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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 2 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka-Pekka 

Aallon ja Jouko Vähä-Rahkan sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

25.1.2012 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 3 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 19.12.2011, LSAVI/1616/04.02.00/2011 

 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva kuvan 

muuttaminen 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 20.12.2011, LSAVI/1526/07.00.01/2011 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

Kuntaliitto, Yleiskirje 16.12.2011, 26/80/2011 

 Vesilaki muuttuu 

Kuntaliitto, Yleiskirje 16.12.2011, 27/80/2011 

 Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2012 alkaen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.12.2011, 28/80/2011 

 Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen 

tarkistaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 21.12.2011, 29/80/2011 

 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon 

kustannuskorvauksista 2012 

Kuntaliitto, Yleiskirje 28.12.2011, 30/80/2011 

 Terveydenhuoltolain 58 §:n mukainen kuntalaskutus 
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Kuntatyönantajat, 12.12.2011, 24/2011 

 Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä 

vuoden 2012 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 

Kuntatyönantajat, 2.12.2011, 24/2011 

 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012–2013 (KVTES 

2012–2013) 

Kuntatyönantajat, 12.12.2011, 28/2011 

 Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2012–

2013 (TS-12) 

Kuntatyönantajat, 14.12.2011, 29/2011 

 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2012–2013 

Kuntatyönantajat, 12.12.2011, 30/2011 

 Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille 

Kuntatyönantajat, 19.12.2011, 32/2011 

 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät 

sopimusmuutokset 

Kuntatyönantajat, 19.12.2011, 33/2011 

 Kunta-alan tuloksellisuuskampanja ja aluetilaisuudet 

Kuntatyönantajat, 19.12.2011, 35/2011 

 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2012 

Kuntatyönantajat, 19.12.2011, 36/2011 

 Henkilöstöjohtamisen (HR) -verkosto 

Kuntatyönantajat, 21.12.2011, 37/2011 

 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 (KVTES 

2012–2013) palkkaluvussa tapahtuneita muutoksia 

Kuntatyönantajat, 30.12.2011, 38/2011 

 Vuoden 2011 yleiskirjeluettelo 

 

Kuntatyönantajat, Ossi Auran ja Ville Saarikosken julkaisu 2011 

 Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin 

kehittämisohjelma 

KEVA, virkakirje 28.12.2011, 3/2011 

 KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

Tammipesula Oy, 31.12.2011 

 Ilmoitus tuotannon siirtymisestä tilapäisesti, ajanjaksolla tammi–

toukokuu 2012, sisaryhtiö Baltic CleanAS:lle 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle Markkinaoikeuden päätöksen 

21.12.2011, jossa markkinaoikeus on hylännyt Puumedi Oy:n valituksen 

kuntayhtymän päätöksestä jättää sen tarjous huomioimatta 

hammaslääkäripalvelujen kilpailutuksessa. 
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Lisäksi yhtymähallitus keskusteli Tammipesulan pyykin siirtämisestä Viroon 

Baltic Cleanille. 

 

 Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoosa saatetuiksi. 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2011 

 

Yhtymähallitukselle esitellään yhteenvedot viranhaltijoiden 

päätöspöytäkirjoista vuodelta 2011. 

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista esityslistan liitteenä 1. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2011 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin 

yhtymähallitus merkitsee yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 5 

(asia 5) 

TERVEYSASEMIEN SULUT 2012 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2012–2015: Talousresurssien 

edellyttämät välttämättömät terveysasemien sulut toteutetaan varmistamalla 

sulkujen aikana terveydenhuollon palvelut Riihikosken terveysasemalta käsin. 

 

Kiireelliset sairaanhoidon ja terveysneuvonnan sekä hammashuollon 

tapaukset on hoidettu sulkujen aikana avoinna olleilta terveysasemilta käsin. 

Talousarviolaadinnassa on huomioitu Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettaviksi kuluvana vuotena yhteensä kuuden viikon ajan. 

 

Aiempina vuosina sulut on toteutettu kolmessa jaksossa. Esityksen mukaisesti 

ne toteutettaisiin kahdessa jaksossa, joista talvisulku olisi viikon ja kesäsulku 

viiden viikon pituinen. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettuina ajalla 20–26.2.2012. Kesä-elokuun välisenä aikana sulut 

toteutetaan porrastetusti siten, että Kyrön terveysasema on kiinni 18.6.–22.7., 

Yläneen terveysasema 2.7.–5.8. ja Auran terveysasema 16.7.–19.8.2012. 
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Sulkujen aikana kiireelliset tapaukset hoidetaan Riihikosken terveysasemalta 

ja porrastetusti toteutetun sulun aikana myös muilta terveysasemilta käsin. 

Sulkujen aikana joudutaan rajoittamaan ei-kiireellisten palveluiden 

saatavuutta myös Riihikosken terveysasemalla. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kuluvan vuoden lomajärjestelyt ja terveysasemien 

sulut. 

 

Yhtymähallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi 

 

 

§ 6 

(asia 6) 

LÄÄKEHUOLLON PALVELUIDEN MYYNTIIN LIITTYVÄ SOPIMUS VUONNA 2012  

 

 

Varsinais-Suomen Lääkehuolto on lähettänyt kuntayhtymälle 

allekirjoitettavaksi päivitetyn lääkehuollon palvelusopimuksen vuodelle 2012. 

 

Muutos vuodelle 2012 verrattuna sopimuksen sisältöön vuonna 2011 on 

osastokäyntien yhteydessä farmaseutin työhön liittyvään korvaukseen tullut 

1,10 euron korotus. Korotus on seurausta palkkojen indeksikorotuksesta. 

 

Lääkehuoltoa koskeva sopimus liitteineen esityslistan liitteenä 2. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Varsinais-Suomen 

Lääkehuollon kanssa esityslistan liitteen 2 mukaisen sopimuksen vuodelle 

2012. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti lääkehuollon sopimuksen. 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

TK Rekry SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

TK Rekry on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehittämä ja ylläpitämä 

valtakunnallinen terveyskeskusten käyttöön tarkoitettu lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden rekrytointisivusto. 

 

Tyks Erva -osion ylläpidosta vastaa sairaanhoitopiirin ja kuntien omistama 

Medbit tietohallinto-osakeyhtiö. 

 

Medbit Oy:n esittämä sopimus koskee TK Rekry -sivuston käyttöönottoa ja 

siihen liittyviä ylläpitomaksuja. Kustannukset jaetaan Tyks Erva -alueen 
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asukasmäärien suhteessa terveyskeskusten kesken. Vuotuinen kustannus on 

240 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus liitteenä 3. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksen liitteen 3 mukaisesti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti liitteen 3 mukaisen sopimuksen 

Medbit Oy:n kanssa. 

 

 

§ 8 

(asia 8) 

HAMMASHUOLLON VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄPÄIVYSTYSTEN HOITAMINEN 

OSTOPALVELUNA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.12.2010 hyväksynyt MedOne Oy:n 

kanssa option vuodelle 2011 hammashuollon viikonloppu- ja 

arkipyhäpäivystysten hoitamisesta Turun yhteispäivystysrenkaassa. 

Kuntayhtymän velvollisuus on hoitaa vuodessa 2–3 päivystysvuoroa Turussa. 

 

MedOne Oy:n hinta työparille on ollut 205 € / t (alv 0 %). MedOne on 

ilmoittanut tarjoavansa uutta sopimusta em. päivystyksistä vuodelle 2012 

hintaan 205 € / t. Sopimus pöytäkirjan liitteenä 5. 

  

 

Vastaava hammaslääkäri esittää, että yhtymähallitus hyväksyisi ja 

allekirjoittaisi MedOne Oy:n kanssa sopimuksen Turun 

yhteispäivystysrenkaan viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksistä vuodelle 

2012. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa MedOne Oy:n kanssa 

liitteen 5 mukaisen sopimuksen Turun yhteispäivystysrenkaan viikonloppu-  

ja arkipyhäpäivystysten ostamisesta vuonna 2012. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti liitteen 5 mukaisen sopimuksen. 

 

 

§ 9 

(asia 9) 

VANHAN SAIRAALAN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Vanhan sairaalan taloteknisen saneerauksen urakkatarjouskilpailu päättyy 

17.1.2012 klo 12.00. Rakennustoimikunta kokoontuu samana päivänä klo 

16.00 avaamaan tarjoukset ja tekemään yhtymähallitukselle esityksen 

urakoitsijoiden valitsemisesta sekä rakennustöiden tuntityöntekijän. 
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Rakennustoimikunnan ehdotus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Vanhan Sairaalan taloteknisen saneerauksen 

urakoitsijat ja rakennustöiden tuntityöntekijän. 

 

Päätös: Talouspäällikkö luki kokouksella rakennustoimikunnan kokouksen 17.1.2012 

pöytäkirjan. 

 

Tarjouksensa olivat antaneet: 

 

Rakennustyöt (laskutyö): 

 Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta: 35 €/h (alv.0) 

 

LVIS-urakka: 

 Ilmatuote Oy: 179 154,47 € (alv 0 %) 

 IV-Pelti Luuri Oy: 177 700,00 € (alv 0 %) 

 Vesijohtoliike Reiman Oy: 187 200,00 € (alv 0 %) 

 

Automaatiourakka: 

 Schneider Building Electric Oy: 13 700,00 € (alv 0 %) 

 Trendtec Team Oy: 18 200,00 € (alv 0 %) 

 Prosessiautomaatio Oy: 11 080,00 € (alv 0 %) 

 

Yhtymähallitus hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä: 

 

Rakennustyöhön: 

Rakennuspalvelu Markku Laaksovirran tarjouksen (35 €/h, alv 0 %), 

 

LVIS-urakkaan: 

IV-Pelti Luuri Oy:n tarjouksen (177 700,00 €, alv 0 %) 

 

Automaatiourakkaan: 

Trentec Team Oy:n tarjouksen (18 200,00 €, alv 0 %). 

 

 

 

 

Automaatiourakan osalta päätöksen perustelu: 

 

Riihikosken terveysasema on varustettu Trend –automaatiojärjestelmällä ja se 

on liitetty etäyhteydellä Trentec Team Oy:n kaukovalvontaan. Trentec Team 

Oy:llä on huoltosopimus järjestelmän ylläpidosta. 
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Urakkatarjouspyynnön asiakirjoissa on rakennusautomaatiojärjestelmäksi 

määritetty Trend automaatiojärjestelmä (yksilöitynä). LVIA -työselityksen 

kohta 8.1. Tällä on haluttu varmistaa uusien ja vanhojen laitteiden 

yhteensopivuus ja olemassa olevan etäyhteyden säilyttäminen 

huoltosopimuksen ylläpitoa varten. 

 

Yhteenveto tarjottujen järjestelmien yhteensopivuudesta: 

 

Trentec Team Oy:  

Trend. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä on urakkatarjouspyynnön mukainen. 

Järjestelmä on ns. avoin rakennusautomaatiojärjestelmä. Etäyhteys ja 

huoltosopimukset säilyvät vanhan järjestelmän osalta ennallaan haluttaessa. 

 

Prosessiautomaatio: 

Centraline. 

Centraline on Honeywell ryhmän rakennusautomaatiojärjestelmä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä ei ole tarjouspyynnön mukainen. 

Järjestelmään ei voida liittää vanhaa Trend -järjestelmää, koska järjestelmässä 

ei ole BACNet liitettävyyttä, mitä tarjous edellyttää. Järjestelmä ei ole ns. 

avoin järjestelmä eli jos nykyiset laitteet jollain erityisjärjestelyin liitetään 

Centralineen, ei niihin enää saada yhteyttä nykyisen etäyhteyden kautta. 

 

Schneider Electric: 

AtmosCare 

Rakennusautomaatiojärjestelmä ei ole tarjouspyynnön mukainen. Järjestelmä 

ei ole ns. avoin järjestelmä eli jos nykyiset laitteet jollain erityisjärjestelyin 

liitetään AtmosCare-järjestelmään, ei niihin saada enää yhteyttä nykyisen 

etäyhteyden kautta. 

 

Rakennushankkeen rahoitus ja lainajärjestelyt tuodaan yhtymähallituksen 

seuraavaan kokoukseen. 

 

 

§ 10 

(asia 10) 

TAPANINPÄIVÄN MYRSKYN AIHEUTTAMAT TAPAHTUMAT TERVEYSKESKUKSESSA 

 

Tapaninpäivän myrsky ja siitä seuranneet sähkökatkokset ovat toimineet 

kunnassa ja kuntayhtymässä harjoituksena poikkeusoloja varten. Myrsky 

kaatoi Riihikosken terveysasema alueelta tusinan verran puita. Onneksi vain 

taloustoimiston päätyyn kaatunut puu hipaisi ilman vahinkoa vain talon 

kulmaa. Palokunta kävi poistamassa poliklinikan pääoven eteen kaatuneen 

männyn. Sähkön katkettua Tapaninpäivänä varavoimala käynnistyi 

automaattisesti ja toimi koko katkon ajan. Sähkönsyötöstä jäi tällöin pois 

ilmastointikoneet sekä röntgenlaitteet. Muu toiminta toimi koko katkon 

aikana. 
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Joulun ja uudenvuoden väliviikolla olivat sivuterveysasemat kiinni, jolloin 

Riihikoskella on tehostettu lääkärikapasiteetti käytössä. Kunnan 

kaukolämpökeskus ei pystynyt toimittamaan lämpöä, koska sillä ei ollut 

virtaa pumppujen käynnissä pitämiseen. Vuodeosastolla lämpö pysyi 

kuitenkin potilaiden ja henkilökunnan oman lämmönmuodostuksen avulla 

normaalina tiistaihin 27.12. asti, jolloin Pöytyän tekninen toimisto toimitti 

osastolle 10 lämpöpatteria, kj Jokela yhden ja yksi terveyskeskuksella oli 

itsellään. Potilaat keskitettiin 12 potilashuoneeseen jolloin lämmitys saatiin 

pattereilla pysymään normaalissa lämpötilassa. Ruokahuolto toimi 

normaalisti. 

 

Poliklinikka, Vanha Sairaala ja taloustoimisto kylmenivät tiistaina katkon 

jatkuessa (tal.tsto + 12 C) 

 

Sähkökatkos katkaisi GSM-yhteydet eikä puhelinvaihde toiminut  

Soneran aluekeskuksen toiminnan katkettua. Myös VIRVE -puhelimien 

yhteyksissä esiintyi ongelmia. Varavoimala ei tuota virtaa taloustoimistoon. 

Tästä seurasi se, että kuntien ja ky:n nettiyhteydet katkesivat. Näin myös 

kuntien mahdollisuus omien kotisivujensa kautta tiedottamiseen ei ollut 

mahdollista. Kuntayhtymä lainasi JMJpingiltä UPS-laitteen, jonka jälkeen 

nettiyhteydet saatiin toimimaan, mutta 27.2. iltapäivällä UPS-laitteen akkujen 

virta loppui ja yhteys oli poikki kunnes verkkovirta palautui tiistai-iltana n. 

19.35. 

 

Taloustoimiston takapihalla on Soneran GSM-antenni, jonka virransyöttö 

tulee taloustoimistosta. Tämä aiheutti myös sen, että yhteyden saanti GSM-

puhelimien kautta takkuili sähkökatkon aikana. 

 

Tiedotuksen puute ja yhteydensaannin toimimattomuuden takia tiistain ja 

keskiviikon aikana ei poliklinikalle tullut ruuhkaa, vaan kaikki paikalla tulleet 

pystyttiin hoitamaan. Apua tarvitsevat eivät välttämättä edes hakeutuneet 

vastaanotolle, koska kuvittelivat, ettei se toimi katkon aikana. 

Viranomaistiedotteella asukkaita pyydettiin hakemaan apua paikallisilta 

paloasemilta, joissa oli päivystys. 

 

Myrskyn tapahtumista ja johtopäätöksistä on tehty esityslistan liitteen 4 

yhteenveto.  

 

Yhtymähallitukselle esitetään taloustoimiston liittämistä varavoimalan taakse. 

 

Virransyöttö on mahdollista vetää lämpökanaalin remontin yhteydessä 

asennettuun putkeen, joka on vedetty vuodeosaston päädystä taloustoimiston 

”pannuhuoneeseen”, jossa on taloustoimiston sähköpääkeskus. Toimenpide 

turvaisi ainakin kuntaverkon yhteyksien saannin serverihuoneeseen ja 

parantaisi GSM-yhteyksiä terveyskeskukseen ja alueellisestikin Riihikosken 

keskustassa. 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 18.01.2012 10 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa talouspäällikölle valtuudet aloittaa 

varavoimalan sähkön syötön liittämisen valmistelun taloustoimistoon. 

Toimenpiteen kustannusarvio tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi 

ennen toimenpiteen aloittamista. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitti sähkökaapelin asennuksen yhteydessä lisäksi 

taloustoimiston reitittimestä vedettäväksi nykyisen atk-kaapelin tilalle uusi 

kaapeli, joka mahdollistaisi taloon sisään tulevan atk-kaapeloinnin suoran 

yhteyden serverihuoneeseen ja siten turvaisi verkon yhteydet sähkökatkojen 

aikana. 

 

 Keskusteltuaan sähkökatkoksen aiheuttamista ongelmista ja uusiin katkoksiin 

varautumisesta, yhtymähallitus hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen. 

 

 

§ 11 

(asia 11) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN HÄNEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISENSÄ 

JÄLKEEN 

 

 

§ 12 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kokoontua 15.2. ja 21.3.2012. 

 


