KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

1/2017

1

Kokousaika

Tiistai 24.1.2017 klo 15.01 - 15.25

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1

Saapuvilla olleet
päätöksentekijät

Nimenhuudossa oli saapuvilla 13 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettua

Muut läsnä olleet

Korkeaoja Juha
von Frenckell Asta
Henttinen Kari

yhtymähallituksen puheenjohtaja
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jäsen

Markki Hanna-Leena
Koivusalo Satu

vs. kuntayhtymän johtaja
henkilöstöpäällikkö

Poissa

Kallio Mika
Oksa Jaana

johtava ylilääkäri
johtava hoitaja

Asiat

1-8

Allekirjoitukset

Milja Karjalainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Hanna-Leena Markki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika 31.12017
Allekirjoitukset

Martti Lempinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Sari Lukka

Taloustoimistossa 31.1.2017 klo 8.00 – 15.00. Todistaa:

Raija Nummi
arkistonhoitaja

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Yhtymävaltuusto
NIMENHUUTOLUETTELO

Pöytäkirjan A-liite nro 1

Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 1 /24.1.2017

Valtuutettujen lukumäärä
Nimenhuudossa oli läsnä 13 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu

Läsnä

Aro-Heinilä Tuomo
Heikkilä Hannu
Karisjoki Kirsti
Karjalainen Milja
Ketola Markus
Kortelainen Outi
Kuusisto Jorma
Lempinen Martti
Lievonen Maija-Liisa
Lukka Sari
Myllykoski Sini
Nevala Hannu
Rosendahl Tapio
Soininen Heikki
Teini Pertti
Tuominen Eeva-Liisa
Uotila Jarmo

x
x
x
x
x
x

Yhteensä

14

Pöytäkirjantarkastajat

Poissa

Varavaltuutettu

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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KOKOUSKUTSU

Nro 1/2017

17.1.2017

1/1

Kokousaika

Tiistai 24.1.2017 klo 15

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

3§

Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

4§

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2017

5§

Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi

6§

Yhtymähallituksen Eurajoen edustajien valitseminen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi

7§

Tarkastuslautakunnan jäsenen, tämän henkilökohtaisen varajäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
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Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2017

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Milja Karjalainen
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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 17.1.2017.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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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 Outi Kortelainen (varalla valtuutetut Lempinen
ja Lukka).
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Lempinen ja Sari Lukka.

Pöytäkirjantarkastajat
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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 24.1.2017 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 31.1.2017
kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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PÖYTÄKIRJASTA

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
1.1.2017 LUKIEN

Yh 15.12.2016 113 §

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän nykyinen perussopimus on tullut voimaan 1.1.2013 lukien. Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksesta 1.1.2017 lukien sekä uudesta kuntalaista (410/2015) johtuen perussopimusta on ollut tarve muuttaa. Perussopimuksen valmistelun ovat hoitaneet jäsenkunnat. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot sekä Eurajoen
ja Luvian yhteisvaltuusto ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen, joka
tulee voimaan 1.1.2017. Kunnallisvaltuustojen päätökset ovat nähtävillä
kokouksessa sekä uusi perussopimus esityslistan b-liitteenä nro 3.
Perussopimukseen on tehty välttämättömät kuntaliitoksesta ja kuntalaista
johtuvat muutokset sekä selvennetty kuntayhtymän talouteen liittyviä
menettelytapoja. Muutoksia on tehty seuraaviin pykäliin: 2, 3, 4, 6, 7, 10,
12, 13, 14 (uusi), 20, 21, 23 ja 24.
Kuntayhtymää on pyydetty erityisesti huomioimaan, että kuntaliitoksesta
johtuen yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenmäärät pienenevät.
Eurajoen ja Luvian yhteisvaltuusto kokoontuu 12.12.2016 päättämään
Eurajoen KSTHKy:n yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se
1. merkitsee tietoonsa saatetuksi jäsenkuntien sekä Eurajoen ja Luvian
yhteisvaltuuston hyväksymän uuden perussopimuksen 1.1.2017 lukien.
Käsittely: Vs. kuntayhtymän johtaja esitteli kokouksessa tarkennetun
päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajat
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Vs. kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se
1. merkitsee tietoonsa saatetuksi jäsenkuntien sekä Eurajoen ja Luvian
yhteisvaltuuston hyväksymän uuden perussopimuksen 1.1.2017 lukien.
2. merkitsee tietoonsa saatetuksi yhtymävaltuustoon ajalle 1.1.201731.5.2017 Eurajoen kunnan edustajaksi:
Maija-Liisa Lievonen, varajäsen Marja Vaitomaa
Tuomo Aro-Heinilä, varajäsen Harri Männistö
Kirsti Karisjoki, varajäsen Päivikki Lehtihalme
Martti Lempinen varajäsen Harri Sengström
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän tarkennetun päätösesityksen
mukaisesti.

Yv 24.1.2017 4 §

--Kunnallisvaltuustojen päätökset ovat nähtävillä kokouksessa sekä uusi
perussopimus esityslistan b-liitteenä nro 1.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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PÖYTÄKIRJASTA

YHTYMÄVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Yh 15.12.2016 116 §

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännöksiä.
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuustossa on puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa.
Eurajoen ja Luvian kuntaliitos astuu voimaan 1.1.2017. Kuntayhtymän
tarkistettu perussopimus astuu myös voimaan 1.1.2017, jonka mukaan
Eurajoki on nimennyt perussopimuksen mukaiset edustajansa.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
---

Yv 24.1.2017 5 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Lievosen Eurajoelta jäljellä oleksi toimikaudeksi.
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OTE PÖYTÄKIRJASTA

6§

YHTYMÄHALLITUKSEN EURAJOEN EDUSTAJIEN
JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Yh 15.12.2016 114 §

VALITSEMINEN

Syksyllä 2016 jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytyn ja 1.1.2017 voimaan astuneen perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksessa on
kahdeksan (8) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta
jäsenkunnasta on kaksi (2) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymähallituksen jäsenmäärä vähenee kuntaliitoksesta ja perussopimusmuutoksesta johtuen 2 jäsenellä.
Kuntayhtymän perussopimuksen tarkistuksesta sekä Eurajoen ja Luvian
kuntaliitoksesta 1.1.2017 johtuen tulee yhtymävaltuuston valita Eurajoen
kunnan edustajat valita jäljellä olevalle toimikaudelle 31.5.2017 asti.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Eurajoen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Käsittely: Vs. kuntayhtymän johtaja esitteli kokouksessa tarkennetun
päätösesityksen
Vs. kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Eurajoen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toisen valituista tulee olla tasa-arvolaki huomioiden nainen ja toisen mies. Varajäsenten tulee olla
molempien miehiä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän tarkennetun päätösesityksen
mukaisesti.

Yv 24.1.2017 6 §

Pöytäkirjantarkastajat

--Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emilia Syväsalmen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Sallisen ja Tomi Salosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Peltolan.
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PÖYTÄKIRJASTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN, VARAJÄSENTEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

yh 15.12.2016 115 §

Syksyllä 2016 jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytyn ja 1.1.2017 voimaan astuneen perussopimuksen 20 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa
on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä vähenee kuntaliitoksesta ja perussopimusmuutoksesta johtuen yhdellä jäsenellä.
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla myös yhtymävaltuutettu.
Perussopimuksessa ei ole erikseen määritelty, että tarkastuslautakunnan
jäsenet (4) olisivat yksi jokaisesta jäsenkunnasta, vaikka käytännössä nykyinen tarkastuslautakunta onkin siten muodostunut. Varajäsenet eivät
ole noudattaneet jäsenkuntajakoa.
Nykyisen tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:
Korpela Raija, varapj
Eurajoki
(Teinilä Johanna)
Männistö Harri
Luvia
(Rautava Marko)
Ruohonen Terhi
Nakkila
(Grönroos Tarja)
Salomäki Matti
Harjavalta (Lempinen Martti)
Soininen Heikki, pj
Kokemäki (Koivula Juha)

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2017 johtuen tulee
yhtymävaltuuston valita tarkastuslautakunnan jäsenet jäljellä olevalle
toimikaudelle 1.1.2017- 31.5.2017 asti.
Vs. kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
tarkastuslautakunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä varapuheenjohtajan perussopimuksen 20 §:n mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely: Vs. kuntayhtymän johtaja esitteli kokouksessa tarkennetun
päätösesityksen.
Pöytäkirjantarkastajat
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Vs. kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
tarkastuslautakuntaan yhden jäsenen ja kolmelle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä varapuheenjohtajan vaalikelpoisuuteensa menettäneiden tilalle perussopimuksen 20 §:n mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tarkastuslautakunnan jäsenen tulee olla nainen ja kolmesta varajäsenestä tulee olla kaksi naista ja yksi mies tasa-arvolaki huomioiden.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän tarkennetun päätösesityksen
mukaisesti.

Yv 24.1.2017 7 §

Pöytäkirjantarkastajat

--Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi
tarkastuslautakunnan jäseneksi ja sen varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa
Lievosen Eurajoelta. Varajäsenet valittiin seuraavasti: Maija-Liisa Lievosen varajäseneksi Johanna Teinilä Nakkilasta, Terhi Ruohosen varajäseneksi Tarja Grönroos Eurajoelta ja Matti Salomäen varajäseneksi Martti
Lempinen Eurajoelta.
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI
VUONNA 2017

Yh 15.12.2016 108 §

Kuntalain 63 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 86 §:n mukaan säännöstä
sovelletaan osin myös kuntayhtymään.
Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2016 on julkaistu kuntayhtymän 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 kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
---

Yv 24.1.2017 8 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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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

1-8

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.

Pöytäkirjantarkastajat

Valitusaika
päivää
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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

