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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n mukaan:
”Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan
valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla
olevien kesken.”
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä
jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistan ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla.
Kokouskutsu on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 14.11.2016.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kuntalain 50 §:n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty johtosäännössä. Tätä säännöstä
sovelletaan vastaavasti kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymän toimintaan.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat
valtuutetut Jarmo Uotila ja Markus Ketola (varalla valtuutetut Kortelainen
ja Lehtihalme).
Päätös:
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ketola ja Lehtihalme.
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YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 85 §:n mukaan kuntayhtymän 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen kunnan kunnanhallitukselle jäljennös.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista
päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto päättää, että sen 22.11.2016 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä
30.11.2016 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.
Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen ehdotuksen.
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VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA
VUODELTA 2015 ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN

Yh 20.10.2016 85 §

Tarkastuslautakunta on toimittanut vuoden 2015 toimintaa ja taloutta
koskevan arviointikertomuksensa 11.5.2016. Yhtymävaltuusto on käsitellyt arviointikertomuksen kokouksessaan 16.6.2016/13 §.
Tarkastuskertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja
toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan b-liitteen nro 2 mukainen
vastine yhtymävaltuustolle.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi b-liitteen nro 2
mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yv 22.11.2016 21 §

--Yhtymävaltuuston esityslistan b-liitteenä nro 1 vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen.
Päätös:
Yhtymävaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi annetun vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen.
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VUODEN 2017 TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2017 - 2019

Yh 15.9.2016 § 74

Valmisteilla oleva uusi perussopimus ei tunne enää vuosisuunnitelmaa,
joka on ollut osin päällekkäinen Kuntalain edellyttämän toimintasuunnitelman kanssa. Tämän vuoksi talousarvio sisältää aiemmin palvelutasosuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa olevat taustatiedot, jotka vaikuttavat palvelutuotannon järjestämiseen, resursointiin sekä kustannuksiin.
Näitä talousarvion taustatietoja ovat mm. kuntakohtaiset väestörakenne- ja
sairastavuustiedot.
Vuoden 2017 talousarvion tärkeimmät painopisteet tulevat olemaan:
a. Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen edelleen kehittäminen
Kuntayhtymä keskittyy nykyisen palveluvalikoimansa tuottamiseen ja lakisääteisen perustehtävän toteuttamiseen asiakaslähtöisesti huomioimalla
kuitenkin olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet sekä toimintaympäristön tulevat muutokset. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat:
 Avopalvelujen edelleen kehittäminen. Tavoitteena on, että muutokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla
palvelutuotannon järjestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten palvelujen ja teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää erittäin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Onnistuminen henkilöstöresurssien optimoinnissa on yksi
tärkeä tekijä kokonaiskustannusten hallinnassa sekä työn sisällön kehittämisessä.
 Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä työnjakoa täsmennetään. Selvitetään
etäpalvelujen laajentamismahdollisuus kotona annettavissa palveluissa.
Eurajoen vuodeosastopalvelujen (10 ss) järjestämisvastuu siirtyy vuoden
2017 alusta kuntayhtymälle.
 Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteistyönä kehitetään asiakaslähtöistä
organisaatioriippumatonta lähipalvelumallia osana tulevaa maakunnallista
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää.
 Mielenterveys- ja päihdetyön sekä muun psykososiaalisen toiminnan osalta kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintamuotoja.
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Työtä tukee mm. hankkeisiin osallistuminen. Erityistä haastetta peruspalveluiden kehittämiseen tuo mm. hyväksytyt kuntayhtymän säästötavoitteet.
b. Talouden tervehdyttäminen
Kuntayhtymällä oli kattamatonta alijäämää vuoden 2015 lopussa yhteensä
1,6 M€. Jäsenkunnat edellyttävät, että kuntayhtymän tulee toteuttaa talouden tasapainottaminen organisaation sisällä ja että yksityiskohtaiset päätökset tulee tehdä kuntayhtymässä. Huhtikuussa 2016 yhtymävaltuusto on
hyväksynyt henkilöstön kanssa laaditun talouden tasapainottamisohjelman
vuosille 2016 - 2018.
Tasapainottamissuunnitelmassa tavoitteena on aikaan saada kuntayhtymän
vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Tasapainottamisen
lähtökohtana on vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien 2016 -2018 aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen esitettävillä lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi vuosittain noin 0,5 – 0,6
milj. €. Näin taseen alijäämää vuoden 2018 lopussa ei enää ole. Toiminnan sopeutus ja lisäsäästöt on tarkoitus toteuttaa toimintakuluja leikkaamalla, kiinteitä kustannuksia alentamalla, toimintoja keskittämällä ja tarvittaessa myös supistamalla ja toimintatapojen muutoksilla sekä tulopohjan laajentamisella.
Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet tulevat kohdistumaan luonnollisesti henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen karsintaa tullee helpottamaan työmarkkinajärjestöjen solmima alustava yhteiskuntasopimus, joka
toteutuessaan vaikuttaisi kuntayhtymässä 2017 - 2018 välisenä aikana lomarahojen leikkauksen osalta (30 %) noin 200.000 €, työnantajien työeläkemaksujen alenemisen osalta noin 60.000 € (0,2 % v. 2017, 0,4 % v.
2018), työttömyysvakuutusmaksun alenemisen osalta v. 2017 noin 45.000
€ ja v. 2018 noin 85.000 € (0,85 %). Kokonaisuudessaan yhteiskuntasopimus alentaa kuntayhtymän kustannuksia nykyisestä noin 350–400.000
€. Kyseiset alennukset huomioidaan täysimääräisesti talouden tasapainottamissuunnitelmassa.
Kokonaisuudessaan henkilöstötalouden säästöjä saadaan mm. seuraavilla
henkilöstön kanssa sovituilla toimenpiteillä:
luonnollisen poistuman hyödyntäminen
harkinta auki tulevien toimien/virkojen täyttämisessä
vuokratyövoiman käytön vähentäminen
sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentäminen
Pöytäkirjantarkastajat
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lomarahojen vapaaksi vaihtaminen (ilman sijaista)
talkoovapaiden pitäminen (ilman sijaista)
henkilöstöetuuksien karsiminen
toiminnan tuottavuuden parantaminen sekä oman että ostopalvelutoiminnan osalta
lomauttaminen, mikäli tarpeellisia säästöjä ei aikaansaada
vapaaehtoisin keinoin

Supistusten myötä kuntayhtymässä otetaan käyttöön uusia tehokkuutta parantavia toimintatapoja, järjestellään toimintoja uudelleen sekä luodaan
uusia kannustemenetelmiä omassa palvelutuotannossa. Kuntayhtymän
kokonaisetu huomioidaan päätöksenteossa. Ajatuksena on aikaansaada
pienemmällä panoksella enemmän tuottavuutta.
Yhteiset toimintamallit on tarkoitus toteuttaa nykyistä paremmin kaikilla
terveysasemilla. Käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien lisäksi myös kuntayhtymän omat palveluprosessit kokonaisoptimoinnin näkökulmasta. Työsuojelutoimintaa tehostamalla on tarkoitus
vähentää edelleen sairauspoissaoloja. Varhaisen puuttumisen mallin toimivuus varmistetaan. Ohjelman mukainen ylijäämätavoite vuodelle 2017
on 576.000 €.
c. Sote- valmistelu
Hallituksen linjausten mukaan nykyisten maakuntien pohjalta perustetaan
18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Satakunnassa linjauksen mukainen kehittämistyö on aloitettu tammikuussa 2016. Sote- ja aluehallintouudistusta säätelevä lainsäädäntö ei
ole vielä valmis, mutta Satakunnan yhteisen sote-alueen, Satasoten, valmistelussa huomioidaan tulevat valtakunnalliset velvoitteet. Satasoten
valmistelu toteutetaan pääosin työryhmätyöskentelyn kautta.
Valmistelun lähtökohtana on Satakunnan yhteinen tavoite kehittää palvelurakenne, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja
asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Kehittämistyössä huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja asiakkaiden palvelutarve. Sote-uudistuksen tarkoituksena ei ole tuottaa seiniä, vaan varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut osaavan henkilökunnan tuottamana oikea-aikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti.
Vuoden 2019 Sote -lainsäädäntömuutosten valmistelussa Satasoteen liittyen kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat ovat laajasti mukana. KeskiSatakunnan alueella sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistä kehittämistä
Pöytäkirjantarkastajat

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

Kokouspäivämäärä

47

22.11.2016

tehdään jo palvelutuotannon ja talouden lähtökohdista. Alueellista yhteistyötä kehitetään edelleen tuleva sote-integraatio huomioon ottaen.
d. Talousarviorakenteen muutokset
Talousarvion kuntakohtaisia suorite- ja maksuosuustietoja on pyritty yksinkertaistamaan siten, että talousarvion yhteenvetoliitteessä näkyy samanaikaisesti sekä esitettävät hinnoitteluperusteet, arvioidut suoritemäärät
ja kuntakohtaiset kustannukset. Suoritteet on aikaisemmista talousarvioista poiketen arvioitu hinnoitteluperusteittain. Sosiaalipalveluissa kuntalaskutus perustuu edelleen aiheuttamisperiaatteeseen.
e. Investoinnit
Vuoden 2017 aikana kuntayhtymän omassa kiinteistössä ei ole suunniteltu
huomattavia investointeja. Sairaalan piha-alueiden asfaltointiin sekä kiinteistön alaisen hulevesiviemäröinnin uudistamiseen on varattu vuonna
2017 100.000 €. Poistoaika investoinnille on 15 vuotta. Lisäksi paloilmoitin järjestelmän päivitys on välttämätön. Tähän on varattu 40.000 €. Poistoaika investoinnille on 10 vuotta. Pääterveysaseman kiinteistön vuosikorjauksiin on varauduttu 35.000 €:n määrärahalla. Lisäksi investointiosaan
sisältyy yhden hammasyksikön uusiminen (30.000 €). Sairaanhoidollisten
laitteistojen hankintaan on varattu myös 30.000 €.
f. Kustannukset
Kuntayhtymän toimintakulut ovat 2017 yhteensä 29,1 milj. €, muutos kuluvan vuoden talousarvioon on 1,8 prosenttia. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuina toimintakulut alenevat prosentin. Poistot ovat yhteensä
277.000 € ja nettorahoitusmenot ovat 33.000 €. Kuntaosuudet nousevat
keskimäärin 1,8 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Noususta prosentin selittää toiminnan laajennus (Luvian terveysaseman toiminnan laajennus ja
ulkoistus). Kuntakohtaiset kustannusosuudet vaihtelevat käytöstä riippuen
-0,3 prosentista + 4 prosenttiin.
Talousarviossa on huomioitu myös talouden tasapainotusohjelmassa hyväksytyt linjaukset.
Yhteenveto talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta esityslistan
numeroimattomana liitteenä.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
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Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion sekä toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2017 - 2019.
Edelleen yhtymähallitus päättää lähettää talousarvio- ja toimintasuunnitelman lausunnolle jäsenkuntiin.
Mahdolliset tarkennukset tehdään saatujen lausuntojen jälkeen ennen
yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä.
Päätös:
Keskustelun aluksi esittelijä selvitti kokoukselle talousarviovalmistelun
lähtökohtia sekä sen keskeistä sisältöä todeten mm. seuraavat jatkovalmistelussa vielä tarkennusta vaativat asiat:

tarkemmat laskelmat kuntaosuuksista saadaan vasta kun
kunnissa valmisteilla oleva uusi perussopimus on hyväksytty,

vammaispalveluissa subjektiivisen oikeuden piiriin on
tulossa uusia asiakkaita. Vaikutukset talousarvioon selviää
ennen yhtymähallituksen lopullista talousarvioesitystä

talousarvioluonnoksessa olevia tehtäväalueiden tuloslaskelmataulukoita tarkennetaan. Tehtäväalueiden toiminta
tuottoihin tullaan lisäämään vielä kuntaosuudet, jotka ovat
käytännössä samat kuin nyt näkyvä tilikauden tulos.

Talousarvioluonnoksen lähettämisen jälkeen tulleet tiedot
päivitetään lopullisessa talousarvioversiossa (mm. työterveyshuolto, laboratorio- ja röntgentoiminta ja ict)

Eurajoen vuodeosaston siirtäminen kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin täsmentyy lopullisessa talousarviossa.
Tässä vaiheessa on sovittu vain siitä, että siirron aiheuttamista ylläpitokustannuksista vastaa yksistään Eurajoen
kunta.

jäsenkuntien lausunnot tulisi saada 31.10.2016 mennessä,
jolloin yhtymähallitus voisi tehdä lopullisen ehdotuksen
talousarviosta kokouksessaan 10.11.2016.
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Käydyssä keskustelussa toivottiin jatkovalmistelussa kiinnitettävän huomiota vielä seuraaviin seikkoihin:

hyvinvoinnin edistäminen tulisi näkyä sote-linjauksen
mukaisesti yhteisenä painopisteenä kaikessa toiminnassa jo
ennen maakunnallista toimintajärjestelmää

virkaluettelossa tulisi eritellä lääkäri/hammaslääkäri- ja
hoitajavakanssit.

kuntakohtaisesta yhteenvedosta pitää poistaa valmisteilla
olevan perussopimuksen lainaus suoritteiden hinnoittelusta
ja laskutuksesta (13§)
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen hyväksyneen yksimielisesti talousarvioluonnoksen vuodelle 2017
edellä tarkemmin mainituilla täsmennyksillä ja huomioilla.

Yh 10.11.2016 § 97

Jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarvioluonnoksesta pyydetään
lähettämään 31.10.2016 mennessä.
-----Esityslistan lähettämiseen mennessä jäsenkuntien lausunnot ovat tulleet
Eurajoelta ja Kokemäeltä. Harjavallasta ja Nakkilasta on saatu lausuntoluonnokset.
Eurajoen ja Luvian yhteishallitus toteaa 5.10.2016 lausuntonaan, ettei
sillä ole huomautettavaa vuoden 2017 talousarvioon.
Kokemäen kaupunginhallitus toteaa 17.10.2016 lausunnossaan mm.
seuraavaa:
 Kaupungin arvioidut suoritemäärät vastaavat nykyistä toimintaa ja
palvelutarvetta.
 Hoidon porrastus on onnistunut hyvin siltä osin, että potilasvirta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon kautta kotiin tai sosiaalipalveluiden piiriin on nopeaa. Se säästää sekä erikoissairaanhoidon
että perusterveydenhuollon kustannuksia. Kustannussäästöä syö terveyskeskussairaalan hoitopäiväkustannusten nousu, jota ei selitä kuitenkaan hoitohenkilöstön määrä. Suunta asiakkaiden kannalta on kuitenkin oikea.
 Kuntayhtymälle siirtyneiden sosiaalipalvelujen kustannukset nousevat
johtuen kokemäkeläisten runsaasta palvelutarpeesta. Yhteistyö asiakasohjauksessa on toimivaa, joten se ei ole syynä kustannusnousulle.
Kuntayhtymän yhteistyössä kaupungin kanssa on edelleen mietittävä
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keinoja mm. asumispalveluiden järjestämiseksi omassa kunnassa
asumisohjauksen ja erilaisten asumista tukevien palveluiden järjestämiseksi.
Kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan kuntayhtymän 1,6 milj. €:n alijäämä tulee katettavaksi vuosien 2016 - 2018
aikana siten, että alijäämät on saatu katettua 2018 loppuun mennessä.
Vuoden 2017 ylijäämätavoite on 0,57 milj. €. Mainitut tavoitteet on
myös kirjattu vuoden 2017 talousarvion tekstiosaan.
Vuoden 2017 talousarvioesityksen ylijäämäksi on arvioitu 49.000 euroa. Vuoden 2018 tulokseksi on arvioitu +- 0 euroa. Näiltä osin talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet eivät ole konkretisoituneet
2017 talousarvion ja vuoden 2018 taloussuunnitelman lukuihin eikä
alijäämää näin ollen saada katetuksi. Kokemäen kaupunki edellyttää,
että kuntayhtymän talousarvio laaditaan vahvistetun talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.
Luvian liittyessä Eurajoen kuntaan tapahtuu myös terveysaseman ulkoistaminen ja sen yhteydessä vähenee vakansseja yhteensä 15. Muun
muassa vakanssimäärän vähennyksen seurauksena henkilöstökulut
vähenevät olennaisesti. Vastaavasti palveluiden ostossa tapahtuu lähes samansuuruinen lisäys.
Vuoden 2017 henkilöstökulut on arvioitu samansuuruiseksi kuin vuoden 2015 toteutuneet henkilöstökulut, vaikka vuoden 2017 osalta 15
henkilöä siirtyy palkkalistoilta pois.

Harjavallan kaupunginhallitus toteaa 31.10.2010 lausunnossaan seuraavaa:
 Kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman mukaan kuntayhtymällä oleva 1,6 M € alijäämä katetaan vuosien 2016–2018 aikana. Tavoite on tarkoitus saavuttaa toimintakuluja mm. henkilöstökuluja leikkaamalla ja kiinteitä kustannuksia alentamalla. Talousarvion tekstiosan mukaan vuoden 2017 ylijäämä tavoite on 576.000 €.
 Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio ja vuoden 2018 taloussuunnitelma ei osoita tekstiosaa lukuun ottamatta merkkejä suunnitelman
mukaisesta alijäämän kattamisesta. Tilikauden 2017 tulos on arvioitu
vain 49.000 € positiiviseksi. Vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa
suunnitelmassa 0-tulosta. Kuntayhtymän toimintakulut kasvavat talousarviovuonna 2017 1,8 % ja suunnitelma kaudella 2017–2019 yhteensä 3,0 %. Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan alijäämää ei saada siitä tehtyjen päätösten mukaisesti katettua vuosina 2017
ja 2018. Harjavallan kaupunki toteaa, että kuntayhtymän talousarvio
Pöytäkirjantarkastajat
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on laadittava yhtymävaltuuston vahvistaman talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.
 Lisäksi Harjavallan kaupunki kiinnittää erityistä huomiota kuntayhtymän henkilöstökulujen kehitykseen ja kehityssuunnan ristiriitaan
yhtymävaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman sekä
talousarvion tekstiosan kanssa suunnitelmakauden aikana. Kuntayhtymän vuonna 2017 Luvian terveysaseman ulkoistamisen myötä tapahtuvan henkilöstövähennyksen vaikutusta ei ole huomioitu suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 henkilöstökustannuksissa tai kuntayhtymä
on muutoin poikkeamassa edellä mainituista suunnitelmista ja päätöksistä henkilöstökustannusten osalta. Harjavallan kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä noudattaa yhtymävaltuuston tekemää päätöstä
talouden tasapainotusohjelmasta ja siihen sisältyvästä linjauksesta
henkilöstön sekä henkilöstökustannusten vähentämisestä.
 Harjavallan kaupunki toteaa myös, että mikäli kuntayhtymällä on erillisiä, talousarviosta poikkeavia suunnitelmia alijäämän kattamiseksi
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, ne on
kirjattava myös talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.
 Harjavallan kaupunki kiittää kuntayhtymän pyrkimyksiä kehittää palveluitaan palvelutuotannon ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Talousarvioehdotuksen sisältämät suoritearviot noudattavat tämän hetken toteutumia ja kehityssuuntia ollen siten varsin realistiselta pohjalta laadittuja. Kuntayhtymän ja kaupungin tulee jatkaa
palvelutuotannonkehittämistä ja tehostamista tiiviisti yhdessä hyödyntäen molempien osapuolten toiminnan mahdollisuudet ja vahvuudet.
Nakkilan kunta 31.10.2016 toteaa lausuntonaan seuraavaa:
 Nakkilan kunnan suoritearviot vuonna 2017 ovat avohoidon osalta
(lääkärikäynnit, erikoislääkärikäynnit, audionomipalvelut, asiantuntijahoitajat, hoitajat, fysioterapia, tutkimuspalvelut, hammashuolto)
30 270 (2016: 32 880), koti- ja sairaalatoiminnan osalta (kotihoito,
terveyskeskussairaala, palliatiivisen poliklinikan ja vuodeosaston
avohoito käynnit) 4 916 (2016: 5 070) ja erityispalveluiden osalta
(psykososiaaliset palvelut) 2 440 (2016: 2 350). Sosiaalipalveluiden
osalta kustannusten arvioidaan laskevan 4,6 %.
 Nakkilan kunnan maksuosuudeksi vuonna 2017 on arvioitu 3.821.457
€, mikä on 3,66 % enemmän kuin vuodelle 2016 arvioitu maksuosuus. Maksuosuuksien on arvioitu kasvavan sosiaalipalveluita lukuun ottamatta kaikilla toiminta-aloilla. Talousarvion toteutumiseen
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tulee erityisesti kiinnittää huomiota, jotta se toteutuu suunnitellun
mukaisesti.
Nakkilan kunta on huomioinut talousarviossaan kuntayhtymän esittämät talousarvioluvut vuodelle 2017. Huomiota talousarvion toteutumiseen tulee kiinnittää erityisesti, sillä vuoden 2015 tilinpäätöksessä Nakkilan kunnan menot ovat 4.321.239 € ja kuntayhtymän talouskatsauksen 1-7/2016 mukaan toteutuma ennuste vuodelle 2016 tullee
olemaan 4.145.000 €. Talousarvion 2017 mukaiset suoritteet ja maksuosuudet tulee perustua realistiseen arvioon toiminnasta.
Kunnanhallitus toteaa edellä olevan lausuntonaan vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ja toteaa lisäksi, että erityisesti on
huolehdittava, että talouden tervehdyttäminen suunnittelukauden aikana toteutuu laaditun ohjelman mukaisesti eikä vuoden 2018 lopussa
tule olemaan enää alijäämää taseessa.

Annettujen lausuntojen pohjalta voidaan todeta, että kuntayhtymä on
pyrkinyt pitkäjänteisesti tehostamaan palvelutuotantoaan. Perinteisen kansanterveystyön lisäksi kuntayhtymä on panostanut viimeisten vuosien aikana peruserikoissairaanhoitoon, joka on osaltaan vähentänyt jäsenkuntien
erikoissairaanhoidon kustannuksia.
Koti- ja sairaalatoiminnassa toiminnan painopistettä on valtakunnan tavoitteen mukaisesti siirretty kotihoitoon ja kotisairaalatoimintaan sekä yhteistyön syventämiseen jäsenkuntien kotipalvelujen sekä kuntayhtymän
kotisairaanhoidon kanssa. Yhteiset panostukset näkyvät lausunnoissakin
mainitussa hoidon porrastuksessa ja kotiutuksissa. Toiminnan painopisteen muuttamisen sekä uusien toimintamallien kehittämisen kautta kuntayhtymä on pystynyt vähentämään oleellisesti myös laitospaikkoja.
Hoitoisuuteen perustuva sairaalahinnoittelu on otettu käyttöön yhteisten
keskustelujen perusteella. Tarkoituksena on ollut kohdentaa sairaalan yksikkökustannukset aikaisempaa paremmin hoidossa vaadittavan resurssitarpeen mukaan. Lisäksi on huomattava, että akuutti terveyskeskuksen
sairaalahoito on yksikköhinnaltaan normaalia vuodeosastohintaa korkeampaa.
Palvelutuotannossa kuntayhtymän ko. viranhaltijat yhdessä peruskunnan
vastaavien viranhaltijoiden kanssa käyvät jatkuvaa keskustelua yksittäisten asiakkaiden palvelutarpeista ja yhteistyöorganisaatioiden palvelumahdollisuuksista. Asumispalveluiden järjestäminen kuntayhtymän ja jäsenPöytäkirjantarkastajat
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kuntien yhteistyönä on ollut myös valmistelussa. Tässä vaiheessa se ei
kuitenkaan liene mahdollista toteuttaa.
Talouden tasapainottamisohjelman yleisenä periaatteena on aikaansaada
kuntayhtymän vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Tasapainottamisen lähtökohtana ovat vuoden 2015 toteutuneet- sekä kuluvan
vuoden budjetoidut toimintakulut. Toisin sanoen budjetin taso pysyy toteutuneen mukaisena ja vain toiminnan laajennukset on erikseen budjetoitu vuoden 2017 talousarviossa. Talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt säästöt ja kustannusleikkaukset toteutetaan toimintaa sopeuttamalla,
vakansseja karsimalla sekä toimintatapojen muutoksilla. Näin menetellen
tehtävät toiminnalliset ratkaisut pystytään kohdentamaan tavoitteen mukaisesti. Lisäksi on todettava, että budjetin käsittelyvaiheessa 15.9.2016 ei
ollut kaikilta osin tiedossa vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen sisältöä
kuntatalouden osalta. Näin ollen on luonnollista, että nämä tarkennukset
tulevat huomioon otetuiksi yhtymähallituksen lopullisessa ehdotuksessa
yhtymävaltuustolle. Työnantajamaksujen osalta sisältö on vieläkin epäselvä. On myös huomattava, etteivät kaikki talouden tasapainottamisohjelmassa mainitut henkilöstötalouden tasapainottamistoimenpiteet ole pysyviä. Suunnitelman mukaisesti talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen jälkeen palvelutuotannon tarvitsemat henkilöresurssit pyritään
normalisoimaan siltä osin kuin se on välttämätöntä.
Suunnitelmavuosien 2018-2019 henkilöstömenojen osalta talousarvion s.
10 taulukon painovirhe korjataan lopulliseen talousarvioon.
Lausuntojen perusteella talousarviota on tarkastettu siten, että taloudentasapainottamisvaikutukset on tuotu esiin talousarviossa ja talousarvioasiakirjaan on liitetty yksityiskohtainen liite vuoden 2017 koskevista talouden tasapainottamistoimenpiteistä.
Talousarviota on tarkennettu STM:n tiedotteen mukaisesti koskien työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteen siirtymistä vuoden 2019 alkuun. Lisäksi sosiaalipalveluiden palveluasumisen kustannuksia on tarkennuttu
(+46 000€).
Talousarvion henkilöstöä koskevat kysymykset ovat sisältyneet talouden tasapainottamisohjelmaan, jota yhteistoimintaelin on käsitellyt kokouksissaan
26.9, 24.8. ja 6.9.2016. Talousarviota tarkennettiin siltä osin, että jos talouden tasapainottamisohjelma ei jostain ennakoimattomasta syystä toteuPöytäkirjantarkastajat
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du esitettyjen toimenpiteiden osalta vuonna 2017 voidaan viimesijaisena
keinoja harkita henkilöstön lomauttamista.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Kuntien antamat lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Tehtyjä tarkennuksia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä tarkemmin esitetyt
jäsenkuntien lausunnot sekä vuoden 2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2017 - 2019 tehdyt tarkistukset.
Edelleen yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä
hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille
2017 – 2019 esityslistan liitteen mukaisesti.
Talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien (70) loppusummana.
Vielä yhtymähallitus päättää antaa vs. kuntayhtymän johtajalle valtuudet
stilististen korjausten tekemiseen.
Käsittely: Hinnoitteluperusteet jaettiin ja käytiin läpi kokouksessa. Hinnoittelun yleisperusteena käytetään vuoden 2017 talousarvion liitteen
mukaisia hinnoitteluperusteita.
Lisäksi talousarvioon liitettiin s. 20 talouden ja hallinnon tehtäväalueelle
tavoitteeksi asiakaspalautteeseen pohjautuva toiminnan kehittäminen tuleva maakunnallinen sote-muutos huomioon ottaen, siten että vuonna
2017 otettaisiin käyttöön asiakaspalautejärjestelmä.
Vs. kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä tarkemmin esitetyt
jäsenkuntien lausunnot sekä vuoden 2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2017 - 2019 tehdyt tarkistukset.
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Edelleen yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä
hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion mukaan lukien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet sekä toimintasuunnitelman vuosille 2017 – 2019 esityslistan liitteen mukaisesti.
Talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien (70) loppusummana.
Vielä yhtymähallitus päättää antaa vs. kuntayhtymän johtajalle valtuudet
stilististen korjausten tekemiseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän tarkennetun päätösesityksen
mukaisesti.

Yv 22.11.2016 22 §

--Talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 – 2019
esityslistan numeroimattomana liitteenä.
Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen ehdotuksen.
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LUVIAN KUNNANVALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄVALTUUSTON
VARAJÄSENEN VAIHTUMISESTA

Yh 10.11.2016 103 §

Luvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.11.2016 § 42 myöntänyt
Kimmo Toroskalle tämän pyytämän eron Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. Toroska on
valtuutettu Harri Peltolan varajäsen yhtymävaltuustossa.
Edelleen kunnanvaltuusto on päättänyt valita Jani Mäen uudeksi varajäseneksi varsinaiselle jäsenelle Harri Peltolalle kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Luvian kunnanvaltuuston
ilmoituksen yhtymävaltuuston varajäsenen vaihtumisesta.
Edelleen yhtymähallitus saattaa kunnanvaltuuston päätöksen yhtymävaltuuston tietoon.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Yv 22.11.2016 23 §

--Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen ehdotuksen.
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HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUJEN SOPIMUKSEN
JATKAMINEN VUOSILLE 2017 – 2018

Tarkltk 11.11.2016 15 § Yv 13.6.2013/21§ mukaan kuntayhtymä on kilpailutuksen jälkeen yhtymävaltuuston päätöksellä valinnut tilintarkastusyhtiöksi BDO Audiator
Oy:n kaudelle 2013-2016.
Hallinnon ja talouden tilintarkastuksen kokonaishinta edellisten vuosien
laajuudessa ja ehdoilla olisi n. 16 000€ vuosille 2017 -2018. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan hankintalakia. Mikäli palveluiden
kokonaishinta alittaa 30 000 euroa, voidaan hankintalain näkökulmasta
tehdä suorahankinta seuraavalle sopimuskaudelle ilman kilpailutusta.
Kuntalain 122§:n mukaan tilintarkastusyhtiön voi valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaan tullessa 1.1.2019 kuntayhtymän toiminta lakkaa ja näin ollen tilintarkastuksen tarve ajoittuu
vain kahdelle vuodelle, vuosien 2017- 2018 tilintarkastuksiin. Kuntayhtymä on aikaisemmin kilpailuttanut tarkastuspalvelut yhdessä Harjavallan
kaupungin kanssa, mutta nyt tarveaika tilintarkastukselle poikkeaa, joten
yhteiskilpailutukseen ei lähdettäisi. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa
Kuntalain 122§ huomioon ottaen vielä vuosille 2017 ja 2018. BDO Audiator Oy on toiminut tilintarkastajana kuntayhtymän jäsenkunnissa, mikä
vahvistaa tilintarkastuksen kokonaisnäkemystä.
BDO Audiator Oy:tä 3.11.2016 saadun ilmoituksen mukaan he ovat valmiita jatkamaan tilintarkastussopimusta vuosiksi 2017 ja 2018.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se jatkaa
BDO Audiator Oy:n sopimusta hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta
tilikausille 2017 ja 2018 nykyisen sopimuksen ehdoin.
Päätös: Päätös esityksen mukaisesti.
JHTT Hannu Laurila poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Heikki Soininen.
-Pöytäkirjantarkastajat
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Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen ehdotuksen.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

Hallintolainkäyttölain 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

18 - 24

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

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 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
toimittaminen

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

Valitusasiakirjat on toimitettava: 1) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat

