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§ 88 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 89 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Outi Leino. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

18.11.2015. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 90 

(asia 3) 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPITEET 

 

Pöytyän kunnanvaltuusto ja Auran kunnanhallitus ovat hyväksyneet 

kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 ja -suunnitelman vuosille 2016–

2018 seuraavin täsmennyksin: 

 

- vuodeosaston paikkamäärää tulee ensisijassa pienentää kymmenellä 

paikalla ja toiminta tulee sopeuttaa uuteen mitoitukseen henkilöstön 

osalta 

- terveyskeskuksen keittiön toiminta tulee liittää osaksi suuremman 

yksikön toimintaa tai aterioita tulee myydä ulkopuolelle merkittävästi 

kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstömäärä tulee sopeuttaa tehtäviin 

järjestelyihin 

- hammaslääkäripalveluiden osalta palvelusetelin käyttöönotto tulee 

selvittää ja käynnistää mahdollisimman pian 

- vuodeosastosta tulee teettää kuntotutkimus, jonka perusteella omistajat 

päättävät tulevat korjausinvestoinnit 

- kuntayhtymän viranhaltijoiden ja yhtymähallituksen tulee miettiä 

toiminnan kehittämistä ja resurssien mahdollisimman tehokasta käyttöä 

osana päivittäistä työtään, tehdä tarvittavia operatiivisia korjausliikkeitä 

talousarviossa pysymiseksi ja tehdä aktiivisesti kuntayhtymän 

toimintaan liittyviä kehittämisehdotuksia omistajille. 
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Lisäksi Auran kunnanhallitus on 26.10.2015 hyväksynyt talouden tasapainot-

tamisohjelman vuosille 2016–2018 talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 

2016–2018 pohjaksi sekä linjannut jatkotoimenpiteet vuosien 2019–2020 

talouden tasapainotukselle. Auran kunnan talouden tasapainottamis-

suunnitelma vuosille 2016–2018 sisältää myös seuraavia Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymää koskevia asioita: 

- Vuodeosaston kymmenen paikan vähennys (näyttävä kuntalaskussa); 

säästö 50 000 euroa vuodessa 

- Palveluseteli hammaslääkäripalveluihin (yksityinen tehokkaampi); 

säästö 70 000–100 000 euroa vuodessa 

- Perusterveydenhuollon keittiö Pöytyän alle (työnjako, sijaissäästöt, 

eläkepoistuman hyödyntäminen); säästö 12 000–15 000 euroa vuodessa 

 

 

Yhtymähallitukselle annetaan kokouksessa selvitys 

palvelusetelijärjestelmästä suun terveydenhuollon osalta. 
 

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. Yhtymähallitus keskustelee ja päättää 

toimenpiteiden etenemisestä. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. Yhtymähallitus päätti aloittaa palvelusetelin 

käyttöönoton valmistelun siten, että palveluseteli suun terveydenhuollossa 

olisi mahdollisesti käyttöönotettavissa vuonna 2017. Yhtymähallitus merkitsi 

tiedoksi, että vuodeosaston kuntotutkimus on aloitettu. Vuodeosaston 

korjausinvestoinnista päätetään kuntotutkimuksen tulosten valmistumisen 

jälkeen. Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi Pöytyän kunnanhallituksen 

päätöksen koskien ruokahuollon tuotantotapaa. 

 

 

§ 91 

(asia 4) 

SUUHYGIENISTIEN ANOMUS 

 

 

§ 92 

(asia 5) 

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 

 

Kuntayhtymän merkkipäiväsääntö on tarpeen uudistaa. Uutta merkkipäivä-

sääntöä on valmisteltu johtoryhmässä. 

 

Merkkipäiväsääntö on liitteenä 2. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen merkkipäiväsäännön. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 93 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 86) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 86) 1.2.2016 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, 

vastaanottotyö. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 

sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 

38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen 

vastaanottotyötä tekevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 324,19 

euroa kuukaudessa. 

Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla 

omalääkäri- omahoitaja – järjestelmän mukaisesti. Lääkärihoitaja -työparien 

(seitsemän sairaanhoitajaa) lisäksi vastaanotoilla työskentelee kolme 

sairaanhoitajaa ja kaksi perushoitajaa suorittamassa lakisääteistä hoidon 

tarpeen arviointia puhelimessa ja potilaiden ohjaus-, neuvonta ja 

asiointipalvelua. Yllä mainittujen vastaanottojen töiden lisäksi kolme 

sairaanhoitajista suorittaa itsenäisesti hoitajavastuisten INR-potilaiden hoitoa, 

yksi sairaanhoitajista muistipotilaiden testauksia ja kaksi sairaanhoitajaa 

potilaiden holter- ja verenpaineen vuorokausirekisteröintejä. 

 

Vastaanottotyössä toimivien eri työntekijöiden työtehtäviä ei voida järjestellä 

toisella tavalla. Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään ja huolehtimaan 

terveydenhuoltolain 1326/2010 51§ mukaisesta perusterveydenhuollon 

hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä sekä 24§ mukaisesta 

sairaanhoidosta, on sairaanhoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 86) 

1.2.2016 alkaen toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 94 

(asia 7) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 108) 

 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle laitoshuoltajan toimelle (nro 108) 1.12.2015 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on kiinteistöhuolto, 

Riihikoski. 

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona yleistyöaika ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. 

Tämänhetkinen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 

1871,77 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä 

terveysasemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen terveys-

asemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken terveys-

asemalla kiinteistöhuollon palveluissa on 2,5 laitoshuoltajaa. Kuntayhtymässä 

tehtyjen siivoustyön mitoitusten perusteella kiinteistöhuollon laitoshuoltajien 

työtehtäviä ei voida järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa 

tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään infektioiden torjunnassa 

ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan toimen 

täyttäminen välttämätöntä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (nro 108) 

määräaikaisena 31.12.2018 asti. Täyttöluvan määräaikaisuuden perusteena on 

sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan alkaminen 1.1.2019. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 95 

(asia 8) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Kuntayhtymällä on 22.1.2014 allekirjoitettu sopimus hammashuollon 

palvelujen ostamista Mediverkko Oy:n kanssa. Sopimuksessa on optio, jonka 

mukaan sopimusta voidaan jatkaa 1 + 1 optiokaudella. Ensimmäinen 

optiovuosista on meneillään. Mediverkko tuottaa sopimuksen mukaan 

perushammashuollon palveluja Aurakadun hammaskeskuksen tiloissa 

Turussa.  
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Sopimuskauden hinta on kiinteä. Optiokauden käyttöönotosta sovitaan 

viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokauden 

osalta hintojen muutoksista sovitaan erikseen. Nykyisen sopimuksen hinta on 

SFA 10: 57,70 €. 

 

Vastaava hammaslääkäri neuvottelee Mediverkko Oy:n kanssa optiokauden 

hinnasta pyrkien pitämään hinnat samana ja esittää, että kuntayhtymä 

käyttäisi sopimuksen optiomahdollisuutta ja jatkaisi sopimusta 31.1.2017 asti. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää käyttää Mediverkko Oy:n kanssa toisen optiovuoden 

ajalla 1.2.2016–31.1.2017 koskien perushammashuollon palveluja. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 96 

(asia 9) 

LÖYTÖELÄINTEN HOIDON SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JÄSENKUNNILLE 

 

Kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus löytöeläinten hoidosta Tmi 

Korvenkehto kanssa. Kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa on sovittu, että 

01.01.2016 alkaen löytöeläinten hoito ja kustannukset siirtyvät kuntien 

talousarvioon. Voimassa olevan sopimuksen mukaan kuntayhtymä voi siirtää 

sopimuksen tarvittaessa kunnille tai sopimus voidaan irtisanoa kolmen 

kuukauden irtisanomisajalla. Asiasta on neuvoteltu jäsenkuntien kunnan-

johtajien kanssa ja sovittu sopimuksen siirrosta kuntayhtymältä jäsenkunnille. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää kuntayhtymän ja Tmi Korvenkehdon välisen 

sopimuksen Auran kunnalle ja Pöytyän kunnalle 01.01.2016 alkaen. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 97 

(asia 10) 

VUODEOSASTON PAIKKOJEN MYYNTIHINTA 

 

Jäsenkuntien kanssa 19.10.2015 käydyssä neuvottelussa ensimmäiseksi 

toimenpiteeksi kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi taloudelliseen 

tilanteeseen sovittiin vuodeosastopaikkojen myyminen kuntayhtymän 

ulkopuolisille kunnille. 
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Vuodeosaston hoitopäivän hinnaksi on talousarviossa arvioitu 193,01 euroa, 

mutta selkeästi vähentyneen käytön vuoksi vuodeosaston hoitopäivän 

todellinen hinta on huomattavasti korkeampi. Laskelma on tehty syyskuun 

lopun toteuman mukaisesti. Siinä on huomioitu myös sisäiset ja laskennalliset 

erät. Vuodeosaston hoitopäivän hinta on syyskuun lopun taloudellisen 

toteuman ja toteutuneen käytön mukaisesti 259,71 euroa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus vahvistaa ulkokuntalaskutusta varten vuodeosaston 

hoitopäivän hinnaksi 259,71 vuodelle 2015. Mikäli vuodeosastopaikkoja 

myydään jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille, laskutetaan erikseen 

huomattavan korkeat lääke-, hoitotarvike- ja kuljetuskustannukset. 

Mahdollisen eristyksen ajalta hoitopäivästä laskutetaan kaksinkertainen hinta. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 98 

(asia 11) 

LÄÄKÄRINTODISTUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa 

terveyskeskuksissa kirjoitettavien lääkärintodistusten maksuttomuuteen 

asiakaspalautteen vuoksi. Aluehallintovirasto katsoo, että niin sanottu B-

lausunto, joka tarvitaan Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi 

pitkäaikaissairauden lääkehoidon kustannuksiin, Kelan kuntoutukseen 

haettaessa ja pitkäaikaisen sairasloman tarpeen osoittamiseksi on 

sairaudenhoitoon liittyvä todistus, josta ei kansanterveystyössä saa asiakas-

maksulain mukaan periä maksua. Muiden lääkärintodistusten maksutto-

muuteen virasto ei ota tällä päätöksellään kantaa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 99 

(asia 12) 

AUTOKLAAVIN HANKINTA 

 

Riihikosken välinehuoltoon esitetään hankittavaksi autoklaavi. 
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Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman 2015–2017 investointilistalla on 

suunniteltu hankittavaksi autoklaavi Riihikosken välinehuoltoon. Käytössä 

oleva autoklaavi on hankittu vuonna 2002 ja nyt usean vuoden ajan korjaus-

kustannukset ovat kasvaneet, ollen jo vuosittain useita tuhansia euroja. 

 

Välinehuollon autoklaavi on Riihikosken toimipisteellä ainoa autoklaavi. 

Välinehuolto palvelee kaikkia Riihikosken terveyskeskuksen yksiköitä. 

Lisäksi Riihikoskella toimiva Attendo työterveyshuolto ostaa välinehuollon 

palvelua.  

 

Uuden autoklaavin hankintakustannus on 40 000 euroa. Autoklaavin 

hankintaa on suunniteltu leasing -rahoituksella, jossa hankinta-aika on 48 kk 

ja kuukausierä noin 800 €/kk. 

 

Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Hankintailmoitus on julkaistu 

Hilmassa ehdollisena. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kilpailuun 

ilmoittautuneet laitetoimittajat. 

 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia autoklaavin Riihikosken välinehuoltoon 

leasing-rahoituksella. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 100 

(asia 13) 

LOUNEAN KIINTEÄN KUITUYHTEYDEN PALVELUSOPIMUKSEN UUSIMINEN 

 

Kuntayhtymä on tehnyt Salon Seudun Puhelimen (nykyisin Lounea Palvelut 

Oy) kanssa sopimuksen datasiirtoyhteyksistä. Sopimus on tehty marraskuussa 

2007 ja uusittu vuosina 2010 ja 2013. Sopimuskumppanina verkon 

ylläpidossa ja valvonnassa toimii JMJping Oy. 

 

Sopimus on päättymässä vuoden 2015 loppuun. Vaihtoehtoina on kilpailuttaa 

kiinteä verkko tai uusia sopimusta edelleen. Lounea on ilmoittanut 

halukkuutensa jatkaa sopimusta, mikäli terveysasemien kytkimiä siirtyy 

Lounean valvontaan 4 kappaletta. Lounean ja JMJpingin tarjoukset ovat 

liitteenä 3 ja 4. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään sopimuksen jatkamista tarvittavin valvonnan 

muutoksin. Jatkosopimuksen perusteena on muutoksesta aiheutuvien 

kustannusten välttäminen ja verkon ylläpidon ja valvonnan joustavuus.  

Kokonaisuuden kilpailutuksen seurauksena verkon topologia uudistuisi ja 

muutoksesta aiheutuisi merkittäviä kustannuksia.  
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  Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa kiinteän kuituyhteyden sopimusta Lounean ja 

JMJpingin kanssa 31.12.2018 saakka. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 101 

(asia 14) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 Henkilöstöpäätökset A13 

 Hankintapäätökset Q12 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Henkilöstöpäätös A16 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan ja 

merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 
 

§ 102 

(asia 15) 

ILMOITUSASIAT 

Kuntaliitto, yleiskirje 21.10.2015, Dnro16/2015 

 Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksen määräytyminen 

vuonna 2015 

Kuntaliitto, yleiskirje 28.10.2015, Dnro 15/2015 

 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2016 

Kuntatyönantajat 14.9.2015, 10/2015 

 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2014–

2016 toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskevan työehtosopimuksen 

palkantarkistukset 1.1.2016 lukien 

 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 18.11.2015 115 

 

Kuntatyönantajat 14.10.2015, 12/2015 

 Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2014–2016 (KVETES 

2014–2016) koskevan virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset 

1.2.2016 sekä työsuojeluvaltuutetun korvaus 

 Yleiskirjeen 12/2015 liite 1–2, 4–6 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, 127/02.02/2015, Khall 05.10.2015 § 251 

 Lisämääräraha Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarvioon Auran terveysaseman liittämisestä kaukolämmön piiriin 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, 127/02.02/2015, Khall 05.10.2015 § 252 

 Lisämääräraha Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarvioon akuutti-iltavastaanottotoimistaan 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

 

§ 103 

(asia 16) 

MUUT ASIAT 

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.36. 


