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§ 8 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 9 

(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 

10.2.2016. 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 10 

(asia 3) 

OSAKKUUS KUNTIEN TIERA OY:SSÄ 

 

Kuntien Tiera Oy on kuntien ja kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, jolta 

voidaan ostaa palveluja In house - periaatteen mukaisesti ilman kilpailutusta. 

Ko. periaate edellyttää, että kunnat ohjaavat yhtiötä kuin omaansa; tämä on 

varmistettu sekä omistamisen periaattein että yhtiön ohjausjärjestelmän 

kautta. Yhtiölle on hyväksytty yhtiökokouksessa hallintosääntö, jossa 

määritellään yhtiön konkreettista toimintaa ohjaavat ohjausryhmät sekä niiden 

tehtävät. Ohjausryhmän kokoonpanosta päättää yhtiökokous. 

 

Kunnan Tiera Oy:n tavoitteena on mahdollistaa kuntapalveluiden ja 

toimintamallien uudistaminen tehden verkostomaisesti yhteistyötä kuntien 

sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. 

 

Osakkuus ei velvoita palvelujen hankintaan, mutta yhteisestä toiminnasta 

on saatavissa etuja, joten yhtiön palvelut ovat todennäköisesti hyvin 
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käytettävissä. Yhtiön kautta tuleviksi hyödyiksi voidaan arvioida, että kuntien 

tietotekniikan käyttöä ja tietojärjestelmiä kehitetään yhteisesti ja samalla 

parannetaan järjestelmien yhteensopivuutta ja toimivuutta. Yhteisen 

kehittämisen ja yhteisten hankintojen kautta voidaan myös kunnille aiheutuvia 

kustannuksia alentaa. Yhtiöön mukaan meneminen on nähtävä strategisena 

hankkeena, jolla vahvistetaan kuntien asemaa tietotekniikan käyttäjänä. 

Toimintojen suurempi kokonaisuus antaa mahdollisuuksia vastata tehokkaasti 

ja taloudellisesti ICT-kehityksen haasteeseen. 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkunnat ovat osakkaina 

Kuntien Tiera Oy:ssä. Nyt jäsenkuntien ja kuntayhtymän sähköpostiohjelmaa 

ollaan uusimassa. Jäsenkunnat ovat päättäneet hankkia uuden 

sähköpostiohjelman Kuntien Tiera Oy:n kautta. Jotta kuntayhtymä pystyy 

liittymään samaa sähköpostiohjelmaan jäsenkuntien kanssa ja hankkimaan 

ohjelman ilman erillistä kilpailutusta Kuntien Tiera Oy:n kautta ja jotta 

tk.poytya.fi -sähköpostiosoite saadaan säilytettyä, tulee kuntayhtymän liittyä 

Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Kuntayhtymät voivat merkitä Kuntien Tiera 

Oy:n osakkeita niin, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen 

kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden vuoden 2014 toiminta-

kulujen määrä jaettuna luvulla 6500. Pöytyän kansanterveystyön kunta-

yhtymän osalta osakkeiden merkinnän kustannus olisi 1 345 euroa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

  Yhtymähallitus päättää liittyä Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 11 

(asia 4) 

MENETTELYTAPASOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA 

 

Laki työantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli 

voimaan 1.9.2007. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät ja sitä 

mitä jäljempänä sanotaan kunnista, tarkoittaa myös kuntayhtymiä. Laki on 

perusta työantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan. Jokaisessa 

kunnassa on lisäksi oltava yhteistoimintaelin. Kuntasektorilla on ollut 

yleisesti käytäntönä, että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on 

käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Laissa 

on säädelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on 

käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan 

merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan 

palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä, palvelujen 

uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstö-
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vaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta 

henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä 

työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia 

taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, 

lomauttamista tai irtisanomista. 

 

29.01.2016 paikallisneuvottelussa on hyväksytty yt-lakia täydentävä sopimus 

yhteistoiminnan järjestämisestä. Sopimus on esityslistan liitteenä. 
 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy menettelytapasopimuksen yhteistoiminnasta. 

 

Asian käsittely: 

Jäsen Jukka Leino esitti menettelytapasopimuksen kohtaan kokoonpano 

lisättäväksi, että mikäli pääluottamusmiestä ja henkilökohtaista varamiestä ei 

ole valittu ko. järjestön jäsenet valitsevat edustajan ja varamiehen 

jäsenistöstään. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 12 

(asia 5) 

TALKOOVAPAAKÄYTÄNTÖ 

 

Talkoovapaan tarkoituksena on palkkakustannuksissa saataviin säästöihin 

perustuen suositella työntekijöille palkatonta virka-/työvapaata, mikäli se työ-

tehtävät huomioon ottaen on mahdollista. Talkoovapaana voidaan palkatonta 

virka-/työvapaata myöntää kalenterivuoden aikana enintään kaksi viikkoa (10 

työpäivää), mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

  

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta 

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen. 

 

Talkoovapaata myönnetään siten, että palkkaus pidätetään ainoastaan talkoo-

vapaahakemukseen merkittyyn ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. 

Talkoovapaata voi ottaa joko yksittäisinä päivinä tai yhtäjaksoisesti. Jos 

talkoovapaata haetaan koko viikoksi, niin palkattomia päiviä on viisi. 

 

Töiden järjestelyjen kannalta yksittäisten palkattomien päivien pitäminen olisi 

suositeltavaa. Tämän toteuttamiseksi yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 10.2.2016 14 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

pidettyjen viiden talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaa-

päivän. 

 

Jäsenkunnista Pöytyän kunnassa talkoovapaata voidaan myöntää kalenteri-

vuodessa 10 työpäivää ja Auran kunnassa 15 työpäivää. 

 

29.01.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu talkoovapaa-

käytännöstä siten, että talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää 

kalenterivuodessa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että 

talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää kalenterivuodessa, 

mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta 

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

 

 Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 13 

(asia 6) 

SÄÄSTÖVAPAIDEN JA VUOSILOMIEN MYÖNTÄMINEN 

 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosiloman 15 vuosilomapäivää 

ylittävän osan säästämisestä lomanmääräytymisvuosittain. Kun lomaa 

laitetaan säästöön, ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä säästövapaan 

ajankohtaa, vaan siitä on sovittava. Säästövapaa annetaan sovittuna aikana 

vuosiloman tavanomaista lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen, esim. 

lomanmääräytymisvuodelta 2014–2015 kertynyttä vuosilomaa voidaan pitää 

säästövapaana aikaisintaan 1.10.2016 lukien. 

 

Säästövapaita on kertynyt joillekin työntekijöille erityisen runsaasti. Syy voi 

olla toiminnallinen tai se voi olla myös työntekijän oma halu. Runsaat 

säästövapaat voivat lisätä sijaistarvetta tai vaikeuttaa toimintaa. Säästövapaat 

lisäävät myös lomapalkkavarausta, joka taas heikentää kuntayhtymän 

vuosikatetta. Jäsenkunnissa on rajoitettu säästövapaiden kerryttämistä. 

Esimerkiksi Pöytyän kunnassa säästövapaapäivien maksimi on 25 päivää. 

Auran kunnassa on suositus, ettei säästövapaita tulisi. 

 

Säästövapaapäivien määrä voidaan rajoittaa yhteensä esim. 15–35 päivään. 

Uusia säästövapaita ei myönnetä, jos säästövapaakertymä on tätä suurempi. 
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Nykyisten säästövapaiden pitämiselle ja purkamiselle on sovittava aikataulu 

niin, että jäljelle jää enintään 15–35 päivää. Säästövapaat on pidettävä pois 

ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä. 

 

Vuosiloman antaminen on työnantajan vastuulla. Vuosilomat tulisi 

suunnitella siten, että vuosilomasijaisten tarve on mahdollisimman vähäinen, 

kesälomat on jaksotettava koko lomakaudelle (2.5.–30.9.) tai terveysaseman 

sulkuaikaan. Palvelussuhteen päättyessä vuosiloma on pyrittävä pitämään 

palvelussuhteen aikana. Vuosiloma on annettava, vaikka henkilö olisi pitkällä 

virka- tai työvapaalla kuten vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla. 

Tällöin myönnetty vapaa keskeytetään vuosiloman ajaksi (KVTES luku IV 

7§). Esimiesten tulee huolehtia, että henkilökuntaa kohdellaan tasapuolisesti 

ja tarvittaessa vuosilomat kiertävät. 

 

29.01.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu säästövapaiden 

enimmäismääräksi 25 päivää. Lisäksi sovittiin, että vuosiloma annetaan 

vaikka työntekijä olisi pitkällä virka- tai työvapaalla. 

 
  Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että säästövapaiden enimmäismäärä on 25 päivää. 

Vuosilomat suunnitellaan siten, että kesälomat jaksotetaan koko lomakaudelle 

tai terveysaseman sulkuaikaan. Vuosiloma annetaan vaikka työntekijä olisi 

pitkällä virka- tai työvapaalla. 

 

 Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 14 

(asia 7) 

TÄYTTÖLUPA PUHETERAPEUTIN TOIMELLE (vak.nro 82) 

 

 

Johtava hoitaja pyytää täyttölupaa puheterapeutin toimelle 16.02.2016 lukien 

toistaiseksi. Puheterapeutti Kaarina Korpinen on irtisanoutunut 

puheterapeutin toimesta 01.02.2016. 

 

Puheterapeutin toimen ensimmäinen sijoituspaikka on kuntayhtymän 

terveysneuvonta ja sen kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus. Toimen 

työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona yleistyöaika. Puheteraputin palkkaus 

kuuluu KVTESin mukaan hinnoittelun ulkopuolisiin palkkoihin. 

Tämänhetkinen puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 3266,42 euroa 

kuukaudessa.  
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Kuntayhtymässä on yksi puheterapeutin toimi. Lasten ja aikuisten 

puheterapian tarve on huomattava. Mikäli kuntayhtymässä ei ole 

puheterapeuttia toimessa, joudutaan nämä terapiat ostamaan ostopalveluina. 

Tämän vuoksi vapautuvaa puheterapeutin tointa ei voida jättää täyttämättä. 

 

  Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää antaa puheterapeutin toimelle (vak.nro 82) täyttöluvan 

16.02.2016 alkaen toistaiseksi. 

 

 Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 15 

(asia 8) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, 26.1.2016, LSAVI/3813/05.07.03/2015 

 Selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveyden-

huollossa 

Kunnat.net, 12.1.2016 

 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan asetusluonnos ja 

nimeäminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25.1.2016, 3/2016 

 Kansallinen veteraanipäivä 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11.1.2016, 2/2016 

 Vuoden 2015 yleiskirjeluettelo 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.12.2015, 20/2015 

 Sosiaali- ja terveyshuollon palveluista perittävä indeksiin sidottuja 

enimmäismaksuja sekä maksukattoa ja käyttövaraa korotetaan vuoden 

2016 alusta 

Asiakasmaksulain sekä palvelusetelinlain muutoksenhakusäännöksiin 

tulee muutoksia vuoden 2016 alusta 

Turun hallinto-oikeus 

 Turun hallinto-oikeuden käyntiosoite muuttuu 1.2.2016, 

valitusosoitukset päivitettävä 

Keva, virkakirje 25.1.2016, 3/2015, 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisölle 

YT-toimikunta, Pöytäkirja 29.1.2016 

Terveyskeskusosaston suunnittelutoimikunta, Muistio 27.1.2016 
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Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 16 

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

Muita asioita ei ollut. 


