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TERVEYDENHUOLLON     8/2021 119 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

Kokousaika  Torstai 12.8.2021 klo 15.50 – 13.8.2021 klo 13.18   

Kokouspaikka  Sähköpostikokous  
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

  Mäkinen Aulis jäsen 

Rosendahl Tapio jäsen 

von Frenckell Asta jäsen 

  Robeva-Krasteva Olivera jäsen 

  Sainio Tuula-Marja jäsen 

Salonen Tomi jäsen  

  Sutinen Marjatta jäsen 

 

Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

  Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri 

Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja 

Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

    

Poissa  Uotila Jarmo  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Lehtonen Katja palvelualuejohtaja (koti-, sairaala- ja hoivapalvelut) 

 

Asiat  87 - 89 
 

Allekirjoitukset 

 

  Juha Korkeaoja  Jyrki Vatanen  

  puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä 

       

      

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

  Tarkastusaika   

 

 

 Pöytäkirja tarkastettu yhtymähallituksen kokouksessa 25.8.2021/§ 104  

  

     

    

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 26.8.2021 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 8/2021  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus   

  

                    

Kokousaika  Torstai 12.8.2021 klo 15.30 – Perjantai 13.8.2021 klo 13.00 

 

Kokouspaikka Sähköpostikokous 

 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 87 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 88 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

89 § Harjavallan pääterveysaseman ilta-aikaisen kiirevastaanoton väliaikainen 

sulkeminen ajalla 1.9.2021 – 31.10.2021 ja osittainen supistetun toimin-

nan jatkaminen 1.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

87 § 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. 

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto, on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

Hallintosäännön 112§:n mukaan ylimääräinen yhtymähallituksen kokous 

voidaan kutsua kiireellisenä koolle poiketen kokousmenettelystä esim. 

kutsujen lähettämisen ja asialistan laadinnan osalta. Kokouskustu voidaan 

lähettää tällöin sähköisenä. Kokouksessa käsitellään iltavastaanottojen 

toiminnan supistamista akuutin resurssiongelman takia sekä tartuntatauti-

lain mukaisia asioita. 

 

Pykälän 89 § käsittelyn kiireellisyyden vuoksi asiasta pidetään sähköpos-

tikokous. Kokousmenettely on selostettu kokouskutsussa. Yhtymähalli-

tukselle on lähetetty 12.8.2021 sähköpostikokouskutsu ajalle 12.8.2021 – 

13.8.2021.  

 

Sähköpostikokouksen menettelyn vuoksi yhtymähallitus tulee käsittele-

mään sähköpostikokouksen päätöksen ja pöytäkirjan kokouksessaan 

25.8.2021.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 Puheenjohtaja avaa sähköpostitse kokouksen ja keskustelun. Kokous to-

detaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, Yhtymähallitus 

päättää ottaa iltavastaanottoa koskevan asian käsittelyyn.  

 

Läsnäolijoiksi todetaan jäsenet, jotka sähköpostitse ilmoittavat osallistu-

vansa asiakohtien käsittelyyn. 

 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

88 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat.  

 

 Kuntayhtymän johtaja 

 

Sähköpostikokouksen virallinen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa yh-

tymähallituksen kokouksessa. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN ILTA-AIKAISEN KIIREVASTAANOTON VÄLI-

AIKAINEN SULKEMINEN AJALLA 1.9.2021 – 31.10.2021 JA OSITTAINEN SUPISTETUN 

TOIMINNAN JATKAMINEN 1.10.2021. 

 

89 §  Koronatilanteen heikkenemisestä, laajenevasta koronarokotustoiminnasta 

ja henkilöstön huonosta resurssitilanteesta johtuen esitetään, että virka-

ajan ulkopuolinen kiirevastaanottotoiminta suljetaan väliaikaisesti ajalle 

1.9.-31.10.2021 ja osittaista supistettua toimintaa jatkettaisiin määräaikai-

sesti. 

  

Lääkäriresurssi kuntayhtymässä on tällä hetkellä heikko ja myös ostopal-

velun saamisessa on ongelmia erityisesti alkusyksyllä. Jotta resurssi riit-

tää virka-aikaisiin terveyspalveluihin tulisi vähäistä resurssia käyttää 

priorisoiden. Lääkärinvastaanotto palveluiden kysyntä kesällä on ollut 

ennakoitua ja aiempaa suurempaa ja palvelu on ollut kuormittunutta. 

Heikentynyt koronatilanne vielä lomakauden ollessa käynnissä kuormit-

tanut tartunnanjäljitystä ja koronanäytteenottoa. Esim. koronanäytteen-

oton määrät on noussut Eurajoella normaali korona-ajan näytteenotosta 

50-60/viikossa tilanteeseen, jossa näytemäärät päivässä on n. 50 näytettä. 

Lisäresurssia on vaikea saada. Koronarokotukset toimivat rokotusasemil-

la Kokemäellä ja Luvialla tällä hetkellä ja koronarokotustoiminnan laa-

jentaminen yli 12-vuotiaisiin tuo resurssitarvetta rokotustoiminnan järjes-

tämiseksi kouluilla. 

 

Kiirevastaanottotoiminta iltaisin on ollut normaalitilanteessa kuntayhty-

män rekrytointivaltti, mutta tilanteessa, jossa lääkäreitä on heikosti, sillä 

ei ole merkitystä rekrytointeihin. Tarvittaessa normaalivastaanottoa voi-

daan ulottaa iltaan, mutta tarkoituksenmukaista ei olisi tässä tilanteessa 

ylläpitää ilta-ajan kiirevastaanottoa. Väliaikaisesta ratkaisusta on keskus-

teltu Satasairaalan kanssa. 

 

Ilta-aikaisella kiirevastaanotolla ei ole käytössä kaikkia tutkimusvälineis-

töä esim. röntgen ja laboratoriota ja näin ollen osa potilaista joudutaan lä-

hettämään joka tapauksessa Satasairaalaan jatkotutkimuksiin. Jäsenkun-

tien talousperusteet huomioiden ajanjaksolla tulee seurata kustannuste-

hokkuutta ilta-aikaisen kiirevastaanoton ja Satasairaalan päivystyksen 

osalta.   
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Kesäajan supistettu toiminta on voimassa 31.8.2021. Rokoteasemilla Ko-

kemäellä ja Luvialla lääkärinvastaanoton supistamista esitetään jatketta-

vaksi pääasiallisen rokotetoiminnan ajan 1.10.2021 asti. Sairaanhoitaja-

vastaanotto ja terveysasemien muu toiminta toimii mahdollisuuksien mu-

kaan.  

 

Terveydenhuollon resurssitilanne on tiukka, asiakkaita tulee tiedottaa hy-

vissä ajoin muutoksesta sekä työvuorosuunnittelu tulee tehdä määräajas-

sa. Siksi asian käsittelyllä on kiire.  

 

Kuntayhtymän johtajan esitys: 

Yhtymähallitus päättää, että  

1) Harjavallan pääterveysaseman ilta-aikainen kiirevastaanottotoiminta 

suljetaan väliaikaisesti ajalle 1.9.-31.10.2021 ja  

2) rokoteasemien (Kokemäen ja Luvian) supistettua lääkärinvastaanottoa 

jatketaan 1.10.2021 asti.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja antaa: Johtava ylilääkäri Juha Jaatinen 044- 450 3020 ja kun-

tayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 044-450 3200. 
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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: 

 87. 88 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 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     

 

                        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

