismateriaalina Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tarjous annettavasta pal-

velusta ajalle 1.1.2019 - 30.6.2019. Hankinnanarvo sopimusajalta alittaa 

hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

  

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyistä vuokratekstiili- ja pesulapalvelun 

sopimusta Lännen Tekstiilihuolto Oy:n kanssa nykyisen sopimuksen so-

pimusehdoin ja tarjouksen mukaisesti (3 % hinnan korotus) 30.6.2019 as-

ti. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: Lännen Tekstiilihuolto Oy, siivous, Eurajoki, Eura, 

Säkylä 

 

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN PAIKOITUSALUEEN SANEERAUKSEN LOPPU-

SELVITYS 

 

118 § Pääterveysaseman paikoitusalueen saneeraus tehtiin ajalla 6.6. - 22.9.2018 

suunnitellusti. Urakan aikana pidettiin kolme työmaakokousta. Urakan vas-

taanottotarkastus pidettiin jo 6.9.2018, koska urakka valmistui etuajassa.  

 

Urakkatarjoukseen liittyvänä lisätyönä oli suunnitelmapiirroksista poiken-

neen asfalttialueen saneerauskustannus 989,20 €/0 alv. ja varavesilinja 

putkipiirroksista poiketen Palvelukadun pyörätien alla olleen vesijohdon 

liitoskohdan maankaivuun ennalleen korjausten kustannukset asfaltoin-

teineen 424,00 €/0 alv.  

 

Urakkatarjoukseen kuulumattomana lisätyönä oli varavesijohdon asennus 

10 830 €/0 alv. (Panelian Rakennustyö Ky) ja vesiputken sulanapitokaa-

pelin asennus ja liittäminen 1065,10 €/0 alv. (Sähkö Koikkalainen Oy). 

Varavesijohdon asennuksesta tehtiin erillinen pienurakkasopimus.  

 
Liitteenä nro 8 on pihasaneerauksen tapahtumaraportti 2018. Muut asiakir-

jat on tutustuttavissa kokouksessa. Hankkeen aikaisia lisätöitä ja lisäurakka 

on käyty läpi yhtymähallituksen ajankohtaiskatsauksessa § 72 / 5.9.2018. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 17 

§:n mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1. merkitä tietoonsa saatetuksi annetun loppuselvityksen sekä  

2. hyväksyä urakan aikana tulleet lisätyöt hankkeessa esitetyn liitteen 

mukaisesti.  

3. hyväksyä erillisen varavesijohtoputken lisäurakan edellä esitetyn 

mukaisesti. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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SUUN TERVEYDENHUOLLON TERVEYSKESKUSAVUSTAJAN TOIMEN (VAK.NRO 3022-

19) MUUTTAMINEN HAMMASHOITAJAN TOIMEKSI 

 

119 § Suun terveydenhuollon terveyskeskusavustaja on irtisanoutunut toimes-

taan eläkkeelle siirtymisen takia 1.2.2019 alkaen.  

 

 Suun terveydenhuollon tulosyksikössä on tarve vahvistaa hammashoitaja-

resurssia ja tämän johdosta on tarkoituksenmukaisinta muuttaa terveys-

keskusavustajan vakanssi hammashoitajan vakanssiksi. 

 

Hammashoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2188,78€/kk ja työaikamuo-

to on yleistyöaika. Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai lähi-

hoitajan tutkinto suuntautumisalueena suun terveydenhoito. 

 

Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutok- 

sista päättää yhtymähallitus hallintosäännön 23 § mukaisesti. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1)  lakkauttaa terveyskeskusavustajan toimen (vak.nro 3022-19)  

ja perustaa hammashoitajan toimen (vak.nro 3022-19) 

2) että toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai lähihoita-

jan tutkinto suuntautumisalueena suun terveydenhoito (hinnoittelu-

tunnus 03HOI040). Työaikamuotona on keskimääräinen yleistyöaika. 

3) että muutos tulee voimaan 1.2.2019. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: Henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri,  

suun terveydenhuollon osastonhoitaja 

   

  Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo,  

puh. 044 906 7622 
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PALKANTARKISTUKSET VUONNA 2019 

 

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

voimaan 1.2.2018 alkaen. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. 

Voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kir-

jallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päät-

tymistä. 

 

Paikallista järjestelyerää jaetaan 1.1.2019 lukien. Paikallinen järjestelyerä 

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

kasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoit-

teita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, pai-

kallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien 

toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huo-

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

telun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alais-

tensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. 

 

Työnantajan on otettava huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö 

jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkahinnoitteluliitteiden 

välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa 

oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten 

palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin koro-

tuksiin. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin 

kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. 

 

Työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat pai-

kallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa 

henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuk-

sien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosa-

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

näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimieli-

syyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkoh-

taisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin 

korotuksiin. Neuvotteluajankohdat kuntayhtymässä on sovittu pidettävik-

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

jan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukau-

sipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suu-

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

lisää korotetaan 1,0 prosentilla. 

 

Tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä maksetaan vielä erillinen 

kertaerä viranhaltijoille/työntekijöille, joiden palvelussuhde kuntayhty-

mään on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähin-

tään 18.11.2018 saakka. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla 

käytetään 18.11.2018 voimassaolevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerä on 

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

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

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

 

Vuoden 2019 palkkaratkaisujen kustannusvaikutukset on huomioitu talo-

usarvion 2019 laatimisen yhteydessä. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja toimii kuntayhty-

män henkilöstöasioista vastaavana johtajana ja siinä tehtävässään hyväk-

syy tehtäväalueen johtajan tai johtavan hoitajan esityksestä henkilökoh-

taiset palkanlisät sekä tehtäväkohtaiset palkat yhtymähallituksen antami-

en toimeenpano-ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin ne sopimuksessa 

määrätyissä rajoissa on jätetty työnantajan harkintaan. 

 

Henkilöstöpäällikkö esittelee neuvottelutilanteen ja esitysperusteet (yh-

teenveto esitysperusteista jaetaan kokouksessa) järjestelyerän jakamisesta 

liitteittäin kokouksessa.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää 

1. merkitä virka- ja työehtosopimusten palkkaratkaisut tietoonsa saa-

tetuiksi 

2. hyväksyä esitysperusteet järjestelyerän jakamisesta 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan yhtymähallituksen kokouk-

seen. 

 

Täytäntöönpano: Henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri   

  Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 31.10.2018 – 4.12.2018 

 

121 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 31.10.2018 – 4.12.2018 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 31.10.2018 – 4.12.2018 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 110 – 123 § 

Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 173 – 177 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 1435 – 1507 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 263 – 290 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 194 – 209 § 

Osastonhoitaja sij. (suun terv.huolto) Heini Tamminen, 66 – 108 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 293 – 451 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 284 – 318 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 29 – 34 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 106 – 113 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 85 – 96 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 59 – 61 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 59 – 65 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 200 – 222 § 

Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 83 – 97 § 

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 12 § 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä päätöspöytäkirjat ajalta 31.10.2018 – 4.12.2018. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 31.10.2018 – 4.12.2018 

 

122 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 31.12.2018 – 4.12.2018 on nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 164 – 174 sekä viranhal-

tijapäätökset § 36 - 42. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

123 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt Oy:n vuokrantarkistusilmoitus 

14.11.2018 vuoden 2019 hoito- ja pääomavuokrista  

 

- Satadiag:n johtokunnan 21.11.2018/ § 102 pöytäkirjaote  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 

 

124 §     Kokousajat vuodelle 2019 

 

ke 30.1.2019 klo 15.00 

ke 20.2.2019 klo 15.00 

   ke 20.3.2019 klo 15.00    

ke 8.5.2019   klo 15.00  

ke 12.6.2019 klo 15.00 
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YHTEISTOIMINTA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASSA 

 

125 § Porin perusturva on ehdottanut Satakunnan muille kunnille yhteistoimin-

taa terveyskeskushammaslääkärityövoiman hankinnassa ajalle 1.1.2019 - 

31.12.2020. Kuntayhtymä on ilmoittanut mukana olosta yhteiskilpailu-

tuksessa. Kilpailutusta on hoitanut Porin perusturva yhteisesti sovittujen 

edellytysten mukaisesti. Ylihammaslääkäri on kuntayhtymän yhteyshen-

kilönä ollut mukana kilpailutuksen sisältöä suunniteltaessa. Yhteistoi-

minnassa terveyskeskushammaslääkärityövoiman hankinnassa on Porin 

perusturvan, Euran, Säkylän, Pohjois-Satakunnan terveydenhuollon kun-

tayhtymän (PoSa) ja KSTHKY. 

 

Hankinnasta muodostettiin puitejärjestely, johon valittiin mukaan kaikki 

tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. 

Puitejärjestelyn sisällä tilaukset voidaan tehdä tarjouspyynnön mukaisella 

etusijajärjestyksellä tai vaihtoehtoisesti minikilpailuttaa kunkin kohde-

ryhmän puitesopimustoimittajien kesken. Puitejärjestelyyn osallistuminen 

ei velvoita minimihankintamäärään. Hankinta sisälsi mahdolliset optio-

vuodet 1+1.  

 

Porin kaupungin hankintapalvelut avasi kilpailutuksen 5.11.2018. Tarjo-

ukset oli lähetettävä viimeistään 21.11.2018 mennessä. Määräajassa ter-

veyskeskushammaslääkäripalveluita koskevia tarjouksia tuli 10 kappalet-

ta. Porin perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 28.11.2018 terveys-

keskushammaslääkäripalveluiden tuottajiksi puitejärjestelyyn ajalle 

1.1.2019 – 31.12.2020: 1. Puumedi Suomi Oy, 2. Puumedi Group Oy, 3. 

Medikumppani Oy, 4. Coronaria Terveys Oy, 5. Attendo Terveyspalvelut 

Oy, 6. Mehiläinen Oy, 7. Esperi Terveyspalvelut Oy, 8. Med Group, 9. 

Medipulssi Oy ja 10. Doctagon Oy. Esityslistan liitteenä nro 9 on Porin 

perusturvan hankintapäätös, muut asiakirjat on nähtävillä kokouksessa. 

 

Yhteiskilpailutuksella saadaan todennäköisemmin enemmän sopimusyri-

tyksiä kuin yksin kilpailuttamalla. Myös hintataso on matalampi kuin 

erikseen kilpailuttamalla. Lisäksi puitejärjestely tarjoaa nopean ja käy-

tännöllisen tavan hankkia valmiiksi kilpailutettuja terveyskeskushammas-

lääkäripalveluja mahdollisesti yllättävissäkin työvoimatarpeissa.  

 

Lisätietoja: ylihammaslääkäri Eero Raittio puh. 044 450 3187 
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Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä asian tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

Täytäntöönpano: suun terveydenhuolto 
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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: 

 106 – 109, 121 - 125 

 

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

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 110 – 120 

 

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     

 

110 - 120 

 

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

