
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021    2/2019   17 

 

 
Kokousaika Torstai 19.9.2019 klo 15.00 – 15.37 

   

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 9 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua 

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Mäkinen Aulis yhtymähallituksen jäsen 

 Robeva-Krasteva Olivera yhtymähallituksen jäsen 

 

 Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri  

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö 

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

   

  

 

  

 

Asiat 8 - 10 

 

 

 

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 19.9.2019 

 

Allekirjoitukset 

 

   

 Ari Uimonen   Marja Vaitomaa 

   

 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 23.9.2019 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 19.9.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 2 /19.9.2019 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä   9 varsinaista valtuutettua ja    2 varavaltuutettua 

 

 

   Läsnä Poissa Varavaltuutettu  

 

 

Erkkilä Mervi  x     

Grönroos Juhani x  

Heikkilä Hannu x  

Isokorpi Kristiina  x Tuominen Hanna     

Kuhlman Sanna x    

Lukka Heli   x   

Lähteenmäki Tuukka  x                 

         

Mäkilä Keijo x  

Nurmi Mika  x  

Ollila Hanna  x  

Rosendahl Tapio x  

Tamminen Matti  x  

Tuomi Jenni   x Lindholm Päivi  

Tuominen Eeva-Liisa x   

Uimonen Ari x  

Vaitomaa Marja x    

 

            

Yhteensä    9                      

               

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro  2/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto   11.9.2019   1/1 

       

 

Kokousaika  Torstai 19.9.2019 klo 15 

 

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 

 

 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 9 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

10 § Työterveyshuollon järjestäminen 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI
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8 §  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 

11.9.2019. 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: Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
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9 § 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 Lähteenmäki ja Tamminen 

(varalla valtuutetut Uimonen ja Vaitomaa). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

Tuukka Lähteenmäen ja Matti Tammisen ja päättää, että tämän kokouksen 

pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin 20.9.2019 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.9.2019 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Uimosen 

ja Marja Vaitomaan ja päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 

perjantaihin 20.9.2019 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.9.2019 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 
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10 § TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  

 

Yh 10.9.2019   61 § Työterveyshuollon sairaanhoidollisten palveluiden yhtiöittämisen osalta 

yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan: 5.9.2018/84§, 

13.12.2018/116§, 20.2.2019/6§ ja 12.6.2019/48§. 

 

Turun kaupunginhallitus 10.6.2019 hyväksyi aiesopimuksen Turun Seu-

dun Työterveystalon (Valona) myynnistä Mehiläinen Oy:lle. Näin ollen 

valmisteltu liikkeenluovutus Turun seudun työterveysyhtiöön ei toteutu-

nut. 

  

Työterveyshuollon tilanne sekä kuntayhtymän oman tuotannon osalta että 

alueen markkinoilla on muuttunut viime kuukausien aikana. Työterveys-

huollon palvelujen tuottamistavan kokonaisuus tuli uudelleen valmistel-

tavaksi. Työterveyshuollon valmistelua on työstetty edelleen ja mahdolli-

sina vaihtoehtoja ovat seuraavat: 1. Oman palvelutuotannon jatkaminen 

(KL1) 2. Kilpailutetaan työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen ja myy-

dään oma palvelutuotanto kokonaisuudessaan osana kilpailutusta 3. Pe-

rustetaan kuntayhtymään oma yhtiö tai perustetaan yhtiö yhdessä jonkun 

kunnan tai muun toimijan kanssa. 

  

Työterveyshuollon asiakkaina ovat kuntayhtymän lisäksi Harjavallan, 

Nakkilan ja Kokemäen kunnan työntekijät. Lisäksi palvelut ovat myös 

laajasti jäsenkuntien yritysten käytössä. Tällä hetkellä alueella ei ole yksi-

tyistä työterveyshuollon toimintaa. Jäsenkuntien elinvoimanäkökulmasta 

on perusteltua tarkastella työterveydenhuollon kokonaisuutta alueella laa-

jasti yritysten toimintavalmiuksia edistävänä asiana. 

  

1. Oman palvelutuotannon jatkaminen (KL1) 

Työterveyshuollon järjestämiseen omana toimintana liittyy sekä etuja että 

heikkouksia. Etuina näyttäytyvät kunnan omien työntekijöiden asiak-

kuuksien jatkuminen pitkälti entisellään, oma hallinta palvelujen laatuun 

ja tasoon sekä paikallisten yrittäjien palveleminen. Tässä vaihtoehdossa 

olemassa oleva lainsäädäntö rajoittaa tiukasti toiminnan ulosmyyntiä. 

Muita heikkouksia tässä vaihtoehdossa ovat heikentynyt työterveyslääkä-

ritilanne, palvelujen kehittämisessä jälkeen jääminen ja työterveyshuollon 

työllistävä vaikutus muuhun hallintoon. Avovastaanoton lääkärien käyttö 

työterveyspalveluun saattaa kuormittaa terveyskeskuksen lääkäriresurssia 

välillä huomattavastikin. Työterveyshuollon käyttämä asiakashallintaoh- 
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jelma tulee hankittavaksi. Vaihtoehtoja uudeksi ohjelmaksi on käytännös-

sä kaksi kappaletta. Kustannusarvio ohjelmistolle on noin 60.000 euroa. 

  

2. Kilpailutetaan työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen ja myy-

dään oma palvelutuotanto kokonaisuudessaan osana kilpailutusta 
Tämän vaihtoehdon mukaisesti samassa yhteydessä nykyinen työterveys-

huolto sekä myydään yksityiselle toimijalle että Ksthky, Harjavalta, Nak-

kila ja Kokemäki niin päättäessään kilpailuttaa yhdessä työterveyspalve-

lunsa. Eurajoen kunnan työterveyshuoltosopimus on voimassa 

31.12.2020 asti. Eurajoen kunnan niin halutessaan voidaan ko. palvelu-

tuotanto myös 1.1.2021 jälkeen ottaa yhteiskilpailutukseen mukaan. Pal-

velun osto tapahtuu hankintalain mukaisesti ja kuntayhtymän/kuntien tu-

lee kilpailuttaa palvelu aina uudelleen sopimuskauden päättyessä. 

  

Ulkoistamisen etuja tässä yhteydessä ovat isojen palveluntarjoajien nyky-

aikaiset työmenetelmät ja palvelut. Digitaaliset palvelut tuovat henkilös-

töhallinnon käyttöön monipuolisempaa tiedon tuottamisen mahdollisuuk-

sia. Vastaavan tason saavuttaminen omilla resursseilla on käytännössä 

mahdotonta. Nykyinen työterveyshuoltohenkilöstö siirtyisi uuden palve-

luntarjoajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

  

Työterveyshuollon ulkoistaminen vapauttaa kuntayhtymän hallinnon re-

sursseja strategian mukaisiin ydintehtäviin. Lisäksi näin voidaan taata 

alueen kuntayhtymän ja kuntien oman henkilöstön lisäksi yrityksille 

mahdollisuus jäsenkunnissa sijaitsevaan työterveyshuoltoon. Haasteeksi 

voivat muodostua hintakehitys, mahdolliset reklamaatiot ja sopimus eri-

mielisyydet. Nykyisellään kuntayhtymällä on palveluja enenevissä mää-

rin yksityisiltä palveluntarjoajilta ja enimmäkseen yhteistyö sujuu hyvin. 

  

Kilpailutustilanteessa Ksthky kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut itsel-

leen ja mahdollisesti jäsenkuntien päätöksenteon mukaisesti myös jäsen-

kunnille. Muiden asiakasyritysten hinnoittelu ei tällaisen muutoksen jäl-

keen ole enää alueella julkisen toimijan vaikutusvallan piirissä. 

  

3. Perustetaan kuntayhtymään oma yhtiö tai perustetaan yhtiö yh-

dessä jonkun kunnan tai muun toimijan kanssa. 

Oman yhtiön tai yhteisen yhtiön perustamiseen liittyy pitkälti samoja 

haasteita kuin oman palvelutuotannon jatkamiseen. Hallinnon työllistä-

vyys on vähintään samalla tasolla kuin eriytetyn tilinpidon mukaisessa 

mallissa. Pienen yhtiön kiinteät kulut voivat muodostua suhteessa toimin- 
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taan melko suuriksi. Heikkoutena näyttäytyy edelleen heikko työterveys-

lääkäritarjonta ja tk-lääkärien resurssin käyttö. Pieni yhtiö on yleisesti ot-

taen toiminnallisesti hyvin haavoittuva. 

    

4. Liitytään Länsirannikon työterveyshuolto Oy omistajaksi 

Tässä vaihtoehdossa nykyistä omaa työtyöterveyspalvelua hoitaisi täysin 

julkisomisteinen yhtiö Inhouse periaatteella sekä kuntayhtymän henkilös-

tön että työterveyshuollon järjestämisvastuun osalta yrittäjille Kela I ta-

soisena. Sairaanhoidollisia palveluita Länsirannikon työterveyshuolto Oy 

ei voisi tuottaa yrittäjille (inhouse aseman vaarantuminen).  

 

Hallintosäännön 17§:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu 

perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperiaatteet 

sekä päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omai-

suuden kauppahinta on yli 25 000€. 

 

Kunnat ovat sopineet keskinäisestä palveluiden järjestämisestä kuntayh-

tymän perussopimuksella. Perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän 

järjestämisvastuulla on työterveyshuollon palvelut. Yhtymävaltuuston ja 

yhtymähallituksen päätöksenteon osalta hallintosääntö ei yksiselitteisesti 

vastaa kyseisen asian päätöksenteko- toimielimestä. Asioiden käsittelyn 

olleessa epäselvä tai tulkinnanvarainen on asian käsittely perusteltua teh-

dä yhtymävaltuustossa. 

 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt työterveyshuollon tilannetta kokoukses-

saan 3.9.2019, eikä sillä ole huomautettavaa päätösesitykseen. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se 

1) kilpailuttaa oman työterveyshuollon palvelukokonaisuuden myymisen 

ulkopuoliselle toimijalle 

2) kilpailuttaa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen sekä järjestämis-

vastuun että kuntayhtymän henkilöstön osalta 

3) esittää jäsenkunnille Harjavallalle, Kokemäelle ja Nakkilalle sekä Eu-

rajoelle (1.1.2021 lukien) mahdollisuutta kilpailuttaa työterveyshuol-

topalvelut yhteisesti 

4) valtuuttaa johtavan ylilääkärin ja kuntayhtymän johtajan valmistele-

maan toiminnon myynnin ja työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen 

ja käyttämään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

  

Kilpailutusten jälkeen asia tuodaan päätöksentekoon. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, työterveyshuolto 

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

 

- - -  

Yv 19.9.2019   10 § Yhtymähallituksen päätösesitys:  

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se 

1. kilpailuttaa oman työterveyshuollon palvelukokonaisuuden myymisen 

ulkopuoliselle toimijalle 

2. kilpailuttaa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen sekä järjestämis-

vastuun että kuntayhtymän henkilöstön osalta 

3. esittää jäsenkunnille Harjavallalle, Kokemäelle ja Nakkilalle sekä Eu-

rajoelle (1.1.2021 lukien) mahdollisuutta kilpailuttaa työterveyshuol-

topalvelut yhteisesti 

4. valtuuttaa johtavan ylilääkärin ja kuntayhtymän johtajan valmistele-

maan toiminnon myynnin ja työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen 

ja käyttämään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

  

Kilpailutusten jälkeen asia tuodaan päätöksentekoon. 

 

  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 

8 - 9 

 

 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 

10                                                                                                 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

