
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus     2/2018 24 

 
Kokousaika Keskiviikko 21.3.2018 klo 15.58 – 18.20 

   

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 von Frenckell Asta jäsen  

 Mäkinen Aulis jäsen 

 Nummelin Arja varajäsen 

 Rosendahl Tapio jäsen  

 Salonen Tomi jäsen, poistui klo 17.23 

 Sutinen Marjatta jäsen 

     

Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja,  

 Ollila Hanna yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri 

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö   

 Oksa Jaana  johtava hoitaja 

 

Poissa Robeva-Krasteva Olivera jäsen 

 Sainio Tuula-Marja jäsen  

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

 

Asiat 15 - 29 
 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä   

      

 

      

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika    

 

 

Allekirjoitukset   

 

 Marjatta Sutinen  Aulis Mäkinen 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 23.3.2018 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 2/2018 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   15.3.2018 

                    

Kokousaika  Keskiviikko 21.3.2018 klo 15 

 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 16 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 17 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

18 § Laboratoriopalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksena Satakunnan sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitok-

selle (Satadiag) 1.6.2018 alkaen 

 

 19 § Vuoden 2017 Tilinpäätös  

 

 20 § Henkilöstöraportti vuodelta 2017 

 

21 § Harjavallan pääterveysaseman paikoitusalueen saneeraus ja asfaltointi  

 

 22 § Osastonhoitajan irtisanoutuminen 

 

23 § Sosiaalipalvelujen tulosyksikön sosiaalityöntekijän viran (vak.nro 5009-

04) muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi  

 

 24 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.2.2018 – 13.3.2018 

 

25 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 71.2.2018 – 13.3.2018 

 

26 § Osallistuminen yhteiseen sote -kuljetusten ja kyydinvälityksen hankinta-

prosessiin 

 

27 § Kuntayhtymän maksutaksan tarkentaminen 

 

28 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

29 § Muut asiat 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

15 § 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 15.3.2018. 

 

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 

 

16 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Tuula-Marja Sainio ja Tomi Salonen (varalla jäsenet Sutinen ja Mä-

kinen). 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Sutinen ja Aulis Mä-

kinen. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

17 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 21.3.2018 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain (liite nro 1) 

 paloilmoitinlaitteiston uusinnan tilannekatsaus 

 taloustilanne 21.3.2018 

 terveysneuvontapiste 7.3. lukien Kokemäen A-klinikalla 

 Sote- ja maakunta-valmistelutilanne 

 Vaten kokous 9.3.2018 pöytäkirjan ote: Keski-Satakunnan terveyden-

huollon kuntayhtymän toiminnan järjestelyjen tilannekatsaus 

 

  

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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LABORATORIOPALVELUIDEN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA SATAKUN-

NAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUI-

DEN LIIKELAITOKSELLE (SATADIAG) 1.6.2018 ALKAEN  

 

18 § Ksthky aloitti neuvottelut marraskuussa 2017 Satadiag:n kanssa laborato-

riopalvelujen siirtämisestä Satadiag:lle laboratoriopalveluiden turvaami-

seksi Keski-Satakunnassa. Tilanne muodostui ongelmalliseksi henkilös-

tön riittämättömyyden vuoksi, koska laboratoriohoitajia on Satakunnassa 

hankalasti saatavilla sekä laboratorion laitekanta alkoi olla jo vanhaa.  

Osapuolet alkoivat neuvotella ja valmistella asiaa joulukuussa 2017. Yh-

tymähallitusta on informoitu laboratorion tilanteesta ja neuvotteluiden 

aloittamisesta. Vuoden alusta asti analytiikka on ostettu Satadiag:lta, jotta 

oman henkilöstön työpanos on saatu näytteenottopisteisiin.  

 

Asian valmistelussa on toiminut yhteistyöryhmä ja ohjausryhmä. Ohjaus-

ryhmässä on ollut mukana kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri ja 

johtava hoitaja. Yhteistyöryhmä on koostunut laboratoriopalveluiden vas-

tuuhenkilöistä kuntayhtymästä ja Satadiag:lta. 

 

Laboratoriotoiminnan järjestämisestä on laadittu ehdotus, joka pohjautuu 

käytyihin neuvotteluihin. Esityksenä on, että kuntayhtymän laboratorio-

toiminta ja sen vakinainen henkilöstö (5 vakanssia) siirtyvät liikkeen-

luovutuksena Satadiag:lle ja että liikelaitos tuottaa jatkossa laboratorio-

palvelut kuntayhtymälle. Satadiag vuokraa tarvittavat tilat Harjavallan, 

Kokemäen ja Nakkilan terveyskeskukselta. Vuokrasopimukset tehdään 

vuokranantaja tahon kanssa (KSTHKY, Kokemäen kaupunki ja Jokilaak-

son kiinteistö osakeyhtiö). Henkilöstö ja toiminta siirtyvät sairaanhoito-

piirin ylläpidettäväksi ja vastattavaksi 1.6.2018 alkaen. Toimitiloista teh-

dään erilliset vuokrasopimuksen. Terveysasemien siivous tulee kuntayh-

tymältä 

 

Henkilöstön asemasta on käyty asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut. 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian sopimusluonnoksineen 14.3.2018/ 

13 § ja todennut, ettei sillä ole huomautettavaa yhteistoimintamenettelyyn 

ko. asiassa.  

 

Laitteisto ja välineistö siirtyvät Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag 

liikelaitokselle liitteenä olevan kauppakirjan ja irtaimistoluettelon mukai-

sesti. 
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Palvelusopimuksessa sovitaan laboratoriotoimintojen sisällöstä. Siinä on 

mm. määritelty seuraavat asiat: Näytteenottopalvelujen tuottamisen toi-

minnan alkaessa eri toimipisteissä ja vuodeosastolla, ajanvarauksen, kul-

jetukset, analytiikkatoiminta, sydänfilmit, tietojärjestelmät, tuki näyt-

teenottoon, palvelu ja toiminnan laatu sekä mittarit. Palvelusopimuksessa 

sovitaan voimassaolo, irtisanomisaika.  

 

Kliinisen fysiologian tutkimukset (verenpaineen vuorokausimittaus ja ra-

situsergonomiatutkimukset) eivät sisälly liikkeenluovutussopimukseen.  

Laboratoriotoiminnan vuosikustannukset määräytyvät tutkimusten ja 

näytteenoton volyymista ja SataDiagin tutkimushinnoista. Voimassaole-

valla hinnastolla ja nykyisillä tutkimusmäärillä vuosikustannus olisi n. 

812 560 €. Vuodelle 2018 kohdistuvia vuosikustannuksen ns. oman tuo-

tannon lisäkuluja (materiaali, huollot, välineistö vaatteisto ja henkilöstö-

kulut) kohdentuu 150 000€. Kustannuksia pienentää SataDiagilta saatava 

vuokratulo ml. puhtaanapito ja kuntayhtymän vuokra-alan pienentymi-

nen. Nykyisen laboratoriotoiminnan kulut vuonna 2016 olivat 822 734 €.  

 

Liikkeenluovutuksen ja palvelutuotannon siirtämisen myötä palvelutuo-

tannossa tulee uusia mahdollisuuksia kuntayhtymän asiakkaille siten, että 

näytteenotossa asiakkaat voivat käyttää Harjavallan, Nakkilan ja Koke-

mäen toimipisteiden lisäksi Satadiag:n kaikkia toimipisteitä Satakunnas-

sa. Ajanvarauksen voi hoitaa puhelimitse tai sähköisen nettiajanvarauksen 

kautta.   

 

SataDiag liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt § 93/ 24.11.2017 asiaa 

kokouksessa, jossa johtokunta totesi asian olevan SataDiagin strategian ja 

tavoitteiden mukainen ja päätti asian liikelaitoksen johtajan ehdotuksen 

mukaisesti. Asia on hallinnollisesti käsitelty sairaanhoitopiirin ja sen lii-

kelaitoksen osalta. Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaista 

toimielintä (vatea) on informoitu liikkeenluovutuksesta 9.3.2018. 

 

Lisätietoja:  

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

johtava hoitaja Jaana Oksa, puh. 045 678 4160  

johtava ylilääkäri Mika Kallio, puh. 044 052 2733 

 

 Liitteenä nro 2 sopimusluonnos Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-

tayhtymän laboratoriotoiminnan ja henkilöstön siirtämisestä liikkeen-

luovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän SataDiag lii- 
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 kelaitokselle 1.6.2018 alkaen liitteineen (kauppakirja, irtaimistoluettelo, 

henkilöstösopimus sekä esitys palvelusopimuksen pääpiirteistä). 

 

  Kuntayhtymän johtaja:   

 

  Yhtymähallitus päättää  

  1) hyväksyä sopimuksen KSTHKY:n laboratorion toimintojen ja henki-

löstön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin 

SataDiag liikelaitokselle 1.6.2018 alkaen liitteenä olevan sopimuksen 

mukaisesti. 

2) hyväksyä laboratoriopalveluita koskevan palvelusopimuksen 1.6.2018 

alkaen 

3) hyväksyä irtaimiston myyntiä koskevan kauppakirjan liitteen mukai-

sesti 

4) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä 

tarvittaessa tekemään teknisluonteisia tarkistuksia siihen. 

 

Käsittely: 

Todettiin, että neuvottelut irtaimiston kaupasta ovat vielä kesken eikä lo-

pullinen stilisoitu palvelusopimus ole vielä valmis. 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu esitys: 

 

Yhtymähallitus päättää 

  1) hyväksyä sopimuksen KSTHKY:n laboratorion toimintojen ja henki-

löstön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin 

SataDiag liikelaitokselle 1.6.2018 alkaen liitteen 2 a ja 2 b mukaisesti. 

2) hyväksyä laboratoriopalveluita koskevan palvelusopimuksen periaat-

teet liitteen 2 c mukaan 

3) hyväksyä irtaimiston myyntiä koskevat periaatteet liitteen 2 d mukai-

sesti 

4) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimukset sekä 

tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia tarkistuksia siihen. 

 

 Päätös: Siirretään asian päätöksenteko seuraavaan kokoukseen. 

   

  Täytäntöönpano: Satadiag, Ksthky, jäsenkunnat  
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VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 

 

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

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava ti-

linpäätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Vuoden 2017 tilinpäätös 

on valmisteltu lain ja tilinpäätössuositusten mukaisesti. Tuloksen käsitte-

lystä on yhtymähallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu perussopimuksen mukaisesti vuoden 

2017 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden toteumasta. Lisäksi jo-

kaisessa kokouksessa on käsitelty ajankohtaiskatsauksessa toteutuneen 

toiminnan ja suunnitellun toiminnan asioita sekä talouden asioita.  

 
  Toiminnallinen toteuma 

Toiminnallisesti vuosi 2017 on toteutunut suoritteiden toteuman osalta 

ennakoitua paremmin. Lääkärin vastaanottosuoritteet toteutuivat 10 000 

suoritteella yli arvioidun. Määrä nousi vuodesta 2016 n. 2000 suoritteella. 

Hoitotakuu toteutui kuntayhtymän toiminnassa. Peruserikoissairaanhoitoa 

jatkettiin avopalveluissa entisen mukaisesti. Käyntimäärät hieman laski-

vat, mutta vastaavasti konsultaatiot lisääntyivät peruserikoissairaanhoi-

dossa erityisesti geriatriassa. Hoitotyössä hoitajien ja asiantuntijahoitajien 

käynnit toteutui yliarvioidun. 

 

Suun terveydenhuollossa kysyntään on pystytty vastaamaan ja kiireettö-

mään hoitoon pääsy on parantunut. Käyntejä on ollut 10 % enemmän 

kuin 2016. Muun avohoidon käyttö oli edellisvuoden käytön tasolla tai 

hieman vuotta 2017 suurempaa.  

 

Terveyskeskussairaalan hoitopäivät laskivat 12 316 hoitopäivään (v. 2016 

14.239 hoitopäivää). Keskimääräinen potilasmäärä oli 32. Kotisairaalan 

käyttö vakiintui vahvaksi osaksi koti- ja sairaalapalveluiden toimintaa.  

Kotisairaalatoiminnalla saatiin korvattua km. 8-10 sairaansijaa mikä on 

kaksinkertaisesti verrattuna 2016 toimintaan.  
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Erityispalveluiden osalta suoritemäärät toteutuivat suunnitellusti huomi-

oon ottaen se seikka, että työntekijärakennetta muokattiin vastaamaan pa-

remmin tarvetta. Konsultaatiot lisääntyivät. Sosiaalipalveluissa kuljetus-

palveluasiakkaiden määrä hieman nousi, henkilökohtaisen avun asiakkai-

den osuus väheni sekä asumispalveluasiakkaiden määrä nousi. Sosiaali-

palvelujen kustannukset toteutuivat 0,2M € yli talousarvion, kustannusten 

nousu kuitenkin vuoden 2015 ja 2016 kustannuksiin nähden oli hyvin 

maltillinen. 

 

Talouden toteuma 

Talouden toteuma vuonna 2017 oli odotettua positiivisempi. Toiminta-

tuotot nousivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %. Suoritteiden nousu avo-

terveydenhuollon puolella on huomattavin seikka tulojen toteuman ylit-

tymiseen. Toimintakulut toteutui suunnitellun talousarvion mukaisesti 

99,8 %. Henkilöstömenot toteutuivat 1,4 milj. € alle talousarvion. Palve-

luiden ostot toteutuivat 0,9 milj. € yli arvioidun.  

 

Kuntayhtymän toimintakulut 2017 olivat yhteensä 29,1 milj. € ja toimin-

tatuotot 30,4 milj. €. Vuosikate 1,4 milj. €. Poistojen määrä oli yhteensä 

0,3 milj. €.  Vanhoja asiakasmaksusaatavia poistettiin yhteensä 0,1 milj. 

€.  Vuoden 2017 ylijäämä oli yhteensä 1 050.082,93 €.    

 

Tilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä nro 3. Asiaa esitellään 

tarkemmin kokouksessa. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2017 

2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintar-

kastajalle tarkastettavaksi 

3) ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 ylijäämä, yhteensä  

1 050 082,93 €, siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli-/alijäämä-

tilille sekä 

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilistisiä 

korjauksia ja tarkennuksia. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto 
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HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017 
 

20 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunnallisen Työmarkkina-

laitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Henkilöstöra-

portissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, ke-

hittämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja ta-

louteen. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös orga-

nisaatioiden välisessä vertailussa. Vertailu kuitenkin edellyttää, että tun-

nusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukai-

sesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suun-

nittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien ja kuntayhtymien yh-

teistyössä. Kerätyt tiedot auttavat myös oman ja ostopalveluna tuotetun 

palvelun vertailussa. 

 

Henkilötyövuosiksi muunnettuna kuntayhtymän henkilöstöresurssit olivat 

vuonna 2017 yhteensä 259,21 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön 

keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisten 38 vuotta. Keski-ikä laski 1,3 

vuodella vakinaisten osalta edellisvuodesta (2016: 49,9 vuotta) ja määrä-

aikaisten osalta keski-ikä laski vuodella (2016: 39 vuotta). Henkilöstön 

eläköityminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat laskeneet keski-

ikää. 

 

Henkilöstön vaihtuvuudessa päättyneitä palvelussuhteita on ollut 20, jois-

ta eläkkeelle siirtymisiä 9 henkilön osalta. Eläkkeelle jääneiden määrä 

kasvoi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016, jolloin eläkkeelle siirtyi 

viisi henkilöä. 

 

Sairauspoissaoloissa oli laskua tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta 10, 7 

% sekä mielenterveyssairauksien osalta laskua oli 37 %.   

 

Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä nro 4. 

Yhteistoimintaelin käsitteli asiaa 14.3.2018/ 15 § ja merkitsi raportin tie-

toonsa saatetuksi.  

 

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 
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Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöra-

portin vuodelta 2017 sekä 

2) saattaa raportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle, yhtymävaltuus-

tolle sekä jäsenkuntien hallituksille. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätään tarkennukset henkilöstömää-

rän muutoksiin ja Kunta10-vertailulukuihin. 

 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
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HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN PAIKOITUSALUEEN SANEERAUS JA  

ASFALTOINTI 

 

21 § Pääterveysaseman paikoitusalueita on kunnostettu osa kerrallaan vuosittain 

vuodesta 2010 lähtien, nyt menossa on 5/5 saneeraus. Viime vuonna oli 

vuorossa pääterveysaseman terveyskeskussairaalan edessä olevan paikoi-

tusalueen kunnostus. Kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioon on varattu 

130.000 €:n määräraha pääterveysaseman henkilöstön paikoitusalueen as-

faltointiin ja saneeraukseen.  Lisäksi vuosikorjauksiin on varattu 30.000 €.  

 

Kyseinen paikoitusalue on rakennettu vuonna 1983 – 1984 sen aikaisten ra-

kennustapojen ja materiaalien mukaan. Paikoitusalueen alla on savikerros-

tuma, jota ei ole aikoinaan asianmukaisesti eristetty. Vuosittaiset routimiset 

ovat murtaneet asfalttipintaa sekä muodostaneet nk. routakohoumia, jotka 

voivat vahingoittaa ajoneuvoja. Betoniset sadevesikaivot ovat routimisen 

seurauksena  vaurioituneet ja koska niissä ei ole liukukansia, niin routa-

vaiheessa kannet ovat melko syvällä ympäröivästä asfaltista, muodostaen 

syvän montun ja riskin autojen vaurioitumiselle siihen ajaessa.  

 

Asfaltoinnin uusimisen yhteydessä on tarkoitus savipatjan päälle asentaa 

suodatinkangas, joka erottaa uudet rakennekerrokset perusmaasta. Paikoi-

tusalueen haitallinen routiminen on tarkoitus estää jatkossa 70 mm:n ure-

taaniroutaeristeellä sekä riittävillä kantavilla ja jakavilla murskekerroksilla. 

Urakka-alueella olevat betoniset kaivot uusitaan tässä yhteydessä muovi-

kaivoiksi, joissa on teleskooppikannet samoin putket muoviputkiksi. Pai-

koitusalueella ei ole nyt salaojia. Alueelle asennetaan tarpeelliset salaojat. 

 

Tässä yhteydessä paikoitusalueen toimivuutta myös parannetaan laajen-

tamalla parkkiruutujen leveyttä nykyisestä 2,5 metristä 2,7 metriin.  Li-

säksi ajoväylän leveyttä levennetään ohjearvojen mukaan metrillä. Uusittu 

alue helpottaa huomattavasti myös talvipuhtaanapitoa. Alueen riittämätön 

yleisvalaistusta myös parannetaan. Valaisimet uusitaan vähän sähköä ku-

luttaviksi LED-lampuiksi. 

 

  Asfaltoinnin ja sen yhteydessä tehtävien perusparannusten kustannus-

  arvio on 172 450 € (alv.0) pitäen sisällään seuraavat työt: 
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Kustannusarvio sisältää:  

- poistettavat nykyiset rakennekerrokset  

- uudet rakennekerrokset asfalttipäällysteineen ja reunakivineen  

- paikoitusalueen salaojituksen  

- kolmen sadevesikaivon uusimisen ja viiden uuden sadevesikaivojen te-

on 

- reuna-alueiden nurmikot  

- opastusmerkkien ja autopaikkamaalausten teon  

- paikoitusalueen valaistuksen uusiminen 

- autolämmityspaikkojen uusimiset ja sähköauton latauspaikat 2 kpl 

- sähköisen jätekontin paikat 3 kpl 

- tallentavan kameravalvonnan  

- kohteen suunnittelukustannukset 

  
Suunnitelma pitää sisällään sähköasennustöiden suunnitelman 15 000€.  

 

Paikoitusalueen perustamis- ja asfaltoinnin kustannukset tullaan kuoletta-

maan suunnitelman mukaisilla poistoilla seuraavan 15 vuoden kuluessa (n. 

9.000 €/v.).  

 

Liitteenä nro 5 paikoitusalueen työselostus, suunnitelmakartta ja poikkileik-

kaus. Muut asiakirjat on tutustuttavissa kokouksessa. 

   

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

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen se-

kä valtuuttaa huollon pyytämään tarjoukset edellä mainitun pääterveysase-

man paikoitusalueen saneerauksesta liitteenä nro 5 olevan työselostuksen 

mukaisesti. 

 

 Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

  Täytäntöönpano: Huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 37 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 21.3.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASTONHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 

 

22 § Osastonhoitaja Tarja Kuvaja on kirjeessään 27.2.2018 ilmoittanut irtisa-

noutuvansa kotisairaanhoidon osastonhoitajan virasta toiselle työnantajal-

le siirtymisen vuoksi 1.3.2018 lukien. 

 

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

siköiden esimiesten virkojen täyttämisestä ja eron myöntämisestä. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää todeta Tarja Kuvajan irtisanoutuneeksi kotisai-

raanhoidon osastonhoitajan virasta 1.3.2018 lukien. 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

  Täytäntöönpano: Tarja Kuvaja, henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri 
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SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN (VAK.NRO 

5009-04) MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSI 

 

23 § Sosiaalipalvelujen tulosyksikön sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut 

21.3.2018 alkaen. Kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä on 

pulaa, sosiaalityöntekijöitä on vaikea rekrytoida ja saada sijaisia, koska 

kelpoisuusehdot ovat tiukentuneet 1.3.2016 alkaen.  

 

 Lainsäädännöllistä estettä ei ole sille, että sosiaaliohjaaja voisi hoitaa 

sosiaalipalvelujen yksikössä sosiaalityöntekijälle kuuluneita työtehtäviä. 

Sosiaalipalveluissa on jo yksi sosiaaliohjaaja, jonka työnkuva on ollut 

melko samanlainen kuin sosiaalityöntekijällä ja tällä virkamuutoksella 

tehtäväjako ja toimenkuvat saadaan selkeytettyä. 

 

 Sosiaalipalvelujen tulosyksikön johtavalla sosiaalityöntekijällä on sosiaa-

lityöntekijän pätevyys ja hän toimii työparina tai vastuullisena työnteki-

jänä työtehtävissä, joissa vaaditaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 

 

Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2676 €/kk. Palkkaa ja työeh-

toja koskevat muut määräykset KVTES:n mukaan. Työaika on 38,75 tun-

tia/viikko. 

 

Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutok-

sista päättää yhtymähallitus hallintosäännön 23 § mukaisesti. 

 

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

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1)  lakkauttaa sosiaalityöntekijän viran (vak.nro 5009-04) ja perustaa so-

siaaliohjaajan viran (vak.nro 5009-04) 

2) että muutos tulee voimaan 1.4.2018. 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri,  

johtava sosiaalityöntekijä 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1.2.2018 – 13.3.2018 

 

24 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 1.2.2018 – 13.3.2018 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 1.2.2018 – 13.3.2018 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 3 – 25 § 

Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 39 – 55 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 152 – 312 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 30 – 77 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 21 – 34 § 

Vastaava hammashoitaja Päivi Viinamäki, 5 – 6 § 

Vastaava hammashoitaja (sij.) Seija Helin, 32 – 68 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 32 – 64 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 24 – 59 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 2 – 9 § 

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 1 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 16 – 38 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 11 – 25 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 5 – 12 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 4 – 21 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 22 – 53 § 

Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 12 – 18 § 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 40 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 21.3.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1.2.2018 – 13.3.2018 

 

25 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 1.2.2018 – 13.3.2018 nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 21 – 40 sekä viranhalti-

japäätökset § 3 – 10. 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
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OSALLISTUMINEN YHTEISEEN SOTE-KULJETUSTEN JA  KYYDINVÄLITYKSEN 

HANKINTAPROSESSIIN 

 

26 § Taksiliikennelainsäädäntöön on tulossa merkittäviä muutoksia 1.7.2018 

alkaen. Merkittävimmät muutokset kuntien/kuntayhtymien järjestämien 

kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asiakaspaikka-

sidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto. Käytännössä tämä tulee 

tarkoittamaan taksiliikenteen vapautumista kilpailulle. Se sisältää riskin 

sekä palvelun saatavuudelle että siitä kunnille muodostuville 

kustannuksille, joiden kehitys voi olla hallitsematonta. Muutosten vuoksi 

Kuntaliitto on lähestynyt kaikkia kuntia yleiskirjeellä 18/2017, 22.6.2017. 

Siinä Kuntaliitto on ohjeistanut, että ”mikäli kunnan sote- ja 

koulukuljetukset perustuvat taksitaksaan tai kuljetuksia ei ole lainkaan 

aikaisemmin kilpailutettu, ne on syytä kilpailuttaa nyt”. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä kuljetushankinnat 

koskevat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia. Kuntayhtymässä ei 

yksittäisiä taksimatkoja ole tähän asti kilpailutettu, mutta ne olisi syytä 

ottaa mukaan kilpailutukseen taksilain muutosten vuoksi.  

 

Kuljetuspalvelujen hankinta ja kilpailutus olisi hyvä tehdä maa-

kuntatasolla. Maakunnallinen kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen auttaa 

tulevan maakunnallisen sotealueen toiminnan ja käytäntöjen 

yhdenmukaistamisessa. Kilpailutuksessa tulee pyrkiä huomioimaan 

maakunnan erilaiset alueelliset olosuhteet, jotta kuljetusten toimivuus 

varmistetaan.  

 

Kyydinvälityksen kokonaispalvelu muodostuisi seuraavista palveluista: 

kyydinvälityskeskus vastaanottaa, yhdistelee ja välittää kuljetuspalvelu-

asiakkaiden matkatilauksia. Lisäksi hankittavaan palveluun kuuluisi 

kuljetusten valvonta, raportointi, rahaliikenteen hallinta ja laskutus-

tietojen koonti. 

 

Satakunnassa on valmisteltu yhteisesti sote-kuljetusten kilpailutusta. 

Hankinnan tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdenmukaistaa 

kuljetuspalvelukäytäntöjä, edistää digitalisaatiota ja vastata liikenne-

palvelulain mukanaan tuomiin taksiliikenteen muutoksiin ja haasteisiin. 
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Aloite maakunnallisen kilpailutuksen järjestämiseen on lähtenyt Porin 

perusturvasta ja asiasta on neuvoteltu kiinnostuneiden kuntien kesken 

9.2.2018. Mikäli  Satakunnan lakisääteisiä sosiaalihuoltolain ja vammais-

palvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestävät kunnat ja kuntayhtymät 

ilmoittautuvat mukaan Porin kaupungin perusturvan järjestämään 

sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetusten kyydinvälityksen ja 

kuljetusten hankintaprosessiin, laaditaan näiden kanssa yhteistyösopimus 

hankintamenettelyyn osallistumisesta. Porin kaupungin perusturva 

kilpailuttaa hankinnan myös näiden muiden tilaajaosapuoliksi tulevien 

hankintayksiköiden osalta. Hankinnan kilpailutus- ja sopimusasiakirjat 

katselmoidaan hankintaan osallistuvien organisaatioiden edustajista 

valitun hankintatyöryhmän toimesta ennen niiden julkaisua tai 

allekirjoitusta.  

 

Hankintaprosessiin osallistuvien kuntien/kuntayhtymien tulee ilmoittaa  

osallistumisestaan kirjallisesti 3.4.2018 mennessä Raija Broholmille 

sähkö-postilla raija.broholm@pori.fi. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus  päättää, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kunta-

yhtymä osallistuu Satakunnan yhteiseen sote-kuljetusten ja kyydin-

välityksen hankintaprosessiin vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten 

osalta. 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

Täytäntöönpano: johtava sosiaalityöntekijä, Porin perusturva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:raija.broholm@pori.fi
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSAN TARKENTAMINEN 

 

27 § Yhtymähallitus on kokouksessaan 14.12.2017/§ 123 § vahvistanut mak-

sutaksan vuodelle 2018. Maksutaksan kohdassa 3. kuntalaskutus 1.1.2018 

erikoislääkärinvastaanottokäynnin hinnaksi on määritelty 178 € ja lisäsel-

vityksenä on seuraavaa: ”Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät 

tutkimuskustannukset toteutuneen mukaisesti.”  

 

Tämän lisäselvityksen mukaisesti on toimittu skopioiden, magneettikuvi-

en, valohoidon, Enmg- yms. yksityisissä hoitolaitoksissa tehtyjen tutki-

musten osalta. Kuntalaskutus on toteutunut yhdenmukaisesti jäsenkuntien 

välillä ja niissä ei ole ollut epäselvyyttä. Samaa kuntalaskutuksen kohtaa 

käytetään kokonaisulkoistuksien sopimukseen. Kokonaisulkoistussopi-

muksessa kohdassa hinnoittelu mainitaan, että ”Perustason erikoissai-

raanhoidon konsultaatiokäynnit laskutetaan kuntayhtymän hinnaston mu-

kaisesti.”   

 

 Jotta maininta kuntalaskutuksesta olisi selkeämpi, tarkennetaan erikois-

lääkärikäyntihinnan lisäselvityskohtaa kuvaamaan toimintaa siten, kuin 

kuntalaskutuksen osalta on toimittu.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää tarkentaa kuntalaskutuksen kohtaa 3. erikoislää-

kärivastaanottokäynnin osalta siten, että kohtaa lisäselvitys tarkennetaan 

seuraavasti ”Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät yksityisissä hoi-

tolaitoksissa tehtävät tutkimuskustannukset, kuten skopiat, magneettiku-

vat, valohoidot, uniapneatutkimukset yms. toteutuneen mukaisesti. Erik-

seen veloitettavia kustannuksia eivät ole laboratorio tai normaaliin kuvan-

tamiseen liittyvät tutkimukset.”     

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, Attendo 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

28 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

 

- Kokemäen tekninen lautakunta 13.2.2018/§ 16; Ruokapalvelusuo-

ritteen hinnan vahvistaminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymälle 1.3.2018 alkaen 

 

- Eurajoen kunnanhallitus § 50/27.2.2018; Valtuustoaloite ilmaises-

ta ehkäisystä 13-20-vuotiaille/Valtuustoaloite, maksuton ehkäisy 

alle 25-vuotiaille eurajokelaisille nuorille. 

 

- Lammaisten Energia Oy 15.2.2018; Muutoksia sähkönsiirtohin-

toihin 1.4.2018 alkaen 

 

- Yhteistoimintaelimen 14.3.2018 pöytäkirja 

 

- Yhteistoimintaneuvottelujen 14.3.2018 tarkastettu pöytäkirja 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
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MUUT ASIAT 

 

29 § Seuraavat kokoukset: 

- Yhtymähallitus:  

Keskiviikko 28.3.2018 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun-

nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 15, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaa-

timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 18,20, 21, 22, 23, 26, 27 

 

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     

 

18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 

 

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. 

 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 

 

 


