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 von Frenckell Asta jäsen  

 Robeva-Krasteva Olivera jäsen  
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Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja   

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri    

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö  

 Oksa Jaana johtava hoitaja 
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 7/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   21.11.2019 

                    

Kokousaika  27.11.2019 klo 15 

 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 76 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 77 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 78 § Harjavallan valtuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jäsenen  

vaihtumisesta 

 

 79 § Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä  

olevaksi toimikaudeksi  

 

 80 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2020 

 

 81 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

 82 § Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 

 

83 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen yksikköhinnat vuodelle 2020 

 

84 § Röntgenin saneerauksen loppuselvitys  

 

85 § Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 1-9/2019 

 

86 § Päätösvallan delegointi yhtymähallitukselle työterveyshuollon hankinta-

päätöksessä ja liiketoiminnan myynnissä  

 

87 § Eurajoen ja Luvian terveysasemien palvelutuotannon jatkovalmistelu  

 

88 § Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaaminen 

 

89 § Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

  

90 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 26.9.2019 – 19.11.2019 

 

91 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 26.9.2019 – 19.11.2019 

 

92 § Tiedoksi annettavat asiat  

 

93 § Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen 

 

94 § Sosiaalipalvelujen tarjoaminen jäsenkuntien ulkopuolelle 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

76 § 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 21.11.2019. 

 

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 

 

77 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

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

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rosendahl ja Robeva-Krasteva. 
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HARJAVALLAN VALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄVALTUUSTON  

JÄSENEN VAIHTUMISESTA 

  

78 § Harjavallan valtuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 47 myöntänyt 

Hanna Ollilalle tämän pyytämän eron Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä 1.10.2019 alkaen.  

 

Edelleen valtuusto on päättänyt valita röntgenhoitaja Jarmo Uotilan Han-

na Ollilan tilalle Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yh-

tymävaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017 - 2021. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Harjavallan valtuus-

ton ilmoituksen yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta. 

 

Edelleen yhtymähallitus saattaa Harjavallan valtuuston päätöksen yhty-

mävaltuuston tietoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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YHTYMÄVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN JÄLJELLÄ 

OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 

 

79 § Harjavallan valtuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 47 myöntänyt 

Hanna Ollilalle tämän pyytämän eron Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä 1.10.2019 alkaen. Yh-

tymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 21 nimennyt Ollilan yhty-

mävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 – 2021. 

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val-

tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 

lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-

toimituksessa. 

 

 Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännök-

siä. 

 

 Hallintosäännön 43 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuustossa on pu-

heenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 

valtuuston toimikaudeksi. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi yh-

tymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

2017 – 2021 Hanna Ollilan tilalle. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 2020 

80 § Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-

semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-

sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-

valla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 

luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistet-

tava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

 Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2019 on julkaistu kuntayh-

tymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten 

ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kun-

tayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulu-

tusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

81 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 27.11.2019 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 10/2019 (liite nro 1) 

 taloustilanne 10/2019 

 muut ajankohtaiset valmisteluasiat 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2022 

 

82 §  Rinteen hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, 

tarkoittaa toteutuessaan 18 uuden sosiaali- ja terveydenhuollon 

aluehallinnon perustamista ja mm. sosiaali- ja terveydenhoidon 

kustannusvastuun siirtymistä valtiolle. Uudistus on tarkoitus astua 

voimaan 2023. 

 

Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottami-

nen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, 

joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. 

Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta jatketaan ja täydennetään vain 

tarvittaessa ostopalveluilla.  

 

Yhtymähallituksen 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.  

 

Talousarvion painopistealueet ovat: a) laadukkaat sosiaali- ja terveyspal-

velut b) Keski-Satakunnan alueen yhteisesti kehitettävät hyvinvointipal-

velut ja c) laadukas henkilöstöpolitiikka.  

 

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-

tatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ul-

koisten asiakkaiden kanssa. 

 

Kuntia pyydettiin kiinnittämään huomioita lausunnoissaan talousarviosta 

vuodelle 2020 seuraaviin seikkoihin: nuorten psykiatrisen työryhmän pe-

rustamiseen sekä palkankorotuksiin varautumiseen.  
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Kuntien lausuntojen pohjalta ja toiminnan tietojen tarkentuessa talousar-

viota on käyttötalouden osalta muutettu seuraavasti: 

- Uutena toimintona nuorten vastaanottoryhmä on poistettu talousarvi-

osta vuodelle 2020. Asiaa selvitetään KESSOTE valmistelun yhtey-

dessä vuoden 2020 aikana.   

- Palkkavaraus on tarkastettu 1 %:sta 1,5 %:n. Palkkamäärärahoja on 

virheellisyyksien vuoksi korjattu osa-aikaisuuksien osalta.  

- Henkilöstön ja vakanssien osalta on tarkennettu henkilöstövarauksia 

johtuen toimintojen muutoksista. Netto vähennys vakanssien täyttä-

miseen vuonna 2020 on – kolme vakanssia sekä työterveyshuollon 

kautta vähentyvät 10 vakanssia.  

- Jäsenkuntien maksuosuuksia on tarkastettu alennettu seuraavasti: 

avopuolen vastaanottopalveluiden hinnoittelua on tarkastettu alemmas 

ja suoritemääriä tarkistettu.  

- Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja liikkeenluovutus on huomioitu 

talousarviossa. Työterveyshuollosta oma tuotanto on säilytetty talous-

arviossa ajalla 1.1.- 31.3.2020. Toiminnan siirtyminen uudelle tuotta-

jalle on suunniteltu toteutuvan 1.4.2020. Liikkeenluovutuksen kautta 

vähenevä henkilöstömäärä on 10 vakanssia. Työterveyshuolto on os-

topalvelua 1.4.2020 lukien kuntayhtymän henkilöstölle. 

 

Vuoden 2020 toimintakulut tulevat olemaan noin 30,4 milj. € ja toiminta-

tulot 30,4 milj. €. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2019 talousarvion 

tasosta on 0,6 prosenttia. Palkankorotuksiin vuodelle 2020 on varattu 1,5 

%:n korotus. Kuntien maksuosuudet on arvioitu vuoden 2019 käytön ja 

arvioitujen muutosten perusteella. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 

25,9 milj. €. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu n. 15 000 € 

ylijäämä. 

 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvion 2020 kokouksessaan 

14.11.2019 ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ta-

lousarviosta 2020 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022.  

 

Hinnoitteluperusteet on esitetty talousarvion sivulla 33. Hinnoittelun 

yleisperusteena käytetään vuoden 2020 talousarvion liitteen mukaisia 

hinnoitteluperusteita. 

 

Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on liittee-

nä nro 2.  
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Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2020 - 2022 sekä jäsenkuntien 

lausunnot esitellään tarkemmin kokouksessa.  

 

Jäsenkuntien lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä esitetyt jäsenkuntien lausunnot se-

kä vuoden 2020 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2020 - 2022 

tehdyt tarkistukset 

2) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2020 talous-

arvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2020 – 2022 mukaan lu-

kien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet esityslistan liitteen mukaises-

ti.  

3) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymä-

valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investoin-

tien osalta investointien loppusummana. 

4) yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet 

stilististen korjausten tekemiseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi 

   

  Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2020 

 

83 § 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 yleishinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talous-

arvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa 

vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yh-

tymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä ar-

vioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä 

varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan 

muuttaa toimintavuoden 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 mielenterveys-

asiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaat-

teella 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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Liitteenä nro 3 on esitys yksikköhinnoista vuodelle 2020. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodelle 2020 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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RÖNTGENIN SANEERAUKSEN LOPPUSELVITYS 

 

84 § Pääterveysaseman röntgentilojen saneeraus toteutettiin ajalla 13.5.2019 – 

9.6.2019 suunnitellusti. Laiteasennukset tehtiin aikavälillä 10.6 – 14.6.2019. 

Käyttöönottotarkastukset, käyttöneuvonta ja opastukset sekä laitteiston luo-

vutus/vastaanottaminen käyttäjälle tapahtuivat 25.6.2019 – 28.6.2019. Li-

säksi ajalla 23.9.2019 – 15.11.2019 toteutettiin vielä kuvaushuoneen vä-

lioven muutostyö liukuoveksi sekä Esmikko-kulunvalvonnan lisäykset. 

 

Kuntayhtymä vuokraa liikkeenluovutuksena tilojansa Satadiag liikelaitok-

selle kuvantamistoiminnan harjoittamiseksi Harjavallan pääterveysasemalla 

1.4.2019 alkaen (Yh 20.2.2019 § 5). Uuden röntgenlaitteen hankinnan yh-

teydessä on Satadiagin kanssa sovittu toteutettavaksi saneeraus kuvantami-

sen tiloissa.  

 

Talousarviossa vuodelle 2019 on terveyskeskuskiinteistön saneeraukseen 

varattu 100.000 €. Yhtymähallitus on käsitellyt röntgentilojen saneerausta 

lisäksi kokouksessaan 12.6.2019 § 37. Remontin alustava kustannusarvio 

oli 55 000 €. Tämän lisäksi syksyn aikana toteutettiin röntgentilojen ku-

vaushuoneen ja pukeutumishuoneen välisen oven muuttaminen liukuoveksi 

käytännöllisistä ja teknisistä syistä johtuen (n. 16 680 €). Remontointi ja sen 

kulut toteutettiin käyttäjän toiveiden mukaisesti ja kustannukset veloitetaan 

Satadiagilta korotettuna vuokrana (Yh 10.9.2019/54 §). 

 

Liitteenä nro 4 on röntgensaneerauksen tapahtuma- ja kustannusraportti. 

Muut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 17 

§:n mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi röntgenin saneeraukses-

ta annetun loppuselvityksen sekä hyväksyä urakan kustannukset liitteen 4 

mukaisesti. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 1-9/2019 

 

85 § 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-syyskuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, 

että kustannuksissa on ylitetty tasainen kertymä, toteumaprosentti on 76 

%. Toiminnan tuottoja on kerääntynyt 76,2 %. Ennuste suoritekertymästä 

loppuvuodelle on heikompi johtuen mm. joulun ajan toiminnan supista-

misesta ja henkilöstöresurssista. Tehtäväalueittain talouden toteuma on 

lähellä suunnitelman mukainen. Sosiaalipalveluissa on myös pysytty 

suunnitelman mukaisessa talousarviossa. Koko kuntayhtymän tilikauden 

tulos näyttää syyskuun tilanteen mukaisesti 46 000 € alijäämää. Tulos 

syyskuun tilanteessa näyttää paremmalta kuin arvioitu talousarvio. 

 

Esityslistan liitteenä nro 5 on tammi-syyskuun talous- ja toimintaraportti 

tehtäväalueittain, suoritetiedot sekä kuntalaskutusennuste syyskuun tie-

doilla. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi sekä ra-

portoida jäsenkunnille ko. tiedot.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI YHTYMÄHALLITUKSELLE TYÖTERVEYSHUOLLON 

HANKINTAPÄÄTÖKSESSÄ JA LIIKETOIMINNAN MYYNNISSÄ  

 

86 §  Yhtymävaltuusto on tehnyt päätösvaltansa nojalla 19.9.2019/10§ päätök-

sen työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttamisesta sekä järjestämisvas-

tuun että kuntayhtymän henkilöstön osalta. Lisäksi valtuusto on päättänyt 

kilpailuttaa oman työterveyshuollon palveluiden liiketoiminnan myymi-

sen ulkopuoliselle toimijalle.  

 

Kilpailutusta on valmisteltu ja työterveyshuollon kilpailutus on avattu 

Hilma- julkisten hankintojen hankintajärjestelmässä 19.11.2019. Tarjous-

ten jättöaika on 19.12.2019 asti. Toiminnan siirtymisen on suunniteltu ta-

pahtuvan 1.4.2020. Muutos vaatii haltuunottoprosessin lisäksi mm. toimi-

tilojen lupakäsittelyn Valvirassa.  Jotta prosessi etenisi suunnitellun aika-

taulun mukaisesti, päätöksentekoa tulisi hankintapäätöksen osalta kiireh-

tiä.  

 

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ja tutustuttavissa kokouksessa. Niissä on 

määritelty kilpailutuksen sisältö ja liiketoimintakauppa sekä muut ehdot.  

 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää omaisuuden 

luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta on yli 

100.000 €. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se 

1) poikkeaa tämän asian osalta päätöksentekotoimintavallastaan työter-

veyshuollon palveluiden hankintapäätöksen tekemisessä sekä liiketoi-

mintakaupan myymisen osalta 

2) delegoi päätösvallan edellä mainitussa asiassa yhtymähallitukselle.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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EURAJOEN JA LUVIAN TERVEYSASEMIEN PALVELUTUOTANNON JATKO- 

VALMISTELU 

 

87 §  Eurajoen kunnan terveysasemien palvelutuotanto on hoidettu ulkoistamisso-

pimusten nojalla päätöksien 26.2.2015/22 § ja 12.11.2015/150 § mukaisesti. 

Luvian terveysasema on liitetty osaksi ulkoistussopimusta 1.1.2017 Eurajo-

en kuntaliitoksen astuessa voimaan. Voimassaoleva sopimus päättyy 

31.12.2020. Nykyinen sopimuskumppani on Suomen Terveystalo Oy. Eura-

joen kunnan edustajien kanssa on keskusteltu asian jatkovalmistelusta joko 

kokonaisuuden kilpailuttamisesta tai siitä, että Ksthky ottaa toiminnan 

omaksi toiminnakseen. Voimassaoleva sopimus pitää sisällään myös Eura-

joen kunnan vuodeosastopalveluita sekä kunnan työterveyshuollon. Työter-

veyshuollon osalta ollaan valmistelemassa erillistä kilpailutusta kuntayhty-

män alueella työterveydenhuollon kokonaisuutena.  

 

Asiasta on pyydetty Eurajoelta ja jäsenkunnista lausunnot, jotka esitellään 

kokouksessa tarkemmin. Eurajoen kunnanhallitus 29.10.2019/216§ esittää 

lausuntonaan, että ”Eurajoen kunta pitää kilpailuttamista harkittaessa tär-

keimpinä kriteereinä palvelujen saatavuutta, laatua, kustannuksia ja suju-

vaa yhdessä tekemistä sosiaalipalvelujen kanssa. Näillä perusteilla arvioi-

taessa kunta esittää terveyspalvelujen sekä vuodeosaston ottamista kun-

tayhtymän omaksi toiminnaksi.” 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1) merkitsee tietoonsa saatetuksi Eurajoen ja Luvian terveysasemien pal-

velutuotannon valmistelutilanteessa saadut lausunnot ja   

2) ottaa Eurajoen ja Luvian terveysasemien toiminnan ja Eurajoen vuode-

osaston kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 lukien.  

3) valtuuttaa Ksthky:n johtoryhmän aloittamaan valmistelut asiassa eri 

palveluiden osalta 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUDEN TURVAAMINEN 

 

88 § Kuntayhtymän käytössä on ollut luotollinen shekkitili, jolla on pystytty ta-

saamaan rahaliikenteen heilahteluja. Nykyisen shekkitilisopimuksen luotto-

raja on ollut 4,5 milj. €. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka. 

Luoton käyttö on laskenut menneinä vuosina, joten luoton määrää on pää-

dytty pienentämään. Nyt pyydetyt tarjoukset ovat toistaiseksi voimassa ole-

vaan sopimukseen. 

 

Tarjousta luotollisesta shekkitilistä 1,5 milj.€:lle on pyydetty kahdelta eri 

pankilta – Satakunnan Osuuspankilta ja Nordea Suomi Oy:ltä. 

 

Saatujen tarjousten perusteella Satakunnan Osuuspankin tarjous on koko-

naistaloudellisesti edullisempi. 

 

Vaihtoehtona shekkitilille tai sen rinnalla voidaan käyttää Kuntarahoituksen 

kuntatodistusta. Kuntatodistusohjelma on puitesopimus kuntatodistusten 

liikkeellelaskusta. Laina-aika on yhdestä päivästä vuoteen. Vuoden mittaisen 

kuntatodistusohjelman korkotaso on sidottu haettavaan summaan ja korko 

määräytyy limiitin mukaan. Kyseisiä välineitä voidaan käyttää yhtäaikaisesti 

kokonaislimiitin puitteissa. Perusmaksuvalmiuden turvaamisessa luotollinen 

shekkilimiitti on käytännöllisempi vaihtoehto. 

 

Asia esitellään kokouksessa tarkemmin. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Satakunnan Osuuspankin tarjouksen shek-

kitilisopimuksesta 1,5 milj. €:n limiitillä. 

 

Edelleen yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet 

käyttää vaihtoehtoisesti Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmaa enintään  

1 milj. €:oon asti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

  

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 

89 §  Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on nyt laadittu vuodelle 2020 

yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitel-

mia on kilpailutuksen vuoksi yhdenmukaistettu jäsenkuntien kanssa. 

 

Työsuojelujaosto on käsittelyt asian 12.11.2019/ 34 §. Yhteistoimintaelin 

on käsitellyt asian 14.11.2019/ 46 § ja esittää suunnitelman hyväksymis-

tä. Päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on 

liitteenä nro 6. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää 

1) merkitä tietoonsa saatetuksi työterveyshuollon toimintasuunnitelman 

vuodelle 2020. 

2) hyväksyä esitetyn suunnitelman maininnalla, että stilistisiä muutoksia 

ja korjauksia voidaan suunnitelmaan tehdä ilman yhtymähallituksen 

uutta käsittelyä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Työterveyshuolto, henkilöstöpäällikkö 

 

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo,  

puh. 044 9067622 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 26.9.2019 – 19.11.2019 

 

90 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 26.9.2019 – 19.11.2019 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta  

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 67 – 83 § 

Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 93 – 117 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 991 – 1258 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 206 – 267 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 124 – 140 § 

Osastonhoitaja (suun th) Päivi Viinamäki, 203 – 264 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 267 – 320 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 270 – 301 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 36 – 44 § 

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 27 – 28 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 84 – 96 § 

Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 14 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 82 – 100 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 32 – 37 § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 47 – 56 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 142 – 184 § 

Vs. Ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 83 – 111 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 26.9.2019 – 19.11.2019 

 

91 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 26.9.2019 – 19.11.2019 nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 216 - 244, viranhaltija-

päätökset 47 - 52. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

92 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Jäsenkuntien lausunnot/päätökset Eurajoen ja Luvian terveysasemien 

palvelutuotannon jatkovalmistelusta/palvelun tuottamisen siirtämises-

tä Ksthky:lle 

 

- Jäsenkuntien lausunnot/päätökset työterveyshuollon järjestämisestä 

 

- Paikallinen sopimus pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä 

1.1.2020 alkaen 

 

- Harjavallan kaupungin teknisen johtajan viranhaltijapäätös: Arkistoti-

lan vuokrasopimuksen irtisanomisen peruminen Harjavallan virastota-

lossa  

 

- Kuntayhtymän lausunto Eurajoen valtuustoaloitteeseen yli 65-

vuotiaiden neuvolatarkastusten aloittamisesta 

 

- Kessoten ohjausryhmän 21.11.2019 ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 

sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmän 26.11.2019 

tilannekatsaus. 

 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTTAMINEN 

 

93 § Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 21.11.2018/ 11 § päättänyt, että vuo-

den 2019 talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia 

tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppu-

summana.  

 

Vuoden 2019 talousarviomuutoksia on arvioitu syyskuun talous- ja toi-

mintaraportin sekä lokakuun arvioitujen talous- ja toimintatietojen pohjal-

ta. Suurimmat nettotason muutokset talousarvioon nähden näyttäisi muo-

dostuvan koti- ja sairaalapalveluihin, jossa maksutuottojen osuus on to-

teumaltaan odotettua pienempi (TA 605 600 € > tot 357.848 €); maksu-

tuottojen toteuma on lokakuun lopussa 59,1 %. Toimintakulut ovat ta-

lousarvion mukaiset.  

 

 Hallinnon ja talouden tehtäväalueelle varattu Pegasos-tietovarannon mää-

rärahaosuus jää käyttämättä vuonna 2019. Näin ollen koti-ja sairaalapal-

velujen arvioitua alhaisemmista maksutuotoista johtuva määrärahaylitys 

kompensoidaan siirtämällä määrärahoja hallinnon ja talouden tehtäväalu-

eelta 50.000 € koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle. 

 

 Hallinto- ja talous  - 50 000 € 

 Koti- ja sairaalapalvelut    50 000 € 

 Nettoylitys:     0 € 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

hyväksyä yhteensä 50.000 euron määrärahasiirron hallinnon ja talouden 

tehtäväalueelta koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle.  

  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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SOSIAALIPALVELUJEN TARJOAMINEN JÄSENKUNTIEN ULKOPUOLELLE 

 

94 § Kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n mukaan ”Kuntayhtymä voi jäsen-

kuntia kuultuaan tässä perussopimuksessa mainittujen tehtävien lisäksi 

ottaa hoidettavakseen erikseen sovittavalla tavalla kustannusvastaavuus-

periaatteella myös muita jäsenkuntien tehtäviä sekä tarjota toimialaansa 

kuuluvia palveluja jäsenkuntien ulkopuolisille yhteisöille. Päätös tällais-

ten tehtävien ottamisesta tehdään yhtymävaltuustossa.”  

 

Yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kesken tehdään erityisesti sosiaali-

palveluissa, joissa useiden kuntien yhteistyö on esim. muodostettu yh-

teiskilpailutuksia, yhdenmukaisia kriteerejä palveluille, sääntökirjoja pal-

velustelijärjestelmään jne.. Resurssipula ja yhteinen kehittämistarve 

muodostavat usein tarvetta lisääntyvään yhteistyöhön. Mikäli kuntayhty-

mä laajentaisi yhteistyötä palvelujen tarjoamiseen muille kuin jäsenkun-

nille tulee asiasta olla yhtymävaltuuston päätös.  

 

Palvelukokonaisuuden resurssit tulee huomioida ja arvioida tämän jäl-

keen mahdollisuus tehdä yhteistyötä tai tarjota palveluita jäsenkuntien ul-

kopuolelle. Kokonaisuuksien suunnittelussa tulee huomioida aloitettu 

valmistelu sosiaalipalveluiden siirtämiseksi kuntayhtymälle. Kessote 

valmistelussa jäsenkuntien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tarjo-

ta palveluita jäsenkuntien ulkopuolelle.  

  

 Jäsenkuntien ulkopuolelle tarjotut sosiaalipalvelut laskutetaan jäsenkun-

tien tavoin todellisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksiin mukaan-

luetaan osuus oman henkilöstön palkoista sivukuluineen todellisten kus-

tannusten mukaisesti sekä yhteisten kustannusten nk. vyörytyserät. 

  

 Kuntayhtymän johtaja: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

tarjota sosiaalipalveluja tarvittaessa ja kuntayhtymän omat resurssit huo-

mioon ottaen myös jäsenkuntien ulkopuolisille yhteisöille.  

 

 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: 

 76 – 82, 85 - 87, 90 - 94 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 83, 84, 88, 89 

 

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     

 

83, 84, 88, 89 

 

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

