
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021    3/2019   26 

 

 
Kokousaika Keskiviikko 4.12.2019 klo 15.00 – 16.20 

   

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 11 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettua 

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Juha Korkeaoja Yhtymähallituksen puheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena Kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika Johtava ylilääkäri  

 Koivusalo Satu Henkilöstöpäällikkö 

 Oksa Jaana Johtava hoitaja 

 Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 von Frenckell Asta yhtymähallituksen jäsen  

 Mäkinen Aulis  yhtymähallituksen jäsen 
  

  

 

  

 

Asiat 11 - 20 

 

 

 

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  

 

Allekirjoitukset 

 

   

 Matti Tamminen  Eeva-Liisa Tuominen 

   

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 9.12.2019 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 4.12.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 3 /4.12.2019 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä  11 varsinaista valtuutettua ja  1  varavaltuutettu 

 

 

   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   x                       

Mäkilä Keijo x  

Nurmi Mika  x 

Rosendahl Tapio x  

Tamminen Matti x   

Tuomi Jenni         x              -   

Tuominen Eeva-Liisa x   

Uimonen Ari x 

Uotila Jarmo x  

Vaitomaa Marja x    

 

            

Yhteensä  12                        

               

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro  3/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto   27.11.2019   1/1 

       

 

Kokousaika  Keskiviikko 4.12.2019 klo 15 

 

Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 

 

 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 12 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

13 § Harjavallan valtuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta 

  

14 § Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 

  

 15 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2020 

 

 16 § Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022 

 

17 § Päätösvallan delegointi yhtymähallitukselle työterveyshuollon hankinta-

päätöksessä ja liiketoiminnan myynnissä 

 

18 § Eurajoen ja Luvian terveysasemien palvelutuotannon jatkovalmistelu 

  

 19 § Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen 

  

 20 § Sosiaalipalvelujen tarjoaminen jäsenkuntien ulkopuolelle 

 

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI
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11 §  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 lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille 

27.11.2019. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltai-

nen, 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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HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 4.12.2019 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 § 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 Erkkilä ja Heikkilä). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

Tuukka Lähteenmäen ja Matti Tammisen ja päättää, että tämän kokouksen 

pöytäkirja tarkastetaan torstaihin 5.12.2019 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 9.12.2019 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matti Tam-

misen ja Eeva-Liisa Tuomisen ja päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja 

tarkastetaan torstaihin 5.12.2019 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 9.12.2019 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 
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Yhtymävaltuusto 4.12.2019 

Pöytäkirjantarkastajat 

   

 

   

 

 

 

 

13 § HARJAVALLAN VALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄVALTUUSTON JÄ-

SENEN VAIHTUMISESTA 

  

Yh 27.11.2019  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. 

 

- - -  

Yv 4.10.2019 § 13 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

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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HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 4.12.2019 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

14 § YHTYMÄVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN 

JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 

 

Yh 27.11.2019  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. 

- - -  

 

Yv 4.12.2019 § 14 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi yh-

tymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

2017 – 2021 Hanna Ollilan tilalle. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuutettu Jarmo 

Uotilan yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimi-

kaudeksi 2017 – 2021 Hanna Ollilan tilalle. 
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HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymävaltuusto 4.12.2019 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

15 § KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI  

VUONNA 2020 

Yh 27.11.2019  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. 

- - -  

Yv 4.12.2019 § 15 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 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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Yhtymävaltuusto 4.12.2019 
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16 § VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA  

VUOSILLE 2020 - 2022 

 

Yh 27.11.2019  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 

- - -  

Yv 4.12.2019 § 16 Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 liitteenä 

nro 1.  

 

Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 Yhtymähallitus päättää  

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

arvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2020 – 2022 mukaan lu-

kien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet esityslistan liitteen mukaises-

ti.  

2) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymä-

valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investoin-

tien osalta investointien loppusummana. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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17 § PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI YHTYMÄHALLITUKSELLE TYÖ-

TERVEYSHUOLLON HANKINTAPÄÄTÖKSESSÄ JA LIIKETOIMINNAN 

MYYNNISSÄ  

 

Yh 27.11.2019  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 valtuustolle, että se 

1) poikkeaa tämän asian osalta päätöksenteko toimintavallastaan työter-

veyshuollon palveluiden hankintapäätöksen tekemisessä sekä liiketoi-

mintakaupan myymisen osalta 

2) delegoi päätösvallan edellä mainitussa asiassa yhtymähallitukselle.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

- - -  
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Yv 4.12.2019 § 17 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1) poikkeaa tämän asian osalta päätöksenteko toimintavallastaan työter-

veyshuollon palveluiden hankintapäätöksen tekemisessä sekä liiketoi-

mintakaupan myymisen osalta 

2) delegoi päätösvallan edellä mainitussa asiassa yhtymähallitukselle.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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18 § EURAJOEN JA LUVIAN TERVEYSASEMIEN PALVELUTUOTANNON 

JATKOVALMISTELU 

 

Yh 27.11.2019  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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Yv 4.12.2019 § 18 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 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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19 § VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTTAMINEN 

 

Yh 27.11.2019  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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- - -  

 

Yv 4.12.2019 § 19 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 

 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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20 § SOSIAALIPALVELUJEN TARJOAMINEN JÄSENKUNTIEN  

ULKOPUOLELLE 

 

Yh 27.11.2019  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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- - -  

YV 4.12.2019 § 20 Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 

 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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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

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

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Pykälät 

11 - 13 

 

 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 

14 - 20                                                                                          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

