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Kokousaika  29.2.2012 klo 17.00–19.50 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Mariaane 

Reide Pirjo 

Tamminen Anu 

 

 Muut osallistujat Puustinen Risto 

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja   § 13 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 13–27 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 14 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 14 

 

Tarkastusaika 7.3.2012 

 

Pöytäkirjan  28.3.2012 

nähtävänäolo 
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§ 13 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 14 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilän ja Mirjami Flemmich´in sekä määrätä pöytäkirjan 

tarkastusajaksi 7.3.2012 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurilan ja  

ja Mirjami Flemmich´in sekä määräsi tarkastusajaksi 7.3.2013 klo 8.00. 

 

 

§ 15 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Valvira, Ilmoitus/Päätös 2.2.2012, VAL-2011-00293/So-35ml 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Varsinais-Suomen ulosottovirasto 7.12.2011, 718/6780/2011M 

- Kutsu asianosaiskeskusteluun 

Pöytyän kunta, Ote pöytäkirjasta tekninen lautakunta § 12, 26.1.2012 

- Yläneen kaukolämmön hinta kuluttajille v. 2011 

Pöytyän kunta, Viranhaltijapäätös 17.1.2012, 1 § 

- Hankintapäätös / Maisema-selvitys Auran ja Pöytyän kunnille 

sosiaali- ja terveystoimesta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25/80/2011, 30.11.2011 

- Kunta voi hakea velkasaatavaansa internetin kautta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 5/80/2012, 26.1.2012 

- Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien uudet maksuperusteet ja 

taksan mallipohja 2012 

Kuntatyönantajat 8.2.2012, 1/2012 

- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta 
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Kuntatyönantajat 15.2.2012, 2/2012 

- Kuntatyönantajapäivät 24.–25.5.2012 Tampereella 

Loimaan kaupunki, ote pöytäkirjasta kaupunginhallitus § 177, 16.5.2011 ja § 

48, 6.2.2012 

- Työterveyshuolto Työkympin toiminnan järjestäminen 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 13.2.2012 

- Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon 

vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014–2015 ja 

kuntaneuvottelut maaliskuussa 2012 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, 24.1.2012 

- Paikallisneuvottelu tietoturvasuunnitelmaan liittyen 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A1–A1 

- vuosilomapäätös B1–B1 

- sairausloma C1–C1 

- vanhempainvapaa G1–G1 

- palkaton virkavapaa H1–H1 

- hankintapäätös/sopimus J1–J4 

- koulutus K1–K4 

- veteraanikuntoutus O1–O18 

- fysioterapia P1–P3 

- jalkojenhoito U1–U3 

- muut käynnit ja palvelut X1-X1 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A1–A1 

- vuosilomat B1–B9 

- sairauslomat C1–C4 

- koulutuspäätökset K1–K3 

- hankinnat Q1–Q1 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A1–A2 

- vuosilomapäätökset B1–B3 

- sairauslomat C1–C2 

- palkallinen virkavapaus I1–I2 

- koulutuspäätös K1–K2 

- hoitomaksupäätökset H1–H5 

- hankintapäätös Q1–Q1 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A1–A35 

- vuosilomapäätös B1–B30 

- sairausloma C1–C17 

- tilapäinen hoitovapaa D1–D10 

- poliklinikkakäynti E1–E1 

- palkaton virka-/työvapaa H1–H14 
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- palkallinen virka-/työvapaa I1–I1 

- tehtävänsiirrot J1–J1 

- koulutus K1–K54 

- irtisanoutumiset O1–O2 

- muut, työpaikan muuttumiset Y1–Y1 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle Varsinais-Suomen shp:n lähettämän 

lausuntopyynnön talousarvio ja -suunnitelmasta 2013–2015 ja selvitti 

vastauksen tekemistä yhdessä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa. 

Talouspäällikkö esitteli Rintamaveteraanien kuntoutuspäätöksen ja 

kuntoutuksen yhteenvedon vuodelta 2011 sekä asianajotoimiston lähettämän 

lopullisen Markkinaoikeuden päätöksen valituksen johdosta sekä 

lakitoimiston laskun ky:n vastineen asianajosta. 

 

 Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 16 

(asia 4) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUKSIA 

 

 

§ 17 

(asia 5) 

OSTOPALVELUSOPIMUS MEDIVERKON HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSKENTELYSTÄ 

KUNTAYHTYMÄN HAMMASHOIDOSSA 

 

Yhtymähallitukselle esitetään ostopalvelusopimuksen tekemistä  

Mediverkko Hammaslääkäri Oy:n kanssa hammaslääkärin työskentelystä 

kuntayhtymässä. Sopimus kattaa ns. optioajan käyttöönottamisen em. 

palveluihin markkinaoikeuden annettua kuntayhtymälle vapauttavan 

päätöksen kilpailijan valituksesta markkinaoikeuteen. 

 

Sopimuksen voimassaoloaika on 1.2.–31.12.2012. 

Sopimus esityslistan liitteenä 1. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Mediverkon kanssa 

esityslistan liitteen 1 mukaisen sopimuksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 18 

(asia 6) 

LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN HINNOITTELUN TARKISTAMINEN 

1.3.2012 ALKAEN 

 

Röntgen- ja laboratoriopalveluiden hinnoittelusta on päätetty tarvittaessa 

vuosittain. 

Terveyskeskuksessa tehtävistä röntgentutkimuksista pyydetään ostajan niin 

halutessa radiologin lausunto, josta laskutetaan 14 euroa. 

 

Röntgen ja ultraäänitutkimusten hinnat on pidetty entisellään. 

 

Laboratoriohinnoittelu on tarkistettu kustannuksia vastaavaksi. 

 

Esitys palvelujen hinnoittelu on esityslistan liitteissä 2 ja 3 

Hinnoittelu on voimassa vuoden hintojen tarkistamisesta alkaen. Tarvittaessa 

hinnoittelua tarkistetaan seuraavaksi 1.3.2013. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen 

hinnoittelun tarkistamisen liitteiden 2 ja 3 esitetyn mukaiseksi ajalle 

1.3.2012–28.2.2013. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 19 

(asia 7) 

LÄÄKÄRISOPIMUKSEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN 1.1.2012 LUKIEN 

 

 

§ 20 

(asia 8) 

RIIHIKOSKEN TERVEYSASEMAN LÄÄKÄRIPALVELUIDEN SIJAISTUSTILANNE 

 

Terveyskeskuslääkäri Kaisa Pönkän sijaisuuteen valittu lääkäri Teemu 

Seikkula on irtisanoutunut sijaisuudestaan 20.2.2012 alkaen. Jäljellä olevaan 

sijaisuusaikaan on hakuilmoitus julkaistu Suomen Lääkärilehdessä sekä 

neljässä eri rekrytointisivustolla. Tällä hetkellä on yksi lääketieteen opiskelija 

lupautunut kesäsijaiseksi. Terveysaseman vastuulla olevan väestömäärän sekä 

vuodeosaston hoidon turvaamiseksi tarvitaan välttämättä sijaislääkäri 

aloittamaan työnsä välittömästi. Johtava lääkäri on selvittänyt myös 

vuokralääkärin saantimahdollisuutta. Välittömästi ei tähänkään näytä olevan 

mahdollisuutta. Johtava lääkäri on neuvotellut lääkäritilanteesta hallituksen 

puheenjohtajan kanssa. Sijaisen saantimahdollisuuden selvitystä jatketaan 

myös vuokralääkäriyritysten kanssa. 
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 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin rekrytoimaan lääkärityövoimaa 

tarvittaessa myös vuokralääkärisopimuksella. Sopimus tuodaan tiedoksi 

yhtymähallitukselle. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle lääkäreiden työtilannetta sekä kesän ajan 

sijaisuuksien täyttämismahdollisuuksia. 

 

Lisäksi keskusteltiin nuorten lääkäreiden rekrytoinnin parantamisesta 

palkkauksen keinoin sekä ostopalvelun kautta hankittavien nuorten 

lääkäreiden palkkauskustannuksista.  

 

Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkäri ehdotuksen ja antoi hänen 

tehtäväkseen lisäksi valmistella nuorille sijaislääkäreille mahdollisesti 

maksettavaa lisäpalkkaa sijaisuuksien täyttämisen helpottamiseksi. 

Johtavan lääkäri esitys tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

§ 21 

(asia 9) 

KORTTITILITYSPALVELUSOPIMUKSEN TEKEMINEN 

 

Kuntayhtymää on työllistänyt kortilla maksettujen potilasmaksujen käsittely, 

koska Luottokunta tilittää tapahtumat nettotilityksenä, jolloin jokaisesta 

viennistä pitää kirjata pääoma ja palkkio erikseen. Pöytyän osuuspankki 

tarjoaa nyt kuntayhtymälle mahdollisuutta bruttotilitykseen, jossa tilitys 

tapahtuu täysimääräisenä ja provisio peritään yhteissummana seuraavan 

kuukauden alussa. 

 

OP-Pohjola ryhmä on aloittanut uuden OP-korttitilityspalvelun niille 

yritysasiakkaille, joilla on maksupääte. Järjestelmässä on 

bruttotilitysmahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että kun asiakas maksaa tilille 

esim. 100 euron maksun, tilitetään yritykselle sama 100 euroa. 

Kansainvälisten korttien provisiot peritään jälkeenpäin yhteissummana 

seuraavan kuukauden alussa. Bruttotilitys helpottaa täsmäytystä ja 

kirjanpitoa. Nettotilityksessä maksu tilitetään provisiolla vähennettynä. 

 

Korttipalvelun hinta määräytyy tapahtumien kappale- ja euromäärien 

mukaan.  

 

Kuntayhtymällä on noin 2800 korttitapahtumaa / 70.000 € vuodessa, jolloin: 
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Nykyisen järjestelmän mukaan: 

 

 VisaDebit, Electron Visa Credit YHT. 

 sirukortt. 2744 tap.  56 tap. 

 

määrä 98 %–2 % (2800) 68 600 € 1 400 € 

Luottokunnan palkkio 212,66 € 12,60 € 225,26 € 

(0,31 %)  (0,90 %) 

Pankin palkkio  27,44 0,56 28,00 € 

0,01 €/tilitys 

Palkkio vuodessa yhteensä: 253,26 € 

 

OP:n palkkio: 

- kiinteä 82,32 € 1,68 € 84,00 € 

- palkkio % 267,54 € 13,72 € 281,26 € 

 (0,39 %) (0,98 %) 

Palkkio vuodessa yhteensä:  365,26 € 

 

Hintaero on vuodessa em. laskelman mukaan 112 €/ vuosi. 

 

Pankki ilmoittaa myös, että sopimusta tehtäessä voidaan sopia milloin 

hinnoittelua tarkistetaan eli kun sopimus tehdään Pöytyän OP:n kanssa, 

kuntayhtymä saa kaikki maksupäätteisiin liittyvät palvelut pankista.  

Kuntayhtymän ei tarvitse olla itse yhteydessä eri tahoihin, vaan pankki hoitaa 

yhteydet maksupäätetoimittajaan, Luottokuntaan, muihin korttien 

liikkeellelaskijoihin, operaattoriin ja se neuvottelee korttitilityksen hinnan. 

Järjestelmästä ei peritä avausmaksua, kuukausimaksua tai minimimaksua, 

vaan pelkästään todelliset hinnat per tapahtuma. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Pöytyän Op:n tarjouksen OP- Korttitilitys- 

palvelusta ja allekirjoittaa palvelusta sopimuksen pankin kanssa. 

Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan pankin kanssa sopimus, joka 

tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

§ 22 

(asia 10) 

SOPIMUS LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VERKOSSA (LOVe) -OPPIMATERIAALIN 

KÄYTTÖOIKEUDEN MYYNNISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA-

YKSIKÖLLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 

 

 

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa 

alueellaan tehtäväalansa tutkimus-, kehittämis-, ja koulutustoiminnasta. 
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava alueen terveydenhuollon 

henkilöstön riittävästä täydennyskoulutuksesta. 

 

Sairaanhoitopiiri on toimittanut kuntayhtymälle sopimusmallin, jonka 

avulla kuntayhtymä voi saada käyttöönsä Lääkehuollon osaamisen 

verkossa (LOVe) -oppimateriaalin. Sopimuksella sovitaan oppimateriaalin 

käyttöoikeuksista sekä sairaanhoitopiirin tarjoamista tukipalveluista. 

 

Lääkehoidon osaaminen verkossa – oppimateriaali on Kuopion 

Yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekin ja Pohjois-Karjalan 

sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kehittämä ja omistama 

verkko-opetusmateriaali. VSSHP:n ja em. osapuolten kesken solmiman 

myyntisopimuksen perusteella VSSHP voi antaa oikeuksia käyttää 

oppimateriaalia VSSHP:in alueen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

julkisen ja yksityisen toimintayksikön sekä sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitosten henkilöstölle. 

 

Verkoston oppimateriaali on tarkoitettu terveydenhuollon 

ammattihenkilöille lääkehoito-osaamisen vahvistamiseen. Oppimateriaali 

sisältää seuraavat kokonaisuudet: 

LOP = Lääkeosaamisen perusteet 

IV = Suonensisäinen lääke- ja nestehoito 

EPI = Epiduraalinen lääkehoito 

Lisäksi oppimateriaaliin on liitetty SPR:n tuottama verensiirron 

kurssimateriaali. 

 

VSSHP antaa LOVe -verkossa oppimateriaalin kuntayhtymän käyttöön 

VSSHP:n hallinnoimassa Moodle -oppimisympäristössä ja huolehtii 

käyttäjätunnusten tekemisestä verkko-ympäristöön. Tunnukset ovat 

voimassa yhden vuoden tunnusten teosta. Lisäksi SHP antaa LOVe -

oppimateriaalin käyttöönottokoulutuksen (2 h) kertaluonteisesti 

kuntayhtymän nimeämälle vastuuhenkilölle (1–2) 

 

Oppimateriaalin hinta on 75 € (+alv) / käyttäjätunnus. Tunnukset hankitaan 

käytännössä niille ky:n lääkehoitoa antaville henkilöille, joiden 

lääkehuollon täydennyskoulutustarve vuosittain arvioidaan vaativan LOVe 

-verkon avulla annettavaa täydennystä (n. 25–30 henk./v). 

 

LOVe -sopimus esityslistan liitteenä 4. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin kanssa liitteen 4 mukaisen sopimuksen 

Lääkehuollon osaaminen verkossa (LOVe) -oppimateriaalin käyttöoikeudesta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 23 

(asia 11) 

LAUSUNTOPYYNTÖ TERVEYSASEMAN KEITTIÖN RUOKATUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ 

PÖYTYÄN KUNNAN TOIMINNAKSI 

 

Pöytyän kunnanhallitus on lähettänyt kuntayhtymälle seuraavansisältöisen 

lausuntopyynnön: 

”Pyydämme lausuntoanne Riihikosken terveysaseman ruuan tuotannon 

siirtämisestä Pöytyän kunnan tuotannoksi ns. vastuukuntamallilla. 

 

Pöytyän kunta on teettänyt kunnan koko ruokahuollon tehostamisesta 

selvityksen. Taloustoimikunta on asian valmistelussa päätynyt malliin, 

jossa Riihikoskella pyritään kahteen valmistuskeittiöön, joista toinen 

tuottaa koko Aurajokivarren koulujen ruuan Riihikosken koululla ja toinen 

terveysasemalla toimiva keittiö tuottaa myös Riihikodin ja kotipalvelun 

ruuat. Tällöin Haverin, Mustanojan ja Auvaisten koulujen sekä Riihikodin 

keittiöt muuttuvat jakelukeittiöiksi. 

 

Pyydämme lisäksi, että kunnan ruokahuollon vastaava Kaija Lähteenmäki 

saa luvan tehdä asiassa tarvittavat tarkemmat selvitykset Pöytyän kunnan 

päätöksentekoa valmistellessaan. 

 

Pyydämme lausuntoanne mahdollisimman pian kuitenkin helmikuun 

loppuun mennessä. 

 

Pöytyällä 23.pnä tammikuuta 2012  

 

PÖYTYÄN KUNNANHALLITUS 

Kari Jokela Sami Suikkanen 

kunnanjohtaja kehitysjohtaja     ” 

 

Johtoryhmä on käsitellyt lausuntopyyntöä ja esittää yhtymähallitukselle, 

että kuntayhtymä toteaa lausuntonaan Pöytyän kunnalle: 

Kuntayhtymä on valmis aloittamaan selvityksen tekemisen Pöytyän 

ruokahuollon järjestämisestä. Kuntayhtymä edellyttää, että kuntayhtymän 

emäntä osallistuu selvitystyön valmisteluun ja yhtymähallitukselle ja ky:n 

johtoryhmälle tiedotetaan selvityksen etenemisen eri vaiheissa valmistelun 

sisällöstä. 

 

Kuntayhtymän ruokahuolto on osa vuodeosaston potilaiden hoitoa ja 

edellyttää ruokahuollon toimivuutta jatkossakin. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa johtoryhmän esittämän lausunnon Pöytyän 

kunnalle. 

 

 Päätös:  Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 24 

(asia 12) 

TYÖKYMPIN YHTIÖITTÄMINEN 

 

Työkympin yhtiöittämisen valmistelua on jatkettu työryhmässä loppuvuoden 

2011 aikana. Työkympin johtokunta on käsitellyt yhtiöittämistä ja 

liiketoimintasuunnitelmaa kokouksessaan 13.12.2011. Työryhmä käsitteli 

liikatoimintasuunnitelmaa kokouksessaan 12.1.2012. Yhtiöittämiseen liittyviä 

sopimusluonnoksia on mm. osakepääoman määrän osalta viimeistelty vielä 

Loimaan, Liedon ja Pöytyän kunnanjohtajien neuvottelun 19.1.2012 pohjalta. 

Osakepääomaa on nostettu 50.000 euroon ja sijoitetun vapaan pääoman 

rahaston määrää 200.000 euroon. 

 

Yhtiöittämisen alustavaksi aikatauluksi on suunniteltu: 

Yhtiöittämisvaihe 2-8/2012: 

- sopijatahot antavat lausunnot perustamisasiakirjaluonnoksista 9.3.2012 

mennessä. 

- toiminnan siirtämiseen / liikkeen luovutukseen liittyvät 

neuvotteluvelvoitteet työnantajan ja henkilöstön välillä. 

- sopijatahot päättävät (valtuustot / hallitukset) yhtiön perustamisesta ja 

asiakkaaksi liittymisestä sekä hyväksyvät perustamisasiakirjat 

(perustamissopimus, yhtiöjärjestys, osakassopimus ja 

liiketoimintasuunnitelma) viimeistään 30.4.2012 mennessä. 

Aloitusvaihe 6-12/2012: 

- hallituksen ja toimitusjohtajan valintaprosessi.  

- Loimaan kaupungin ja perustettavan yhtiön välinen liiketoiminnan 

luovutussopimus/ -kirja sekä henkilöstön siirtosopimus / 

henkilöstösopimus. 

- Osakeyhtiö on perustettava viimeistään 30.9.2012 mennessä niin, että 

varsinaisen palvelutoiminnan käynnistäminen voidaan toteuttaa vuoden 

vaihteessa 2012–2013. 

Käynnistysvaihe 1/2013: 

- osakeyhtiön palvelutoiminta käynnistyy 1.1.2013. 

 

Loimaan kaupunginhallitus on lähettänyt Auran, Koski Tl., Liedon, Marttilan, 

Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen kunnille sekä Härkätien kuntayhtymälle ja 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle tiedoksi yhtiöittämiseen liittyvät 

asiakirjat sekä pyytää 9.3 mennessä lausunnot asiakirjaluonnoksista ja 

sitoutumista Työkymppi Oy:n perustamiseen sekä pääomasijoituksiin 

perustamisasiakirjaluonnosten ja esitetyn aikataulun mukaisesti. 

 

Esityslistan liitteenä osakeyhtiön perustamissopimusluonnos 26.1.2012, 

Työkympin yhtiöjärjestysluonnos 26.1.2012 ja osakassopimusluonnos 

26.1.2012 (Liite 5) Liiketoimintasopimus esitellään yhtymähallitukselle 

kokouksessa. 
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Kuntayhtymä on ollut nykyisen yhteistoimintasopimuksen yksi allekirjoittaja, 

koska perusterveydenhuolto on kuntayhtymän perussopimuksessa siirretty 

jäsenkunnilta kuntayhtymän tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä. että 

kansanterveyslaissa ja terveydenhuoltolaissa kunnalle määrätyt tehtävät hoitaa 

jäsenkuntien osalta kansanterveystyön kuntayhtymä. Eli työterveyshuollon 

järjestäminen kuntayhtymän alueella on kuntayhtymän vastuulla. Jäsenkunnat 

ovat nyt pääomasijoituksillaan perustamassa uutta osakeyhtiötä. Näin ollen 

Auran ja Pöytyän kunnat allekirjoittavat ja hyväksyvät uuden osakeyhtiön 

perustamisen työterveyshuollon tehtävien hoitamiseen toimialueellaan. 

Osakeyhtiön perustaminen ei muuta kuntayhtymän lakisääteistä velvollisuutta 

järjestää alueellaan työterveyshuollon palveluja, niin kauan kuin perussopimus 

on nykyisessä muodossaan voimassa. Ratkaisuna em. ongelmaan on: 

 

a) kuntayhtymän perussopimusta muutetaan siten, että työterveyshuolto 

rajataan pois kuntayhtymän tehtävistä, jolloin peruskunnat vastaavat 

tehtävistä (ks. kansanterveyslaki 5 §) 

b) kuntayhtymä omana yksikkönään ostaa Työkympin osakkeen / 

osakkeita ja toimii näin päätösvaltaisena osakkeen omistajana. 

c) kuntayhtymä allekirjoittaa perustamisasiakirjat ilman pääomasijoitusta 

ja näin periaatteessa ottaa vastuun osakeyhtiön toiminnasta. Tässä 

vaihtoehdossa kuntayhtymällä ei ole omaa äänivaltaa 

yhtiökokouksessa. 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntien on päätettävä ennen Työkympin perustamista 

minkä vaihtoehdon mukaisesti työterveyshuollon tehtävien hoitaminen 

kuntayhtymän alueella järjestetään, koska uuden osakeyhtiön toiminnan 

aloittamiseen mennessä (1.1.2013) kuntayhtymän toimintaa tuskin pystytään 

lakkauttamaan ja yhdistämään uuteen kuntayksikköön. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Työkympin yhtiöittämiseen liittyvät 

asiakirjaluonnokset ja esittää lausuntonaan kuntayhtymän osalta 

vaihtoehtoa c) siten, että Työkympin osakassopimukseen kirjattaisiin, että 

kuntayhtymän edustajalle annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus Työkympin 

hallituksen kokoukseen. Edustajan valitsisi kuntayhtymän yhtymähallitus 

toimikaudekseen. Kuntayhtymä allekirjoittaisi myös osakassopimuksen, 

jolloin se tulee yhdeksi sopimusosapuoleksi. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen. 

 

 

§ 25 

(asia 13) 

ALUEHALLINTOVIRASTON LISÄSELVITYSPYYNTÖÖN VASTAAMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot 

lähettivät terveyskeskusten johtaville lääkäreille kyselyn marraskuun 2010–



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   29.2.2012   22 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

helmikuun 2011 aikana koskien iäkkäiden potilaiden hoidon laatua 

terveyskeskusten vuodeosastoilla. 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Pöytyän 

perusturvalautakunnalle selvityspyynnön 8.7.2011 koskien kyselyn  kohtaa ” 

hoitohenkilökunnan määrä potilasta kohden on alle laatusuosituksen”. 

Johtava lääkäri on toimittanut 1.9.2011päivätyn selvityksen, jonka liitteenä 

oli yhtymähallituksen kokouksen 24.8.2011 pöytäkirjan ote. 

 

Aluehallintovirasto pyytää 2.2.2012 päivätyssä kirjeessään antamaan 

lisäselvityksen asiassa: 

 

- vuodeosaston henkilöresurssien tämän hetkinen tilanne sekä 

mahdollisten uusien vakanssien perustamisaikataulu. 

 

Selvitys pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 1.3.2012 mennessä. 

Johtava lääkäri on pyytänyt yhtymähallituksen kokouksen ajankohdan 

perusteella lisäaikaa selvityksen toimittamiseen 16.3.2012 mennessä. 

Selvitys esityslistan liitteenä 6. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Kuultuaan johtavan lääkärin selvityksen yhtymähallitus päättää hyväksyä 

selvityksen esityslistan liitteen 6 mukaisesti. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

 

§ 26 

TALOUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN HAKIJOIDEN ESITTELY 

 

 Päätös: Talouspäällikkö jakoi yhtymähallituksen jäsenille yhteenvedon 

talouspäällikön määräaikaista virkaa hakeneista henkilöistä. Lisäksi hän luki 

hakemukset ja esitteli hakijoiden koulutuksen ja työkokemukset. 

Yhtymähallitus päätti haastatella 12.3.2012 klo 15.00 neljää hakijaa (Pekka 

Kesseli, Hanna Rannanperä, Timo Arppe, Sari Laine) Haastatteluun 

osallistuvat Marianne Raiko ja Pirjo Reide yhtymähallituksesta sekä 

johtoryhmä. 

 

 

§ 27 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli kuntayhtymän uuden vastaajapalvelun saamasta 

palautteesta. 

Yhtymähallituksen jäsenille on tullut kielteistä palautetta hoitoon pääsyssä 

oikean henkilön tavoitettavuudessa ja siihen kuluneessa ajassa. 
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Johtava lääkäri ja talouspäällikkö kertoivat alkuvaiheen ongelmista. Kun 

järjestelmä on alkanut toimia, ovat ongelmatkin poistuneet. 

 

Lisäksi keskusteltiin hoitoon pääsemisen tasapuolisuudesta, jos potilas varaa 

ajanvarauksen kautta hoitoajan ja joku toinen tulee suoraan vastaanotolle ja 

saa sieltä heti itselleen ajan. 

Myös hammashuollosta on henkilökunta valittanut soittoihin vastaamisen 

hankaluudesta. 

 

Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 21.3.2012. 

 

Yhtymähallitus päätti, että yhtymähallituksen edustajina kuntauudistuksen 

aluekierroksen kuntaseminaariin 20.3.2012 osallistuvat Marianne Raiko ja 

Mirjami Flemmich. 

 

 

 


