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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  22.1.2014 klo 17.00–18.30 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku, poistui § 11 jälkeen 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 1 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 1–13 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 2 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 2 

 

Tarkastusaika 29.1.2014 

 

Pöytäkirjan   5.2.2014 

nähtävänäolo 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 22.1.2014 3 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 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 pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mari Siimar ja 

Hannele Tanner-Penttilä sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 29.1.2014 

klo 8.00. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mari Siimar ja 

 Matti Kaurila sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 29.1.2014 klo 8.00. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 3 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.1.2014, 2a/80/2014 

 Korjaus yleiskirjeeseen 2/80/2014 (Europarlamenttivaalit) 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.1.2014, 2/80/2014 

 Europarlamenttivaalit 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.1.2014, 1/80/2014 

 Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo 

Kuntaliitto, Yleiskirje 19.12.2013, 26/80/2013 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut 

muuttuvat vuoden 2014 alusta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11.12.2013, 25/80/2013 

 Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) 

-hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa 

Kuntatyönantajat, 16.12.2013, 20/2013 

 Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta 

Turun hallinto-oikeus, Tiedote 19.12.2013 

 Turun hallinto-oikeus siirtyy väistötiloihin Yliopistonkadulle 

helmikuun alussa 2014 

Loimaan kaupunki, ote pöytäkirjasta Kh 06.05.2013 § 192, 

197/01.04.02/2013 

 Työterveyshuolto Työkympin toiminnan järjestämisestä 

Pöytyän kunta, tekninen lautakunta § 137, 17.12.2013 

 Yläneen kaukolämmön hinta kuluttajille v. 2013 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 28.11.2013 

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma 

vuosille 2014–2016 (http://www.vsshp.fi/fi/talousarvio) 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

TOIMIKAUDELLA 2013–2016 

 

Kuntayhtymän voimassa olevan hallintosäännön 31 §:n mukaan pöytäkirjan 

kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjojen tarkastamiseksi on toimikaudella 

2013–2016 valittu kussakin kokouksessa aina kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Pöytäkirjantarkastajat on valittu varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. 

Tarkastus on suoritettu viikon kuluttua kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja 

siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on pidetty 

yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa viikon päästä 

tarkastuksesta toimiston normaalina aukioloaikana. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa pöytäkirjojen tarkastamisen ja nähtävänä 

pitämisen hallintosäännön mukaisesti. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti vahvistaa pöytäkirjojen tarkastamisen ja nähtävänä 

 pitämisen hallintosäännön mukaisesti. 

 

 

§ 5 

(asia 5) 

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2013 

 

Yhtymähallitukselle esitellään yhteenvedot viranhaltijoiden päätöspöytä-

kirjoista vuodelta 2013. 

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista esityslistan liitteenä 1. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2013 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin 

yhtymähallitus merkitsee yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Tutustuttuaan vuoden 2013 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin yhtymä-

hallitus merkitsi yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 6 

(asia 6) 

HAMMASHOITAJIEN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

Hammashoitajat ovat jättäneet yhtymähallitukselle liitteen 2 mukaisen 

anomuksen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa hammashoitajien saamaa korvausta vuoden 

2014 ajan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jatkaa hammashoitajien saamaa korvausta 

määräaikaisena vuoden 2014 ajan. 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen paikallissopimus KVTES III luvun 

24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika on 

päättynyt 31.12.2013. 

 

Sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 30 euron suuruisena silloin, kun 

kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 

 

Erikoishälytysraha maksetaan 50 euron suuruisena silloin, kun työntekijä 

joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo 

tehdyn työvuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän 

tunnin ajaksi tai saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 

 

Ensisijaisesti tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta toissijaisesti 

pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman työvuoronsa 

päätteeksi. 

 

Tehy ja Super esittävät sopimuksen jatkamista vuodelle 2014 saman-

sisältöisenä. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa 

vuodelle 2014 nykyisin korvauksin. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jatkaa hälytysrahan paikallissopimusta vuoden 2014 

ajan. 

 

 

§ 8 

(asia 8) 

TIETOLIIKENNELASKUTUS KUNNILTA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.12.2012 § 135 päättänyt uusia data-

siirtoyhteyksien sopimuksen SSP Yhtiö Oy:n kanssa. 

 

Yhtymähallitus on päättänyt myös, että 1.1.2013 alkaen peritään kunnilta 

osuus datasiirtoyhteyden kustannuksista suhteutettuna verkossa olevien 

koneiden määrään. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Laskutus on tehty 1.1.2013 alkaen verkossa olevien koneiden määrän 

mukaisesti. Kunnat ovat kieltäytyneet maksamasta heiltä laskutettuja 

osuuksia. 

 

Yhtymähallitus on edelleen käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.11.2013 § 111 

ja päättänyt, että asiassa käydään ky:n ja kuntien talouspäälliköiden ja 

kirjanpitäjien neuvottelu, jossa käytännöistä sovitaan. 

 

Neuvottelu käytiin 2.12.2013. Neuvotteluun perustuen kuntayhtymässä 

odotettiin edelleen kuntien maksusuoritusta tietoliikennemaksuihin. 

Talouspäällikkö on ollut yhteydessä kunnanjohtajiin tammikuun aikana. 

Laskutusasia on ratkaistava ennen tilinpäätöksen laatimista. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä vastaa jatkossakin kuntayhtymän ja 

molempien peruskuntien datasiirtoyhteyksien vuosittaisista kustannuksista. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että keskusteluja jatketaan mutta toistaiseksi 

kuntayhtymä vastaa kuntayhtymän ja molempien peruskuntien 

datasiirtoyhteyksien vuosittaisista kustannuksista. 

 

 

§ 9 

(asia 9) 

VUODEOSASTOLÄÄKÄRI 

 

Vuodeosaston osastonlääkäri vastaa osaston lisäksi väestövastuualueella noin 

690 potilaan hoidosta, sekä lisäksi hoitaa Riihikosken alueen 

äitiysneuvolalääkärin tehtävät. Osastonlääkärin työkuormituksen 

vähentämiseksi on vuodeosastolle tarpeen palkata kesäajaksi sijaislääkäri 

hoitamaan pelkästään osaa vuodeosastokierroista. Aiempina kesinä sijaisena 

on toiminut neljännen vuosikurssin lääketieteen kandidaatti. Palkkaus on 

maksettu LITK6100 mukaisesti. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osastolääkärisijaisen palkkaamisen 

kesäkautena yllä olevan mukaisesti 2–3 kuukauden ajaksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osastolääkärisijaisen palkkaamisen  

  kesäkautena yllä olevan mukaisesti 2–3 kuukauden ajaksi. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 10 

(asia 10) 

OSTOPALVELUSOPIMUS HAMMASHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 

 

Hammashuollon ostopalvelusopimus päättyy 31.1.2014. 

 

Hammaslääkäritilanteen vuoksi hammashuollon palveluja on tuotettu 

ostopalveluna vuosien ajan. Hoitotakuun toteutumiseksi lähetetään potilaita 

tarvittaessa perushammashoitoon. Lähetteiden määrä vaihtelee, vuosittain 

kokonaiskustannus on 100000–140 000 €. 

 

Ostopalvelu on kilpailutettu, sopimus laaditaan vuodeksi. Sopimuksessa on 

mahdollisuus käyttää optiovuosia 1+1. 

 

Tarjoajat: 

Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy 

Turun Hammasplussa Oy/Hammaspulssi 

Hml Riitta Leimola-Virtanen/Hammashoitola Nastahammas 

 

Tarjoukset on jätetty määräaikaan mennessä, kaikki tarjoajat täyttävät 

kelpoisuusehdot. Talouspäällikkö ja vastaava hammaslääkäri ovat käyneet 

tarjoukset läpi ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kokonaisedullisimman tarjouksen hyväksymisestä ja 

hammashuollon ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Mediverkko 

Hammaslääkäripalvelut Oy:n kanssa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Mediverkko 

Hammaslääkäripalvelut Oy:n kanssa. 

 

 

§ 11 

(asia 11) 

HAMMASVÄLINEEN HAASTEHAKEMUS KOSKIEN OIKOMISHOIDON TARVIKKEIDEN 

HANKINTAA 

 

Hammasväline Oy on toimittanut Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen 

haastehakemuksen koskien oikomishoidon tarvikkeiden hankintaa. Hankinta 

on ns. Erva -yhteishankinta, jossa kilpailuttajana on toiminut Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (VSSHP) hankintatoimisto. 

Hammasväline Oy on kohdistanut haastehakemuksensa osaan 

yhteishankinnassa mukana olevista tahoista. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

VSSHP on yrittänyt sovitella asiaa, jotta asiassa löydettäisiin sopuratkaisu 

31.1.2014 mennessä. Määräaika sopuratkaisun tekemiseksi on vähissä ja on 

valmistauduttava laatimaan vastausta. VSSHP ehdottaa, että VSSHP tai 

tarvittaessa VSSHP:n hankkima ulkopuolinen asianajaja toimii 

oikeusprosessissa asiamiehenä kaikkien vastaajien osalta. Tämä edellyttää 

sitä, että VSSHP tai ulkopuolinen asianajaja saa kultakin asianosaiselta 

valtakirjan asian hoitamista varten. Valtakirja toimitetaan allekirjoitettavaksi 

myöhemmin. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus päättää antaa talouspäällikölle valtuuden allekirjoittaa 

valtakirja tarvittaessa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti antaa talouspäällikölle valtuuden allekirjoittaa 

valtakirja tarvittaessa. 

 

Markku Autio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

 

§ 12 

(asia 12) 

KUNTAYHTYMÄN WWW-SIVUT 

 

Kuntayhtymän uudistetut www-sivut on laadittu yhteistyössä Trival Oy:n 

kanssa. Myös kuntayhtymän logoa on uudistettu. 

 

Yhtymähallituksen jäsenille jaetaan kokouskutsun mukana salasanat, joilla 

pääsee tutustumaan uudelle sivustolle ennen kokousta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus vahvistaa uusien www-sivujen ulkoasun ja kuntayhtymän 

uuden logon. 

 

Päätös: Yhtymähallitus vahvisti uusien www-sivujen ulkoasun ja kuntayhtymän 

uuden logon. 

 

 

§ 13 

(asia 13) 

MUUT ASIAT Seuraava yhtymähallituksen kokous 12.2.2014 klo 17.00. 

 


