
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021    1/2019   1 

 

 
Kokousaika Keskiviikko 22.5.2018 klo 15.00 – 16.12 

   

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 12 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettua 

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri  

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö 

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja  

 Robeva-Krasteva Olivera yhtymähallituksen jäsen 

 Mäkinen Aulis yhtymähallituksen jäsen 

 

  

 

Asiat 1 - 7 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 Mika Nurmi   Hanna-Leena Markki 

 puheenjohtaja       pöytäkirjanpitäjä 

   

 

   

     

 

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 

 Tarkastusaika 22.5.2019 

 

Allekirjoitukset 

 

   

 Heli Lukka   Eeva-Liisa Tuominen  

 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 27.5.2019 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 22.5.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 1 /22.5.2019 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä 12 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettua 

 

 

   Läsnä Poissa Varavaltuutettu  

 

 

Erkkilä Mervi  x    

Grönroos Juhani x 

Heikkilä Hannu x 

Isokorpi Kristiina x 

Kuhlman Sanna x   

Lukka Heli  x     

Lähteenmäki Tuukka  x Nurmi Olli                        

Mäkilä Keijo x 

Nurmi Mika  x 

Ollila Hanna  x  

Rosendahl Tapio x 

Tamminen Matti x 

Tuomi Jenni   x  

Tuominen Eeva-Liisa x  

Uimonen Ari x 

Vaitomaa Marja x   

 

            

Yhteensä 13                         

               

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro  1/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto   14.5.2019   1/1 

       

 

Kokousaika  Keskiviikko 22.5.2019 klo 15 

 

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

3 § Harjavallan kaupunginvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jäsenen 

vaihtumisesta 

 

 4 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

 

 5 § Arviointikertomus vuodelta 2018 

 

 6 § Henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 

 7 § Tilintarkastuksen kilpailutus 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on 

vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille se-

kä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kun-

tayhtymän jäsenkunnille. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esitys-

listasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhty-

män ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän 

kotisivuilla. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 

14.5.2019. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuk-

si ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

 

 Hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 §:n mukaan pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättä-

mänä aikana ja paikassa. 

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Lukka ja Lähteenmäki (va-

ralla valtuutetut Tamminen ja Tuominen). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli 

Lukan ja Eeva-Liisa Tuomisen ja päättää, että tämän kokouksen pöytäkirja 

tarkastetaan perjantaihin 24.5.2019 mennessä klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.5.2019 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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3 § HARJAVALLAN KAUPUNGINVALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄ-

VALTUUSTON JÄSENEN VAIHTUMISESTA 

  

Yh 8.5.2019  26 § Harjavallan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.4.2019 § 14 myön-

tänyt Outi Kortelaiselle tämän pyytämän eron Keski-Satakunnan tervey-

denhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta 

muuton vuoksi 1.2.2019 alkaen.  

 

Edelleen kaupunginvaltuusto on päättänyt valita sosiaaliohjaaja, dia-

koniatyöntekijä Jenni Tuomen Outi Kortelaisen tilalle Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi jäljellä ole-

vaksi toimikaudeksi. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Harjavallan kaupun-

ginvaltuuston ilmoituksen yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta. 

 

Edelleen yhtymähallitus saattaa kaupunginvaltuuston päätöksen yhtymä-

valtuuston tietoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

- - -  

Yv 22.5.2019   3 § Yhtymähallituksen päätösesitys:  

Yhtymävaltuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Harjavallan val-

tuuston ilmoituksen yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta. 

 

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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Yhtymävaltuusto 22.5.2019 
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4 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS 

 

Yh 20.3.2019  16 § Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös 

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilin-

päätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti-

linpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Vuoden 2018 tilinpäätös 

on valmisteltu lain ja tilinpäätössuositusten mukaisesti. Tuloksen käsitte-

lystä on yhtymähallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu perussopimuksen mukaisesti vuoden 

2018 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 2018 on toteutunut suoritteiden osalta odotettua 

paremmin. Lääkärin vastaanottosuoritteet toteutuivat n. 3 000 suoritteella 

yli arvioidun. Määrä laski kuitenkin vuodesta 2017 n. 2000 suoritteella. 

Hoitotakuu toteutui kuntayhtymän toiminnassa. Erikoislääkärijohtoinen 

toiminta laajentui lastenneurologipalvelulla avopalveluissa. Käyntimäärät 

nousivat palvelulaajentumisen myötä neurologian osalta, mutta käyttö li-

sääntyi myös psykiatriassa. Konsultaatiot erikoislääkäreiden osalta lisään-

tyivät edelleen geriatriassa. Hoitotyössä hoitajien ja asiantuntijahoitajien 

käynnit toteutuivat yli arvioidun. 

 

Suun terveydenhuollossa kysyntään on pystytty vastaamaan. Käyntejä on 

ollut 5 % vähemmän kuin vuonna 2017, joka johtuu pienemmästä työ-

voimaresurssista. Muun avohoidon käyttö oli edellisvuoden käytön tasol-

la.  

 

Terveyskeskussairaalan hoitopäivät laskivat 10 791 hoitopäivään (v. 2017 

12.316 hoitopäivää). Keskimääräinen potilasmäärä oli 30. Kotisairaalan 

käyttö on vahva osa koti- ja sairaalapalveluita.  Kotisairaalatoiminnalla 

saatiin korvattua km. 10,7 sairaansijaa, mikä on edelleen noussut edellis-

vuodesta 2017.  
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Erityispalveluiden osalta suoritemäärät toteutuivat suunnitellusti. Sosiaa-

lipalveluissa kuljetuspalveluasiakkaiden määrä laski, henkilökohtaisen 

avun asiakkaiden osuus väheni sekä asumispalveluasiakkaiden määrä 

nousi. Sosiaalipalvelujen kustannukset toteutuivat 0,1M € alle talousarvi-

on. 

 

Talouden toteuma 

Talouden toteuma vuonna 2018 oli arvioitua positiivisempi. Toiminta-

tuotot nousivat edellisvuoteen verrattuna 3,6 %. Arviota suurempi avo-

terveydenhoidon suoritetoteuma on huomattavin seikka tulojen toteuman 

ylittymiseen. Tämän osalta avohoidon tehtäväalueen tuloylijäämä on jaet-

tu jäsenkunnille hinnanalennuksina palveluiden käytön suhteessa, palau-

tettava summa oli yhteensä 1,7M€. Toimintakulut toteutuivat suunnitel-

lun talousarvion mukaisesti 100,2 %. Henkilöstömenot toteutuivat 0,9 

milj. € alle talousarvion. Palveluiden ostot toteutuivat 0,7 milj. € yli arvi-

oidun.  

 

Kuntayhtymän toimintakulut 2018 olivat yhteensä 29,6 milj. € ja palau-

tuksen jälkeen toimintatuotot 29,9 milj. €. Vuosikate 0,2 milj. €. Poisto-

jen määrä oli 0,2 milj. €.  Epätodennäköisiä asiakasmaksusaatavia pois-

tettiin 0,1 milj. €. Vuoden 2018 lopullinen tilikauden tulos oli 0 €.    

 

Yhteistoimintaelin käsittelee tilinpäätöksen 2018 kokouksessaan 

18.3.2019. 

 

Tilinpäätös vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä nro 2. Asiaa esitellään 

tarkemmin kokouksessa. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2018 

2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintar-

kastajalle tarkastettavaksi 

3) ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilikauden tulokseksi 

kirjataan 0 € sekä 

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilistisiä 

korjauksia ja tarkennuksia. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Merkittiin tiedoksi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt tilinpäätöstä ko-

kouksessaan 18.3.2019 ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huo-

mautettavaa vuoden 2018 tilinpäätöksestä. 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto 

- - -  

 

Tarkltk 26.4.2019  32 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS-

TUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden 

kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, ta-

se ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintaker-

tomus.   

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymävaltuus-

tolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  

Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko 

toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johta-

valle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 

Hyväksyessään tilinpäätöksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää 

vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.3.2019 vuoden 2018 tilin-

päätöksen allekirjoittamista.  

 

Tilivuotta 2018 koskeva tilintarkastus saatetaan päätökseen 26.4.2019. 

Tilintarkastuskertomus 2018 esitetään kokouksessa. 

 

Vahvistusilmoituskirje esityslistan liitteenä nro 2.  

 

Puheenjohtaja: 

 

Tarkastuslautakunta 

1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018 yhtymävaltuustol-

le tiedoksi ja 
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2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään 

ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille 

ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapa-

us tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen tili-

vuodelta 2018 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, 

että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja ta-

loutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi-

ranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018 – 

31.12.2018. 

 

- - -  

Yv 22.5.2019  4 § Liitteenä nro 1 tilinpäätös vuodelta 2018. 

  Liitteenä nro 2 tilintarkastuskertomus. 

 

Yhtymähallituksen/tarkastuslautakunnan päätösesitys: Yhtymäval-

tuusto päättää 

1) hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2018 

2) että vuoden 2018 tulokseksi kirjataan 0 € 

3) merkitä tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 

2018 

4) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden 

tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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5 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

Tarkltk 26.4.2019 33 § Kuntalain 121.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yh-

tymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asi-

at sekä arvioitava, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ta-

voitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 

Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset ta-

voitteet hyväksyessään kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvion ja -

suunnitelman.  Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hal-

lintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys yhtymä-

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saa-

vuttamisesta (KuntaL 115 §). 

 

Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomais-

ten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen 

toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäval-

tuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelli-

set tavoitteet toteutuneet. 

 

Vuoden 2018 arviointikertomusluonnos esityslistan liitteenä nro 3. 

 

Puheenjohtaja: 

 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen ja 

esittää sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.   

 

Päätös: Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2018 arviointikertomuk-

sen ja esittää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 

- - - 

 

Yv 22.5.2019  5 § Liitteenä nro 3 arviointikertomus vuodelta 2018. 

 

Tarkastuslautakunnan päätösesitys: Yhtymävaltuusto käsittelee arvi-

ointikertomuksen vuodelta 2018 ja päättää merkitä sen tietoonsa saate-

tuksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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6 § HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 

 

Yh 20.3.2019  17 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunnallisen Työmarkkina-

laitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Henkilöstöra-

portissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehit-

tämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talou-

teen. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös organisaa-

tioiden välisessä vertailussa. Vertailu kuitenkin edellyttää, että tunnuslu-

vut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaisesti 

kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suunnitte-

lua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien ja kuntayhtymien yhteis-

työssä. Kerätyt tiedot auttavat myös oman ja ostopalveluna tuotetun pal-

velun vertailussa. 

 

Henkilötyövuosiksi muunnettuna kuntayhtymän henkilöstöresurssit olivat 

vuonna 2018 yhteensä 265,26 henkilötyövuotta. Vakinaisen henkilöstön 

keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisten 36,9 vuotta. Keski-ikä pysyi 

samana vakinaisen henkilöstön osalta (2017: 48,6 vuotta) ja määräaikais-

ten osalta keski-ikä laski reilulla vuodella (2017: 38 vuotta). Henkilöstön 

eläköityminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat laskeneet keski-

ikää. 

 

Päättyneitä palvelussuhteita on ollut kuntayhtymässä v. 2018 21, joista 

eläkkeelle siirtymisiä 7 henkilön osalta. Eläkkeelle jääneiden määrä pie-

neni vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017, jolloin eläkkeelle siirtyi 9 

henkilöä. 

 

Sairauspoissaoloissa oli nousua muiden sairauksien osalta 37 % ja mie-

lenterveyssairauksien osalta 30,7 % sekä laskua murtumien osalta 20 %.   

 

Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä nro 3. 

 

Yhteistoimintaelin käsittelee henkilöstöraportin vuodelta 2018 kokouk-

sessaan 18.3.2019.  

 

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 2018 sekä 

2) saattaa raportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle, yhtymävaltuus-

tolle sekä jäsenkuntien hallituksille. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Merkittiin tiedoksi, että yhteistoimintaelin on käsitellyt henkilöstöraport-

tia kokouksessaan 18.3.2019 ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole 

huomautettavaa vuoden 2018 henkilöstöraporttiin. 

 

  Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto, jäsenkunnat  

- - -  

 

Yv 22.5.2019  6 § Liitteenä nro 4 henkilöstöraportti vuodelta 2018. 

 

Yhtymähallituksen päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä henki-

löstöraportin vuodelta 2018 tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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7 §  TILINTARKASTUKSEN KILPAILUTUS 

 

Tarkltk 6.2.2019  25 § Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 

kokouksessaan 13.6.2013 § 21 hyväksynyt kilpailutuksen jälkeen tilikau-

sien 2013 – 2016 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Edelleen 

yhtymävaltuusto on kokouksessaan 22.11.2016 § 24 päättänyt jatkaa tar-

kastuslautakunnan esityksestä BDO Audiator Oy:n sopimusta tilikausille 

2017 ja 2018. 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon ja talouden 

tarkastuspalvelujen nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2018. Kuntayh-

tymän hallintosäännön 73 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee tarkastus-

lautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-

yhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tehtävistä sääde-

tään kuntalain 123 §:ssä. 

 

 Tilintarkastuspalvelut hankitaan kaudelle 2019 – 2021 (+ optiovuodet  

-22, -23 ja -24). Nykyinen tarkastuslautakunta päättää tarjouspyynnön si-

sällöstä ja -menettelystä. 

 

 Määräaikojen ja hankintamenettelyn oikeellisuuden toteutumiseksi tar-

jouspyyntö julkaistaan julkisten hankintojen internet-sivuilla 

(https://www.hankintailmoitukset.fi/) viimeistään 7.2.2019. Tarjoukset 

tulee jättää 8.3.2019 klo 15 mennessä. Tarkastuslautakunta käsittelee saa-

dut tarjoukset maaliskuun kokouksessa ja vie päätösehdotuksensa hyväk-

syttäväksi yhtymävaltuuston kokoukseen toukokuussa 2019. Tarjous-

pyyntöluonnos esityslistan liitteenä. 

 

 Puheenjohtaja: 

 

 Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan tarjouspyyntöluon-

noksen tilintarkastuksen 2019 – 2021 (optiovuodet 2022, 2023 ja 2024) 

kilpailuttamista varten sekä toteuttaa yllämainittua aikataulutusta tarjous-

pyyntömenettelyssä. 

  

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin, sillä muutoksella, että kilpailutus päät-

tyy 8.3.2019 klo 12.  

Lisäksi tarkastuslautakunta myönsi kuntayhtymän johdolle oikeudet teh-

dä teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön tarvittaessa.  

https://www.hankintailmoitukset.fi/
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JHTT Hannu Laurila ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Pöytä-

kirjanpitäjänä toimi tämän asian kohdalla puheenjohtaja. 

 

- - -  

Tarkltk 26.4.2019  34 § Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset kuntalain 122 §:n mukaisesta hallin-

non ja talouden tarkastuksesta ajanjaksolla 2019 – 2021 (+ optiovuodet -

22, -23 ja -24). Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa (julkiset hankintail-

moitukset) sekä kuntayhtymän nettisivuilla 8.2.2019. 

 

 Tarjousta pyydettiin lakisääteisestä JHTT -tilintarkastuksesta. Tilintarkas-

tuspäivien arvio, jonka perusteella tarjoukset vertailtiin oli 15 päivää/ 

vuosi (7,5 t/päivä). Määrään sisältyi tällöin tarvittava raportointi sekä tar-

kastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän tehtävät. Kokouksia tarkastuslauta-

kunnalla on vuodessa 5-6. Tarkastuskohteessa tehdyn työn osuuden tuli 

olla vähintään 85 % kokonaistyöpanoksesta.  

 

 Tarjouksista ilmoitettiin hyväksyttäväksi se, joka on kokonaistaloudelli-

sesti edullisin. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta ilmoitettiin 

arvioitavan seuraavasti: 

a. Tilintarkastuspalvelun kokonaishinta, osuus 70 % 

      Hintavertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muut tarjoukset   

      pisteytetään kaavalla Halvin hinta/vertaileva hinta 

b. Tilintarkastuspalvelun laatu, osuus 30 % 

laadun kriteereinä tarkastellaan osaamista, luotettavuutta (vas-

tuunalaisen JHTT –tilintarkastajan kokemus perusterveydenhuollon 

tarkastuksessa, muut ansiot ja osuus tarkastuspäivistä, tarkastusryh-

män henkilöiden lukumäärä, heidän koulutuksensa ja kokemuksensa, 

erityisosaaminen).  

 

Määräaikaan 8.3.2019 klo 12 mennessä tarjoukset saatiin KPMG Oy:ltä 

ja BDO Audiator Oy:ltä. 

 

Esityslistan liitteenä tarjouspyyntö sekä saatujen tarjousten edullisuusver-

tailu. Tarjoukset sisältävät myös matka- ja päivärahakustannukset. 

 

Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

 

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 
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Puheenjohtaja: 

 

Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen ehdottaa yhtymävaltuus-

tolle, että ajanjaksolle 2019 – 2021 (+ optiovuodet -22, -23 ja -24) kun-

tayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, vas-

tuunalaisena tarkastajana JHTT Hannu Laurila. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

- - -  

 

Yv 22.5.2019  7 § Esityslistan liitteenä nro 5 tarjouspyyntö sekä saatujen tarjousten edulli-

suusvertailu. 

 

Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

 

 Tarkastuslautakunnan päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita 

ajanjaksolle 2019 – 2021 (+ optiovuodet -22, -23 ja -24) kuntayhtymän ti-

lintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n, vastuunalaisena tarkastajana 

JHTT Hannu Laurila. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Pykälät 

1 – 3, 5, 6 

 

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät                                                              Valitusaika 

4, 7                                                                                               30 päivää 

 

 

Hallintovalitus, pykälät                                                                 Valitusaika 

                                                                                           30 päivää 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
Pykälät                                                                                       Valitusaika  

                                                                                                  päivää 

                                                                                                                                     

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
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VALITUSOSOITUS   

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 laa-

tijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 

luettava. 

  

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-

käyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80  euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä 

eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkis-

oikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avus-

tuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa pää-

töstä muutoksenhakijan eduksi. 

 

Valitusasia- 

kirjojen  

toimittami-

nen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.   

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin  

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,  että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjan voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                Pykälät 

 

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asia-

miestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla 

kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) 

säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-

velussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Lisätietoja  

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

