KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

4/2017

47

Kokousaika

Keskiviikko 22.11.2017 klo 15.01 – 16.21

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1

Saapuvilla olleet
päätöksentekijät

Nimenhuudossa oli saapuvilla 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

Muut läsnä olleet

Markki Hanna-Leena
Kallio Mika
Koivusalo Satu
Oksa Jaana
von Frenckell Asta
Mäkinen Aulis
Robeva-Krasteva Olivera

Asiat

25 - 29

kuntayhtymän johtaja
johtava ylilääkäri
henkilöstöpäällikkö
johtava hoitaja
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jäsen
yhtymähallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Mika Nurmi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Hanna-Leena Markki
pöytäkirjanpitäjä

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

Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Hannu Heikkilä

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Kristiina Isokorpi

Taloustoimistossa 30.11.2017 klo 8.00 – 15.00. Todistaa:

Raija Nummi
arkistonhoitaja

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Yhtymävaltuusto

22.11.2017

NIMENHUUTOLUETTELO

Pöytäkirjan A-liite nro 1

Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 4 /22.11.2017

Valtuutettujen lukumäärä
Nimenhuudossa oli läsnä 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettu.

Läsnä

Erkkilä Mervi
Grönroos Juhani
Heikkilä Hannu
Isokorpi Kristiina
Kortelainen Outi
Kuhlman Sanna
Lukka Heli
Lähteenmäki Tuukka
Mäkilä Keijo
Nurmi Mika
Ollila Hanna
Rosendahl Tapio
Tamminen Matti
Tuominen Eeva-Liisa
Uimonen Ari
Vaitomaa Marja

x
x
x
x
x
x
x

Yhteensä

16

Pöytäkirjantarkastajat

Poissa

Varavaltuutettu

x

Nurmi Olli

x

Kylä-Setälä Minna

x
x
x
x
x
x
x
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Yhtymävaltuusto

KOKOUSKUTSU
14.11.2017

Kokousaika

Keskiviikko 22.11.2017 klo 15

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1

Nro 4/2017
1/1

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
25 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 §

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

27 §

Jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen

28 §

Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2019

29 §

Sidonnaisuusilmoitukset

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

25 §
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntayhtymän 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.”
Toimikaudelle 2017- 2021 jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenkuntien päätökset: Eurajoki kv 12.6.2017/56§,
Harjavalta kv 26.6.2017/53§, Kokemäki kv 12.6.2017/58§ ja Nakkila kv
12.6.2017/36§.
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Kuntalain 94 §:n 3 mom. mukaan ” Valtuuston kutsuu
koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.”
Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kuntayhtymän jäsenkunnille.
Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien
virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille
14.11.2017.
Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
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Päätös: Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 §:n mukaan pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Hannu Heikkilä ja Kristiina
Isokorpi (varalla valtuutetut Kortelainen ja Kuhlman).
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 28.11 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 30.11.2017 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.
Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Heikkilän ja Kristiina Isokorven ja päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 28.11.2017 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 30.11.2017 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.
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JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN

Yh 4.10.2017 96 §

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017/22 § valinnut yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi vv. 2017 - 2021 Paula Puronummen Kokemäeltä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Nevalan Kokemäeltä.
Paula Puronummi on 18.9.2017 päivätyssä kirjeessä pyytänyt eroa KeskiSatakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. Eroamisensa syyksi Puronummi ilmoittaa terveydelliset syyt.
Valintaa tehtäessä tulee huomioida tasa-arvolain täyttyminen sekä se, että
yhtymähallituksen kokoonpanon tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi
Paula Puronummen eroilmoituksen 1.10.2017 lukien sekä valitsisi samalla
yhtymähallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tasaarvolaki huomioiden.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Yv 22.11.2017 § 27

Pöytäkirjantarkastajat

--Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymähallituksen varsinaiseksi
jäseneksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marjatta Sutisen Kokemäeltä.
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VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2018 – 2019

Yh 8.11.2017 109 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakunnallinen palvelujärjestelmän toteutuminen siirtyi ajankohtaan 1.1.2020; kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee kattamaan vuodet 2018 ja 2019. Soteja maakuntauudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö etenevät maan eduskunnan käsiteltäväksi kevään 2018 aikana.
Tässä vaiheessa valinnanvapauspilottien toteutuminen odottaa voimassa
olevaa lainsäädäntöä.
Talousarvion painopistealueet ovat: a) asiakaspalvelun parantaminen b)
vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen sekä c) sote -valmistelu ja
toteutus mahdollisten pilottien kautta.

‐
‐
‐
‐

Kuntayhtymän oman toiminnan muutokset ja kehittäminen vuodelle 2018
ovat suuntautumassa sote-uudistukseen valmistautumiseen:
avopalveluiden osalta yhteisen sote-toiminnan organisointi yhdessä jäsenkuntien kanssa
koti- ja sairaalapalveluiden osalta tavoitteena on 30 potilaspaikkaa (10
paikan vähennys) ja kuntouttavan kotisairaalatoiminnan kehittäminen
oheispalveluineen
lasten ja perheiden palveluiden osalta kehitetään mm. perhekeskusmallin
mukaista toimintaa
asiakaspalvelun parantaminen on edelleen toiminnan keskiössä
Mikäli valinnanvapauspilotti ei toteudu: toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen
ja Luvian toimipisteitä, joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden
2020 loppuun saakka. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta korostetaan
ja täydennetään vain tarvittaessa ostopalveluilla. Työterveyshuollon toiminta huomioidaan nykymuotoisena vuoden 2018 loppuun asti. Työterveyshuollon jatkoa suunnitellaan valtakunnallisten ja maakunnallisten
linjausten tarkentuessa.

Pöytäkirjantarkastajat
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Yhtymähallituksen 1.6.2017 linjauksen mukaisesti puitteet sote –palvelutuotannolle Keski-Satakunnassa tulee turvata. Irtaimistohankintoja ja tarpeistoa tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita.
Vuoden 2018 toimintakulut tulevat olemaan noin 29,7 milj. € ja toimintatulot 30,4 milj. €. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2017 talousarvion
tasosta on 1,9 prosenttia. Kuntien maksuosuudet on arvioitu todellisen
käytön ja arvioitujen muutosten perusteella. Kuntien maksuosuudet ovat
yhteensä 25,2 milj. €. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu n.
0,4 milj. € ylijäämä.
Yhtymähallitus pyysi 30.8.2017/84 § mukaisesti jäsenkunnilta lausuntoa
talousarviosta 2018. Kaikki kunnat antoivat lausunnot vuoden 2018 talousarviosta 13.10.2017 mennessä. Eurajoen lausunnossa ei ole huomautettavaa talousarvioesitykseen. Nakkilan, Kokemäen ja Harjavallan lausunnoissa viitattiin käyttötalousmenojen pysymiseen jäsenkuntien talousraameissa. Kuntien maksuosuuksien nousuun ja ylijäämäisen talousarvioon
viitattiin lausunnoissa mm. siitä näkökulmasta, että kuntien valtionosuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin vähenevät melkein kaikissa jäsenkunnissa. Kehittämislinjauksiin ja talousarvion laadintaprosessiin oltiin tyytyväisiä sekä yhteistyöhön jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanssa.
Talousarviota on käsitelty kehy-ryhmässä useasti toukokuusta 2017 lukien. Jäsenkuntien erityisestä pyynnöstä talousarvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ja suoritearvioiltaan mahdollisimman oikeaksi; tällä
on suora merkitys kuntien maksuosuuksien kasvamiseen. Kehy-ryhmässä
ei ole tuotu esiin kuntien talousarvioraameja, jotta kuntayhtymä olisi voinut valmistelun tehdä niiden mukaiseksi.
Kuntien lausuntojen pohjalta talousarviota on muutettu siten, että käyttötalousmenojen nousua on karsittu; nousu on 1,9 %:n (tämä sisältää mm.
sosiaalipalveluiden talousarvion 140 000 € korotuksen). Käyttötalousmenot on arvioitu kuluvan vuoden pohjalta mahdollisimman realistiseksi.
Budjetissa on tehty sisäisiä siirtoja; tuloarviota on tarkastettu sekä ylijäämäistä talousarviota on laskettu hinnanalennuksin jäsenkuntien maksuosuuksissa n. 500 000 €. Koko kuntayhtymän talousarviota on kohdennettu budjetin sisällä siten, että mahdollisiin palkankorotuksiin on varattu
0,5 % ja välttämättömiin ict -hankintoihin arvioidun mukaisesti.
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Hinnoitteluperusteet on esitetty talousarvion sivulla 31. Hinnoittelun
yleisperusteena käytetään vuoden 2018 talousarvion liitteen mukaisia
hinnoitteluperusteita.
Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarviota 2018 kokouksessaan
31.10.2017 ja toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa kuntayhtymän talousarviosta 2018 ja toimintasuunnitelmasta 2018 - 2019.
Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma vuosille 2018- 2019 on liitteenä
nro 4.
Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2018 - 2019 sekä jäsenkuntien
lausunnot esitellään tarkemmin kokouksessa.
Jäsenkuntien lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä esitetyt jäsenkuntien lausunnot sekä vuoden 2018 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2018 - 2019
tehdyt tarkistukset
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2018 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2018 – 2019 mukaan lukien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet esityslistan liitteen mukaisesti.
3) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppusummana.
4) yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet
stilististen korjausten tekemiseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi

Yv 22.11.2017 § 28

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,
puh. 044 4503 200
--Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2019 on esityslistan liitteenä nro 1.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkltk 5.10.2017 10 §

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään
sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tietoon. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty palauttamaan taloustoimistoon 29.9.2017 mennessä.
Saapuneet ilmoitukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilanteen kuntayhtymän sidonnaisuusilmoituksista.
Päätös:

Yv 22.11.2017 § 29

Tarkastuslautakunta hyväksyi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja vie
ne yhtymävaltuustolle tiedoksi.
--Kooste sidonnaisuusilmoituksista esityslistan liitteenä nro 2.
Saapuneet ilmoitukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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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

25 -. 29

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.
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