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99 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Satu Jokela. 
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101 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 128 § / 31.8.2020: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-6 kk / 2020 2.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 129 § / 31.8.2020: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-7 kk / 2020 2.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 137 § / 31.8.2020: Sairaanhoidon 
asiakasmaksut Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2021 lu-
kien 2.9.2020 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 133 § / 25.8.2020: Osavuosiraportti 
1.1. – 30.6.2020 9.9.2020 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 21 § / 
8.9.2020: Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 
2020, Heinäkuu 15.9.2020 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 22 § / 
8.9.2020: Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 
2021 15.9.2020 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Neljä kiinteistönluovutusilmoitusta 

(ajalta 2.9.2020 – 11.9.2020) 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pan-
tavissa. Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mu-
kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 
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102 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- 
JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN 
UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI 
LAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö val-
mistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perusta-
mista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mu-
kaisesti.  
  
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa 
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja 
perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti 
tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa pal-
veluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoi-
man saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 
 
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palve-
lujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen 
tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehok-
kuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen 
haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittä-
mällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden 
yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslai-
toksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin 
varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotan-
non toiminnallinen ja kustannustehokkuus. 
 
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdo-
tettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan 
kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä nii-
den yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset 
kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakun-
tien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleis-
hallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakun-
nille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. 
 
Esityslistan liitteenä 102.1 on lausuntoluonnos, jossa esitykseen suhtau-
dutaan lähtökohtaisen myönteisesti. Uudistus selkeyttäisi hallintoa ja toisi 
suoremman demokraattisen vaikuttamisen elementin sekä menokurin ny-
kyistä vahvemmin isoon osaan palvelujen tuottamisen kenttää. Lausun-
nossa on kuitenkin huomioita liittyen virkamiesvaltaisuuteen ja yksityisten 
palveluntuottajien asemaan uudistuksessa.  
 
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019  
- Hallituksen esitys ja taustamateriaalit valtioneuvoston hankeikkunassa.  

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019
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https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020  
- Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla. 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Jämijärven kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hal-
lituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista 
koskevaksi lainsäädännöksi. 

 
  

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
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103 § LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2021 – 2023 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2021 
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA 
VUOTEEN 2026 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouk-
sessaan 31.8.2020 hyväksynyt luonnoksen sairaanhoitopiirin toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvioksi 
sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026. 
 
Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti luon-
noksesta jäsenkuntien lausuntoa 22.9.2020 mennessä. Luonnos on liit-
teenä 103.1. 
 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2021 –raami 
edellyttää, että käyttötalous/kustannus kasvu on enintään 3,5 %:a verrat-
tuna vuoteen 2020. Vuoden 2021 talousarvioehdotus on toimintakuluil-
taan 3,0 %:a korkeampi kuin vuoden 2020 muutettu talousarvio. 
 
Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä: 
 
• sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 5,1 Me 
• sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,0 Me 
• 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me 
• Rauman liikkeenluovutus 1.7.2020 (vaikutus 0,5 vuodelle) 0,6 Me 
• Lääkeostot 0,5 Me 
• Apuvälinetoiminnan laajentuminen 0,2 Me 
• Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me 
• ICT-kustannusten kasvu 1,6 Me; LC vuosijulkaisu, EHP Lifecare käyt-

töönotto, eAsiointi, taloushallinnon järjestelmäuudistus 
• Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,6 Me (omarahoitusosuus 

ennallaan) 
• Sopimusambulanssit 0,4 Me 
 
Edellä mainitut yhteensä 10,7 Me. 
 
Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2021 keski-
määrin 3,1 % verrattuna muutettuun talousarvioon 2020 ja sairaanhoi-
dossa nousuarvio on 3,6 % (vertailukelpoinen prosentti 2,9 % huomioiden 
YLE –päivystyksen yhdistämisen erikoissairaanhoidon päivystykseksi). 
 
Investointisuunnitelman mukaiset esitykset investoinneiksi vuosille 2021 – 
2026 ovat yhteensä 186,9 milj. euroa.  
 
Merkittävimmät investoinnit ovat: 
• Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta ja 

Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttää 
laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian suunnittelu on 
käynnissä. Purku- ja maankaivuu-urakan työt ovat alkaneet huhti-
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kuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu vuoden 2023 alku-
puolelle. Hyväksyttyjen L1-vaiheen suunnitelmien mukaan laskettu 
kustannusarvio hankkeelle on 56,774 M€ RKI 104,5 (2010=100), 
jonka yhtymähallitus on hyväksynyt hankkeen enimmäiskustannuk-
siksi. Rakennuksen laajuus noin 21.577 br-m2 

• ”Satasomatiikka” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikka-
rakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinik-
katilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan peruster-
veydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Rakentaminen 
ajoittuu vuosille 2024–2028. 

• Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investoin-
tien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla. 

 
Jämijärven kunnan maksuosuuden kasvuksi oletetaan 2,5 % ja arvio kun-
talaskutuksesta on 2,34 miljoonaa euroa.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarviolle asetettuna tavoitteena on, 
että ”kustannusten kasvu on enintään +3,5 %:a verrattuna vuoteen 2020” 
ja luonnoksen menokasvukin on 3,0 %. Jämijärven kunta pitää hämmen-
tävänä sitä, että sairaanhoitopiiri vuodesta toiseen elää omassa rinnak-
kaismaailmassaan. Julkisen sektorin rahoitustilanne on sellainen, että 
vastuullisten toimijoiden menolisäykset eivät missään tapauksessa ole 
sairaanhoitopiirin talousarvioluonnoksen suuruusluokassa vuodesta toi-
seen. Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa esimerkiksi Jämijärven kun-
nassa talousarviovalmistelussa tavoitellaan menojen laskua ja Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä pyritään selviämään prosentin 
kasvulla.  
 
Mielekkäintä säästämistä ovat toiminnan ohjaaminen siten, että sama lop-
putulos saadaan edullisemman palvelun kautta ja kunkin toiminnon sisäi-
sen tehokkuuden tarkastelu. Tämän tyyppinen ajattelu loistaa poissaolol-
laan Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelusta. Sairaanhoi-
topiirin suurena julkisena toimijana tulisi tehdä kaikkensa menojen kasvun 
rajoittamiseksi kestävään suuruusluokkaan, mutta talousarviosta maini-
taan asiasta ainoastaan sen verran, että vuosi sitten alkanut Nordic 
Health Care Groupin työ on meneillään. Kun kerran menojen kehitystä 
koskevat tavoitteet eivät kuitenkaan ole mitenkään suhteessa ympäröivän 
maailman tilaan, niin sairaanhoitopiirin toivoisi yrittävän hieman enem-
män.  
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104 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAKSI 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.8.2019 § 37 valinnut kunnanjohta-
jan virkaan Markus Ojakosken. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, 
joten päätös ei ole tullut lainvoimaiseksi valitusajan puitteissa. Kunnanhal-
litus päätti 30.9.2019 § 215 ottaa määräaikaiseen kunnanjohtajan virka-
suhteeseen Markus Ojakosken ajalle 1.10.2019 – 30.9.2020.  
 
Kunnanvaltuuston päätöksestä tehty valitus hallinto-oikeudelle on peruu-
tettu, mutta virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tullut hallinto-oikeudelta  
kuntaan. Tästä johtuen on perusteltua ottaa Markus Ojakoski hoitamaan 
kunnanjohtajan virkaa kunnes valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4.3 §:n mukaan vir-
kasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä 
on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus ottaa tarvittaessa kunnan-
johtajan sijaisen tai avoimen viran hoitajan enintään yhden vuoden ajaksi. 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan 
palkkauksesta. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää ottaa määräaikaiseen kunnanjohtajan virkasuh-
teeseen Markus Ojakosken ajalle 1.10.2020 – 31.12.2020. Määräaikai-
suus voi päättyä aiemmin, mikäli lainvoima kunnanvaltuuston päätökselle 
5.8.2019 § 37 saadaan aikaisemmin. Palkka on kokonaispalkka 6 080,86 
euroa/kk ilman työkokemuslisää tms. muita lisiä (KVTES II:17 §). 
 


