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Kokousaika  16.4.2014 klo 17.00–18.52 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Markku Autio 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari, § 35– 

Hannele Tanner-Penttilä, § 37– 

 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Rauno Kajander 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 33 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 33–44 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 34 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 34 

 

Tarkastusaika 23.4.2014 

 

Pöytäkirjan   30.4.2014 

nähtävänäolo 
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§ 33 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 34 

(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 23.4.2014 

klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 23.4.2014 klo 8.00. 

 

 

§ 35 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

Aluehallintovirasto, LSAVI/660/07.00.01/2014, päätös 18.2.2014 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

Aluehallintovirasto, LSAVI/1147/04.02.02/2014, ilmoitus 20.3.2014 

 Ilmoitus uuden sairaankuljetusajoneuvon käyttöönotosta (Auranmaan 

ambulanssi Oy, rek.nro: YGV-299 korvaa rek.nro GHK-815) 

Aluehallintovirasto, LSAVI/792/04.02.01/2014, päätös 24.3.2014 

 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen (Auranmaan ambulanssi Oy, uusi palveluala 

kotisairaanhoito) 

Keva, 131/00.01.01/2014, virkakirje 1/2014, 4.4..2014 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 
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Loimaan kaupunki, kaupunginhallitus § 110, 31.3.2014 

 Työterveyshuolto Työkympin toiminnan järjestäminen 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A1–A5 

 vuosilomapäätökset B7-B8 

 sairausloma C2-C9 

 palkaton virkavapaa H1 

 hoitomaksupäätös M1-M2 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B5–B9 

 sairausloma C4–C7 

 lapsen sairaus D1–D3 

 palkaton virkavapaa H1 

 koulutus K16–K28 

 veteraanikuntoutus O8–O9 

 puheterapia Q5–Q7 

 jalkojenhoito U14 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A1–A2 

 sairausloma C1–C2 

 lapsen sairaus D1 

 palkaton virkavapaa H2–H3 

 koulutus K1–K5 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A31–A90 

 vuosilomapäätös B10–B27 

 sairausloma C18–C39 

 tilapäinen hoitovapaa D1–D11 

 hoitovapaa G1–G2 

 palkaton virka-/työvapaa H4–H10 

 koulutus K27–K62 

 irtisanoutumiset O5–O8 

 omalääkärin vaihdot T1 

 muut päätökset Y3–Y4 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 36 

(asia 4) 

SOPIMUS PESULAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 

 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut henkilökunnan suojavaatteiden ja potilas-

vaatteiden pesulapalvelut. Ilmoitus kilpailutuksesta julkaistiin HILMA:ssa, 

tarjouksen antoi kolme yritystä: 

 

Seb Partners Ab Oy 

Auranmaan pesula Oy 

Turun tekstiilihuolto Oy 

 

Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksen määräajassa ja täyttävät tarjouspyyntö-

asiakirjoissa asetetut edellytykset. 

 

Päätettiin tutustua tarkemmin kahden edullisemman tarjouksen jättäneen 

palveluntuottajan toimintaan. Tutustumiskäynnit tehdään Turun tekstiili-

huoltoon perjantaina 11.4.2014 ja Auranmaan pesulaan maanantaina 

14.4.2014. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Talouspäällikkö tekee päätösehdotuksen tarjousten ja tutustumisen 

perusteella. Tutustumiskäyntien perusteella talouspäällikkö esittää 

hallitukselle, että valitaan pesulapalveluiden tuottajaksi Turun Tekstiilihuolto 

Oy. Perusteluna valinnalle on toimintavarmuus ja pitkä kokemus 

sairaalatekstiilien pesupalvelusta.  

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli päätösehdotuksesta. Koska keskustelun aikana 

tehtiin talouspäällikön ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin 

äänestys (liite 3). Yhtymähallitus äänesti pesulapalvelun tuottajan valinnasta 

kahden palveluntuottajan välillä. Yhtymähallituksen äänestyksen perusteella, 

kuntayhtymän uudeksi pesulapalveluntuottajaksi valittiin Auranmaan Pesula 

Oy. 

 

 

§ 37 

(asia 5) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUKSET 

 

§ 38 

(asia 6) 

FYSIOTERAPIAN OSTOPALVELUTARJOUKSET 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelu-

keskuksen ja Kaarinan kaupungin puolesta fysioterapian ostopalvelut. 

Hankintapäätöksen ja hankintasopimukset kukin taho tekee erikseen. 
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Sopimuskausi on kolme vuotta ja yhden vuoden optio. VSSHP päättää ja 

ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme vuotta 

ennen optiokauden alkua. 

 

Hankinta kokonaisuudessaan ylittää EU-kynnysarvon, mutta kilpailutetaan 

käyttäen kansallista avointa menettelyä (ns. toissijainen palvelu). 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia 

täydentävää asetusta (614/2007). Kansallinen hankintailmoitus on ollut 

julkaistuna HILMA:ssa. 

 

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja yhden (1) vuoden optio. VSSHP päättää 

ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) 

kuukautta ennen optiokauden alkua. 

 

Tarjousten valintaperuste on tarjouspyynnössä määritetyin kriteerein koko-

naistaloudellinen edullisuus. 

 

Mikäli asiakkaan äidinkieli, asuinpaikkakunta tai perusteltu yksilöllinen 

sairaudesta tai vammasta johtuva tarve niin edellyttää, hänelle voidaan 

hankkia palvelua erityisperustein sopimusten ulkopuolelta. Erityisperusteluna 

pidetään myös sitä, jos asiakas joutuisi odottamaan jonotilanteesta johtuen 

kohtuuttoman pitkän ajan saadakseen palvelua. 

 

Kaarinan kaupunki, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja Pöytyän 

ktt:n ky solmivat hankintasopimuksen ensisijaisesti niiden palveluntuottajien 

kanssa, joiden vastaanottotilat ovat enintään 15 km terveyskeskukseen 

kuuluvien kuntien alueesta. 

 

Hankintasopimuksella ei taata palvelujen ostoa. Palveluita tullaan käyttämään 

siinä järjestyksessä, jossa tarjoukset sijoittuvat pisteytyksen mukaan, alkaen 

suurimmasta pistemäärän saaneesta palveluntuottajasta. Palveluntuottajaa 

valittaessa asiakkaalle huomioidaan sopimuspalveluntuottajien osaaminen, 

laitevarustelu ja sijainti sekä palvelun saatavuus potilaan tarvitsemassa ajassa. 

Sopimuksissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 

2009/Palvelut) 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä solmii sopimukset seuraavasti: 

- neurologinen fysioterapia aikuisille, 6 palveluntuottajaa 

- neurologinen fysioterapia vauvoille, lapsille ja nuorille, 8 palveluntuottajaa 

- TULE-sairauksien fysioterapia aikuisille, 8 palveluntuottajaa 

- TULE-sairauksien fysioterapia vauvoille, lapsille ja nuorille, 4 palvelun-

tuottajaa 

- lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, 3 palveluntuottajaa 

- psykofyysinen fysioterapia, 2 palveluntuottajaa 

 

Työryhmä, jossa mukana johtava lääkäri, fysioterapeutit Marja Alila ja Henna 

Vuoristo sekä sosiaalityöntekijä Aila Ilomäki, ovat käsitelleet tarjoukset 

kokouksessaan 2.4.2014. 
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Tarjouspyyntö liitteenä 1. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän hankkivan fysioterapian kuntoutus-

palvelut hankintakaudella 1.1.2014–31.12.2016 (+optio 31.12.2017 saakka) 

tarjouspyynnössä oleviin valintakriteereihin perustuen liitteessä 2 luetelluilta 

palveluntuottajilta. 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan puite-

sopimukset kriteerit täyttävien palvelutuottajien kanssa. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan puite-

  sopimukset kriteerit täyttävien palvelutuottajien kanssa. 

 

 

§ 39 

(asia 7) 

LÄÄKÄRISIJAISTEN REKRYTOINTI OSTOPALVELUIN 

 

Kesäsijaisia ei ole toistaiseksi ole onnistuttu rekrytoimaan. Viikoilla 24 

toimitaan kahden lääkärin vajauksella, viikoilla 26–27 ja 29–31 neljän 

lääkärin vajauksella sekä viikoilla 28 ja 32 toimitaan kolmen lääkärin 

vajauksella. Toiminnan turvaamiseksi on tarpeen saa sijaislääkäri tarvittaessa 

myös ostopalvelua käyttäen. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa johtavan lääkärin hankkimaan sijaislääkärin 

viikoille 24–32 tarvittaessa myös ostopalvelua käyttäen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa johtavan lääkärin hankkimaan sijaislääkärin 

 viikoille 24–32 tarvittaessa myös ostopalvelua käyttäen. 

 

§ 40 

(asia 8) 

VUODEOSASTON IKKUNAREMONTTI 

 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut Vuodeosaston ikkunaremontin. Ilmoitus 

kilpailutuksesta julkaistiin HILMA:ssa, tarjouksen antoi 6 yritystä: 

 

- JPN-Rakennus Oy 

- Alavus Ikkunat Oy 

- Domus Ikkunat 

- J&J Ikkunat 

- R&T Rakennustuotepalvelut, Rakennuspalvelu Tuomi Oy 

- Talomeri Oy 
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Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksen määräajassa ja täyttävät tarjous-

pyyntöasiakirjoissa asetetut edellytykset. 

 

Rakennustoimikunta kokoontui 18.3.2014 käsittelemään asiaa ja vertailemaan 

tarjouksia. Toimikunta päätti, että pyydetään tarkentava tarjous 

edullisimmalta tarjoajalta ja käydään neuvottelu urakkaehdoista sekä 

toimitusajasta tutustuen kohteeseen. 

 

Alavus Ikkunat Oy:n projektipäällikkö Petri Korvenpää, rakennusvalvoja 

Heikki Kiiski ja talouspäällikkö tutustuivat remonttikohteeseen 9.4.2014 ja 

kävivät tarkennetun tarjouksen läpi. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitukselle esitetään Alavus Ikkunat Oy:n tarjouksen hyväksymistä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä Alavus Ikkunat Oy:n tarjouksen.  

 

 

§ 41 

(asia 9) 

JÄRJESTYSHÄIRIÖT YLÄNEEN TERVEYSASEMALLA 

 

§ 42 

(asia 10) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA POLIKLINIKAN HENKILÖKUNNALLE 

 

Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen paikallissopimus KVTES III luvun 

24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta vuodeosaston henkilökunnalle. 

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, että vuodeosastolla käytössä oleva hälytysraha-

sopimus tehtäisiin samansisältöisenä myös poliklinikalle. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hälytysrahan paikallissopimuksesta poliklinikan 

henkilöstölle samoin perustein kuin vuodeosastolla. 
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Päätös: Yhtymähallitus päätti hälytysrahan paikallissopimuksesta poliklinikan 

 henkilöstölle samoin perustein kuin vuodeosastolla. 

 

 

§ 43 

(asia 11) 

6. TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÖ 

 

Terveyskeskuslääkäri Risto Puustisen 1.2.2015 tapahtuvan eläköitymisen 

vuoksi tulee päätettäväksi ko. terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen. 

Terveyskeskuslääkäri Puustinen toimii valtuuston vaalikautta koskevalla 

päätöksellä terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä. Hallintosäännön mukaan 

valtuusto nimeää vaalikaudekseen terveyskeskuksen vastaavan lääkärin. 

Vastoin tahtoaan terveyskeskuksen lääkäriä ei voida nimetä vastaavaksi 

lääkäriksi kahta vaalikautta pidemmäksi ajaksi. 

 

Vuosilomista ja erikoistumiseen liittyvistä virkavapaista johtuen virka on 

mahdollista täyttää kesästä alkaen siten, että valituksi tullut toimii alkuun 

sijaisena tammikuun loppuun saakka. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 6. terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä 6. terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi. 

 

 

§ 44 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

Seuraavat kokouspäivämäärät: 

- keskiviikko 21.5.2014 klo 17.00, yhtymävaltuuston kokous 

samana päivänä klo 18.00 

- keskiviikko 18.6.2014 


