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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
1§

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
2§

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Marja Vaitomaa ja Emilia Syväsalmi (varalla jäsenet Asta von
Frenckell ja Minna From).
Päätös:
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Emilia Syväsalmi ja Asta
von Frenckell.

Pöytäkirjantarkastajat
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
3§

Yhtymähallitus sopi kokouksessaan 29.1.2014, että kokousten alussa
kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen
tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan
sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa
olevista kysymyksistä.
Kokouksen 23.2.2016 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita:
 lääkärikäynnit suoritepaikoittain v. 2015 (b-liite nro 1)
 terveysasemien valinnat (esitellään kokouksessa)
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.
Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan katsaus maininnalla,
että suoritetietojen kumulatiivisen yhteenvedon lisäksi kokoukselle tulisi
lähettää myös kuukausikohtaiset erittelyt.

Pöytäkirjantarkastajat
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YHTYMÄVALTUUSTON 16.6.2015 JA 26.11.2015 PIDETTYJEN KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN
LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
4§

Yhtymävaltuuston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on
pidetty yleisesti nähtävänä 30.6.2015. Yhtymävaltuuston 26.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty puolestaan yleisesti
nähtävänä 10.12.2015. Pöytäkirjat esitetään tarvittaessa kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 16.6.2015 pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi,
mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä.
3 § Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
4 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2015
5 § Nakkilan kunnanvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston varajäsenen
vaihtumisesta
6 § Jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
7 § Kustannuslaskentaraportti vuosilta 2012 ja 2013
8 § Vuoden 2014 määrärahojen lopulliset ylitysoikeudet ja määrärahasiirrot
9 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2014
10 § Arviointikertomus vuodelta 2014
11 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen
12 § Hallintosäännön tarkistaminen
13 § Fysioterapeutin toimen perustaminen
14 § Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen
15 § Tilintarkastusmuistio yhtymähallitukselle tilinpäätöksen 2014 tarkastushavainnoista
Edelleen yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 26.11.2015 pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät
mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole
lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön

Pöytäkirjantarkastajat
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pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta
päätetä.
18 § Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
19 § Kustannuslaskentaraportti vuosilta 2013 - 2014
20 § Vuoden 2015 ylitysoikeudet
21 § Vuosisuunnitelman (sopimuksen) hyväksyminen
22 § Vuoden 2016 talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuosille 2016 –
2018
23 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle
2016
24 § Kuntayhtymän johtajan viran järjestelyt
25 § Jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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TILINPÄÄTÖSINFORMAATIO VUODELTA 2015
5§

Vuoden 2015 toiminnan painopisteenä kuntayhtymässä oli tavoitteen
mukaisesti sairaalapaikkojen vähentäminen sekä avopalvelujen edelleen
kehittäminen. Sairaalatoimintaa tukeva kotisairaalatoiminta käynnistyi
Harjavallan, Kokemäen sekä Nakkilan terveysasemilla jo vuonna 2014.
Eurajoella kotisairaalatoiminta aloitettiin syyskuussa 2015. Kotihoidon
yhteistyötä tiivistettiin jäsenkuntien sosiaalitoimien kanssa, mikä näkyi
myös suoriteluvuissa. Lisäksi vanhustenhuoltoa tukevaa geriatrian erikoislääkäritoimintaa jatkettiin koko kuntayhtymän alueella.
Lääkärin vastaanotto toimi suhteellisen hyvin kaikilla terveysasemilla.
Lääkäripalvelujen käyttö asukasta kohden oli vuonna 2015 1,2 – 1,5
käyntiä/asukas. Korkein käyttö oli Harjavallassa 1,5/asukas ja matalin
Luvialla 1,2 käyntiä /asukas. Harjavallan korkeimmat asukaskohtaiset
vastaanottoluvut selittynevät pääterveysaseman iltavastaanotoilla.
Hammaslääkärikäyntien määrä asukasta kohti vaihteli 0,7 – 1,2/asukas.
Korkeimmat käyntiluvut olivat Eurajoella ja matalimmat Kokemäellä.
Kotisairaanhoidon käynneissä korkeimmat käyntiluvut/asukas olivat
Kokemäellä (0,7/asukas) ja matalimmat Nakkilassa (0,4/asukas).
Sairaalapäivien käyttö asukasta kohti oli korkeimmillaan Kokemäellä ja
Harjavallassa, yhteensä 0,7 hpv/asukas ja alimmillaan Eurajoella, yhteensä 0,01 hpv/asukas. Sairaalan hoitopäivät ovat laskeneet viimeisten
vuosien aikana erityisesti Kokemäen ja Harjavallan osalta. Kotisairaalakäyntejä kertyi eniten Harjavallassa, yhteensä 0,11 käyntiä/asukas ja vähiten Eurajoella 0,01/asukas. Kotisairaalatoiminnan lisääntymisen myötä
sairaalan käyttö on vähentymässä.
Muun avohoidon käynnit ovat olleet korkeimmillaan Luvialla, yhteensä
4,0 käyntiä/asukas ja alhaisimmillaan Nakkilassa, yhteensä 3,0 käyntiä/asukas.
Peruserikoissairaanhoidon käynnit olivat yhteensä 1.727 käyntiä, eli 0,1
käyntiä/asukas. Käyntimäärät vaihtelivat kunnittain.
Kustannukset
Käyttökustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Toimintakulut olivat

Pöytäkirjantarkastajat
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vuonna 2015 yhteensä 29,4 milj. €. Poistot olivat yhteensä 0,3 milj. €.
Poistojen osuus laski edellisestä vuodesta noin 8 %. Nettorahoitusmenot
olivat noin 55.000 €.
Tulokertymä 2015
Toimintatuotot olivat yhteensä 29,8 milj €. Toimintatuotot laskivat edellisvuoteen verrattuna 3,1 %.
Vuoden 2015 tulos oli 56.906 € ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy maksusaatavien kertapoisto, yhteensä noin 80.000 €.
Esityslistan numeroimattomana liitteenä on tiivistelmä vuoden 2015 toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta. Vuoden 2015 toiminnan ja talouden osalta tarkempi selostus tulee tilinpäätöksen yhteydessä hyväksyttävässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstöraportissa.
Toimintavuosi 2015 osoitti, että kuntayhtymän toimintamenoja on pystytty pienentämään asetettujen tavoitteiden sekä jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti. Kun tilannetta tarkastellaan koko terveydenhuollon kannalta,
kuntayhtymän toimet peruserikoissairaanhoidossa ovat olleet erityisen
onnistuneita, mikä on vaikuttanut merkittävästi kuntien erikoissairaanhoidon käyttöön ja kustannuksiin.
Kuntayhtymällä on vanhaa vuosien 2009 - 2014 aikana perussopimuksen
muutoksen vuoksi syntynyttä velkaa kunnille sekä 2014 syntynyttä toiminnallista alijäämää. Tämä toisaalta on johtunut pääosin arvioitua jyrkemmästä sairaalakäytön alenemisesta ja toisaalta Kokemäen sairaalaosaston kesällä 2014 sulkemisen jälkeisestä epäsuhteesta sairaalan henkilöstöresursseissa. Henkilöstövoimavarojen sopeuttaminen sairaansijamäärään on saatu toteutetuksi viiveellä 2015.
Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai
ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen
osoittamaan kertyneeseen alijäämään ja se on katettava viimeistään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 148 §:n siirtymäsäännöksen mukaan velvollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä
sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen
kertyneeseen alijäämään.

Pöytäkirjantarkastajat
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Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on 12.2.2016
sovittu, että kuntayhtymä tekee lain edellyttämän taloussuunnitelman
tarkistamisen (alijäämän kattamissuunnitelman) maaliskuun yhtymähallituksen kokouksessa. Vakauttamistoimenpiteet ajoittuvat vuosille 2016
- 2018, eli sopeuttamistoimenpiteet aloitetaan jo kuluvana vuonna. Vakauttamistoimenpiteet tulevat koskemaan sekä henkilöstömenojen karsimista, toimintojen uudelleen järjestelyä, henkilökohtaisen tuotoksen
tarkastelua ja muutoksia, myyntituottojen lisäämistä, ostopalvelujen pienentämistä, lukuun ottamatta uutta Eurajoen kuntaa, jossa perustoiminta
jatkuu sopimuskauden loppuun ulkoistettuna. Lisäksi palveluja joudutaan jossain määrin karsimaan sekä joitakin vuokrattuja toimitiloja supistamaan.
Yksityiskohtainen esitys taloussuunnitelman tarkistukseksi tuodaan yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen. Yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen esitystä huhtikuussa 2016. Asiaa selvitetään tarkemmin
kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun informaation
vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen yksityiskohtainen käsittely
käydään yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa 17.3.2016.
Taloussuunnitelman tarkistusta yhtymähallitus käsittelee seuraavassa
kokouksessa.
Päätös:
Keskustelun aluksi esittelijä selvitti kokoukselle vuoden 2015 toiminnan
ja talouden toteutumista sekä kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien sekä kuntajohtajien 12.2.2016 pääterveysasemalla pidettyä kokousta, jossa käsiteltiin kuntayhtymän taseessa olevan aikaisempien vuosien alijäämän kattamista. Muistio bliitteenä nro 2.
Esittelijän mukaan johtoryhmä on valmistelemassa yhtymähallituksen
seuraavaan kokoukseen talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille
2016-2018. Vuoden 2016 osalta tasapainotustoimenpiteet painottuvat
henkilöstötalouteen. Vuosien 2017-2018 tasapainottamistoimenpiteet sisällytetään vuosittaisiin talousarvioihin sekä toimintasuunnitelmaan.
Tarkoitus on, että yhtymävaltuusto voisi käsitellä talouden tasapainottamisohjelmaa kokouksessaan 22.4.2016.
Pöytäkirjantarkastajat

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Yhtymähallitus

23.2.2016

9

Keskustelun kuluessa jäsen Puronummi esitti, että talouden tasapainottamista varten palkattaisiin ulkopuolinen konsultti ja että lisäksi valittaisiin työryhmä, johon tulisi jokaisesta jäsenkunnasta 1-2 jäsentä.
Esitystä ei kannatettu.
Varapuheenjohtaja Rosendahl ja jäsen von Frenckell kannattivat valmistelussa edettävän esitellyn suunnitelman mukaisesti.
Puheenjohtaja Korkeaoja totesi evästyksenä, että tasapainottamistoimet
pyrittäisiin kohdistamaan niin, että ne mahdollisimman vähän hankaloittaisi ydintoimintoja, eivätkä lisäisi kuntien kustannuksia terveydenhuollon muilla tasoilla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen mukaisesti niin, että talouden
tasapainottamissuunnitelma tuodaan päätettäväksi yhtymähallituksen
seuraavaan kokoukseen ja että siinä huomioitaisiin keskustelussa esille
tuodut evästykset.

Pöytäkirjantarkastajat
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TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
6§

Seuraavat luetellut kunnat: Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen,
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila,
Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila sekä kuntayhtymät: KeskiSatakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä sekä Porin perusturvakeskus, Satakunnan
työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitos ovat neuvotelleet työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain
(1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesta
sopimuksesta työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena
on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa
TE-toimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten
jaosta.
Esityslistan b-liitteenä nro 3 sopimusluonnos sekä muut asiaan liittyvät
asiakirjat.
Kuntayhtymän johtaja:
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä päättää hyväksyä
oheisen b-liitteenä nro 3 olevan yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).

Pöytäkirjantarkastajat
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Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISJÄRJESTELYT
7§

Kuntayhtymän johtajan viranhakuilmoitus on julkaistu lyhennetyssä
muodossa seuraavissa lehdissä:
 Helsingin Sanomat
 Kuntalehti
 Satakunnan Kansa
Lisäksi ilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan kuntayhtymän kotisivuilla, MOL:ssa sekä jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Esityslistan b-liitteenä nro 4 on viranhakuilmoitus kokonaisuudessaan.
Hakuaika on loppunut 5.2.2016 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut yhteensä 11 henkilöä. Yhteenveto hakeneista b-liitteenä nro 5.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi hakuilmoitukset sekä päättää täyttöprosessin jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti, että ehdotus
yhtymävaltuustolle tehdään nykyisten hakijoiden joukosta ja että haastatteluun tässä vaiheessa kutustaan:
 toimitusjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Häyhtiö Porista
 henkilöstöpäällikkö, kauppatieteiden maisteri Satu Koivusalo Raumalta ja
 hallintotieteiden maisteri, perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki Ulvilasta
Haastatteluun osallistuvat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto.
Haastattelu suoritetaan 7.3.2016 alkaen kello 12.30 kuntayhtymän toimistolla, Myllykatu 10 Harjavalta.

Pöytäkirjantarkastajat
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SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN VAALI
Yh 14.10.2015 135 §

Sosiaalityöntekijä Anne Välimäki irtisanoutui sosiaalityöntekijän virastaan 1.2.2015 lukien. Sosiaalityöntekijän virkaan on palkattu sijainen
31.8.2015 asti. Yhtymähallitus on 27.1.2015 § 9 päättänyt julistaa viran
avoimeksi kevään 2015 aikana.
Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 21.8.2015 mennessä jäsenkuntien ja kuntayhtymän virallisilla ilmoitustauluilla, kuntayhtymän kotisivuilla, Satakunnan Kansassa sekä Avoimet työpaikat (mol) -sivuilla.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272) 3 §:n mukainen
sosiaalityöntekijän pätevyys.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä kuusi, joista kaksi
täytti kelpoisuusehdot. Yhdistelmä hakijoista esityslistan b-liitteenä nro
7.
Haastatteluun (8.9.2015) kutsuttiin neljä hakijaa, joista kaksi täytti viran kelpoisuusehdot ja kaksi oli sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijoita.
Haastattelijoina toimivat henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela ja lastenvalvoja Liisa Ikonen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti, että pätevien hakijoiden vähyydestä johtuen ja
haastattelun perusteella valintaa ei tehdä. Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 4, 2. momentin mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset
huomioon.
Asiaa selvitellään tarkemmin kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä annetun selvityksen ja päättää jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä.
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Edelleen yhtymähallitus päättää, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi loppuvuoden 2015 aikana ja aikaisemmin hakeneet huomioidaan
valintaa tehtäessä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
--Yh 23.2.2016 § 8

Sosiaalityöntekijän virka on ollut uudelleen haettavana 5.2.2016 mennessä jäsenkuntien ja kuntayhtymän virallisilla ilmoitustauluilla, kuntayhtymän kotisivuilla, Satakunnan Kansassa sekä Avoimet työpaikat (mol) sivuilla. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272) 3 §:n
mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.
Vanhat hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Hakemuksia
saapui määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän. Neljä hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Yhdistelmä hakijoista esityslistan b-liitteenä nro 6.
Haastatteluun (12.2.2016) kutsuttiin kaksi hakijaa, joista molemmat täytti
viran kelpoisuusehdot. Haastattelijoina toimivat henkilöstöpäällikkö Satu
Koivusalo ja johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela. Neljä hakijaa
haastateltiin jo 8.9.2015, heistä kaksi täytti viran kelpoisuusehdot. Haastattelijat esittävät, että haastattelujen perusteella sosiaalityöntekijän virkaan valitaan Janika Haapanen. Haapanen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on suorittanut sosiaalityön opinnot. Janika Haapasella on työkokemusta vammaispalvelun työtehtävistä vuodesta 2013 alkaen.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää valita avoinna olevaan sosiaalityöntekijän virkaan
Janika Haapasen Ulvilasta.
Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset.
L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi
määrätään neljä (4) kuukautta.
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Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 9.12.2015 – 16.2.2016
9§

Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 9.12.2015 – 16.2.2016 nähtävillä
kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin
sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 9.12.2015 –
16.2.2016 seuraavan päätösluettelon mukaisesti:
Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 244 – 254 § ja 1 – 19 §
Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, 225 - 228 § ja 1 – 15 §
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 975 – 995 § ja 1 – 143 §
Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 138 § ja 1 – 34 §
Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, 274 § ja 1 – 24 §
Hammaslääkäri Kristiina Saarimaa, 4 §
Vastaava hammashoitaja Seija Helin, 181 – 201 ja 1 – 24 §
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 115 – 116 § ja 1 – 27 §
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 371 – 372 § ja 1 – 39 §
Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 20 – 22 § ja 1 §
Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 57 – 58 § ja 1 – 14 §
Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, 91 – 95 § ja 1 – 19 §
Sairaanhoitaja Minna Maaranen, 15 §
Osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen, 145 – 151 § ja 1 – 34 §
Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, 48 – 49 § ja 1 - 6 §
Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, 129 – 142 § ja 1 – 13 §
Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 243 § ja 1 – 16 §
Sairaanhoitaja Heli Lukka, 6 - 10 §
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 59 – 63 § ja 1 – 4 §
Erikoispsykologi Janne Sihvonen, 1 - 3 §/2015 ja 1 – 22 §/2016
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 9.12.2015 – 16.2.2016
10 §

Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 9.12.2015 – 16.2.2016 nähtävillä
kokouksessa.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 207 – 221 ja § 1 - 16
ajalta 9.12.2015 – 16.2.2016.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
11 §

1. Tarkennus yhtymähallituksen hyväksymään maksutaksaan
17.12.2015/161 §:
Muu avohuolto, käynnin korvaavan konsultaation hinta vahvistetaan
20,54 €:ksi. Hyväksytyssä maksutaksassa kyseinen konsultaatio on rinnastettu sairaanhoitaja/kotisairaanhoitaja konsultaatioon, eli 37,80 €:ksi.
2. Yhtymähallitus on pyytänyt kokouksessaan 17.12.2015/9 b/54 § yhteenvetoa vammaispalvelujen päätösten kokonaismääristä sekä tehtyjen
oikaisuvaatimusten määristä suhteessa päätösten kokonaismääriin ajalta
1.1.2011 – 31.12.2015. B-liitteenä nro 7 yhteenveto vammaispalvelun
päätöksistä.
Päätös
Merkittiin tietoon saatetuksi yhteenvedon vammaispalvelujen päätöksistä
sekä hyväksyttiin Muu avohuolto, käynnin korvaava konsultaation hinnaksi 20,54 €.
Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan esittelijän Puronummelle antama vastaus,
jonka mukaan erikoislääkäri Pirjo Inki on irtisanonut sopimuksen Kokemäen terveysaseman gynekologian vastaanotosta.
Samalla merkittiin pöytäkirjaan, että yhtymähallitukselle annetaan 2015
osalta selvitys magneettirekan kuntakohtaisista käyntikerroista.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät:
6, 8
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
viranomainen
ja –aika
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky

Koulukatu 2
29200 Harjavalta
telekopio: 02-6773 760
pykälät
6, 8

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimukviranomainen sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
ja valitusaika 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 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 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.

Valitusasiakirjojen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
toimittaminen Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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