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Kokousaika  16.11.2016 klo 17.00–19.48 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Korpelainen Outi 

Kiiski Heikki –§ 78 

 

Laillisuus ja   § 76 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  §76–86 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 77 

 

Allekirjoitukset Markku Autio ja Matti Kaurila 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 77 

 

Tarkastusaika 16.11.2016 

 

Pöytäkirjan   23.11.2016 

nähtävänäolo 
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§ 76 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 77 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Autio Markku 

ja Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 16.11.2016. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Autio Markku ja 

Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

16.11.2016 

 

 

§ 78 

(asia 3) 

OSASTON SANEERAUSSUUNNITELMA 

 

Osaston saneeraussuunnitelmaa on käsitelty jäsenkunnissa. Käydään läpi 

saneeraussuunnitelman vaihtoehdot B ja C, Heikki Kiiski esittelee ratkaisut. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille edelleen vaihtoehdon C 

hyväksymistä. Suunnitelma C sisältää välttämättömien korjausten lisäksi 

osaston toiminnallisen kehittämisen. 

 

Päätös: Asia jätettiin pöydälle, käsitellään seuraavassa kokouksessa 23.11. uudelleen. 

Päätöksenteon tueksi laaditaan materiaalia esityslistassa jaettavaksi. 

 

Heikki Kiiski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 
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§ 79 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION PALAUTTAMINEN UUDELLEENVALMISTELUUN 

 

Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2017–2019 on hyväksytty 

yhtymähallituksen kokouksessa 28.9.2016 (§63). Yhtymähallitus on päättänyt 

esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille talousarvion ja -suunnitelman 

vuosille 2017–2019 hyväksymistä. 

 

Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat esittäneet valtuustoille, että kunta-

yhtymän talousarvio vuodelle 2017 palautetaan valmisteluun ja edellytetään, 

että se valmistellaan jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden 

mukaisesti. Auran kunnanvaltuuston päätös on päätösehdotuksen mukainen, 

Pöytyän kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 14.11.2016. 

 

Jäsenkuntien laatiman kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien 

kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. 

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty 

talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit 

sitovat yhtymähallitusta. 

 

Jäsenkunnat ovat kunnanhallitusten kokouksissa päättäneet seuraavasti 

kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2017: 

 

- vähintään kahden prosentin vähennys vuoden 2015 toteutuneista henki-

löstö- ja muista käyttömenoista  

- kuntayhtymän tulee toiminnassaan jatkuvasti hakea uusia mahdollisia 

säästökohteita  

 

Kuntayhtymän talousarvio on laadittu annettua kokonaisraamia tavoitellen, 

tuloksena on -1,97 % kokonaisraami.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää uudelleen jäsenkuntien kunnanvaltuustoille 

talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2017–2019 hyväksymistä. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle ja kokoontua keskiviikkona 23.11. 

ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään talousarviota.  

 

 

§ 80 

(asia 5) 

TYÖAIKAJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN  

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 27.5.2015 § 46 päättänyt työaika-

järjestelmän muuttamisesta 8.6.2015 lukien. 
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Kesäkuusta 2015 lukien on noudatettu työaikamuotona yleistyöaikaa 

jaksotyön sijasta seuraavissa tehtävissä: 

- terveydenhoitajat 

- psykiatriset sairaanhoitajat ja lähihoitaja 

- diabeteshoitajat 

- välinehuoltaja 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö (pl. vuodeosaston laitoshuoltajat) 

 

Poikkeusmääräystä työaikana ruokailusta sovelletaan edellä mainituista 

seuraavissa tehtävissä: 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö 

 

Työaikana ruokailevilla ei ole ollut oikeutta poistua työpaikalta ruokailutauon 

aikana. 

 

Muissa tehtävissä työaikamuoto säilyi ennallaan. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päätti, että tasoittumisjakso on kolme viikkoa. 

Mahdollisesti työnantajan aloitteesta muodostuvat ylityöt korvataan 

seuraavassa järjestyksessä: 

 

1) vapaana 

2) rahakorvauksena. 

 

 

Työajasta on ollut keskustelua pitkään ja keväällä 2016 päätettiin teettää 

kysely henkilökunnalle työajoista. Kyselyyn vastanneista valtaosa oli sitä 

mieltä että jaksotyöaika on työn sujuvuuden kannalta parempi ja tasa-

puolisempi. 

Järjestöt TEHY, STHL, Super ja JHL ovat jättäneet paikallis-

neuvottelupyynnön 26.9.2016 koskien työaikaa ja tasoittumisjakson pituutta. 

Paikallisneuvottelu pidetään 10.11.2016. Paikallisella sopimuksella on 

mahdollisuus pidentää tasoittumisjakso nykyisestä kolmesta viikosta kuuteen 

viikkoon. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kehotuksen mukaan työnantajan tulisi 

säännöllisin väliajoin arvioida, vastaako käytössä oleva työaikamuoto ja 

työaikojen suunnittelu toiminnan tarpeita. Kunnallisen työ- ja 
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virkaehtosopimuksen mukaan työnantaja valitsee työnjohto-oikeutensa 

perusteella sen, mitä työaikajärjestelmään työntekijöihin noudatetaan ottaen 

huomioon työaikalain säädökset. Työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat mm. 

työajan ja -vuorojen sijoittelu, työn alkamis- ja päättymishetki, lepotaukojen 

sijoittelu, työskentelypaikan määrääminen, töiden jaksotus, 

työaikajärjestelmän valinta ja työaikajakson pituudesta ja näiden muutoksista 

päättäminen, työaikakorvausten antamistavasta ja varallaolomuodosta 

päättäminen. Jos työpaikalla on valittavissa joko yleistyöaika tai jaksotyöaika, 

työnantaja valitsee sen työaikajärjestelmän, joka toiminnan ja tehtävien 

järjestämisen ja suorittamisen kannalta on tarkoituksenmukaisin. 

 

Työaikojen erilaisuus eri ammattiryhmillä on rajoittanut yhteistyötä ja 

sivuterveysasemien turvallista toimintaa. Tarkoituksenmukaista on uudelleen 

arvioida noudatettavaa työaikaa em. ammattiryhmillä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että 26.12.2016 lukien noudatetaan työaikamuotona 

jaksotyöaikaa yleistyöajan sijasta seuraavissa tehtävissä: 

 

- terveydenhoitajat 

- psykiatriset sairaanhoitajat ja lähihoitaja 

- diabeteshoitajat 

- välinehuoltaja 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö (pl. vuodeosaston laitoshuoltajat). 

 

Muissa tehtävissä työaikamuoto säilyy nykyisellään. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että tasoittumisjakso on kuusi viikkoa 

26.12.2016 lukien. 

Mahdollisesti työnantajan aloitteesta muodostuvat ylityöt korvataan 

seuraavassa järjestyksessä: 

 

1) vapaana 

2) rahakorvauksena 

 

Päätös: Päätös on päätösesityksen mukainen. 

 

 

§ 81 

(asia 6) 

MAGNEETTITUTKIMUSTEN OSTOPALVELUSOPIMUS 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset pään, 

kaularangan, rintarangan sekä lannerangan ja SI-nivelten vahvakenttä- 
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magneettitutkimuksista. Vuonna 2015 tutkimuksia ostettiin yhteensä 75 

kappaletta. Arvio vuodelle 2017 on 50–75 tutkimusta.  

 

Tarjouspyyntö koski hankintakautta 1.1.2017–31.12.2017 sekä optiota ajalle 

1.1.–31.12.2018. Option käyttöönotosta molempien osapuolten on määrä 

ilmoittaa syyskuun loppuun 2017 mennessä. Hankintasopimuksen estämättä 

terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös kunnalliselta terveyspalveluiden 

tuottajalta. 

 

Palvelun sisältö 

Potilaan lähettämisestä päättää terveyskeskuksen lääkäri. Lähete mahdollisine 

kirjallisine liitteineen toimii maksusitoumuksena ja se lähetetään potilaan 

mukana. Tutkimusajat järjestetään tarjouspyynnön mukaisesti 14 päivän 

kuluessa tilauksen tekemisestä. Vastaukset lähetetään postitse 

terveyskeskukseen. 

 

Hinnat 

Hintatarjous tulee pitää sisällään kaikki kustannukset/vastaanottokäynti.  

Erillisiä lisiä esim. käytetty aika/käynti tahi toimenpidepalkkioita tarjoukseen 

ei tule sisällyttää. Laskutuslisiä ei peritä. Hinnat ovat alv 0 % hintoja ja ne 

ovat kiinteinä voimassa yhden sopimuksen ja mahdollisen option ajan. 

Mahdollisiin hinnankorotuksiin sovelletaan JYSE 2009 PALVELUT- 

mukaisia ehtoja. 

 

Laskutus ja maksuehto 

Erikoislääkäripalvelut ovat AVL 130a § mukaista arvonlisäverotonta palvelun 

myyntiä, josta julkisella palvelunhankkijalla on oikeus tehdä 5 % vähennys. 

Palvelut laskutetaan kahden viikon - kahden kuukauden välein kuitenkin siten 

että edellisen vuoden laskutus pitää saapua terveyskeskuksen 

taloustoimistoon seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. 

Maksuehto on vähintään 21 päivää netto. Tilaaja ei korvaa peruuntuneita tai 

käyttämättä jääneitä käyntejä. 

 

Tarjoukset lähetettiin neljälle lähiseudun terveydenhuollon yksityissektorin 

yksikölle. Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimittajilta määräajan 

kuluessa 9.11.2017 mennessä. 

 

Tarjoushinnat (alv 0 %): 

 

Terveystalo: Tutkimushinta 221,24 eur/tutkimus, tutkimuksen 

 laajuudesta riippumatta. 

 

Mehiläinen: Perustutkimus 190 eur/tutkimus 

 Laaja tutkimus 190 eur/tutkimus 

 Erittäin laaja tutkimus 240 eur/tutkimus 

 

Sairaala NEO: Tutkimushinta 170 eur/tutkimus 

 

Cityterveys: Tutkimushinta 165 eur/tutkimus 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä halvimman tarjouksen tehneen 

Cityterveyden tarjouksen: Tutkimushinta 165 eur/tutkimus tutkimuksen 

laajuudesta riippumatta. 

 

Päätös Yhtymähallitus päätti hyväksyä Cityterveyden tarjouksen 165 eur/tutkimus. 

 

 

§ 82 

(asia 7) 

AVOSAIRAALAN ASIAKASMAKSU  

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 12.10.2016 päättänyt avosairaalan 

asiakasmaksuksi 20,90 € vuorokaudessa. Avosairaalan asiakasmaksussa ei 

huomioida käyntikertymää, mutta maksukatto kertyy normaalisti. 

 

Avosairaalan toimintojen valmistelutyön yhteydessä johtoryhmä on 

keskustellut ja pohtinut maksukattokertymää. Jos käyntihinta kerryttää 

maksukattoa, tulisi määrittää käynnille alempi hinta maksukaton täyttymisen 

jälkeen. Avosairaalan asiakasmaksu on potilaalle terveyskeskusmaksun 

suuruinen ja peritään vain kerran vuorokaudessa. Tämä maksu on alempi kuin 

asiakkaan maksama osastohoidon hoitopäivämaksu maksukaton täytty-

misenkin jälkeen. 

 

 Yhtymähallitukselle esitetään, ettei avosairaalan käynnit kerrytä maksukattoa. 

Avosairaalan asiakasmaksu on 20,90 €. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että avosairaalan käynnit eivät kerrytä maksukattoa. 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti, että avosairaalan käynnit eivät kerrytä maksukattoa. 

 

 

§ 83 

(asia 8) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ KOKIN TOIMELLE (nro 2) 

 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle kokin toimelle (nro 2) 1.2.2017 lukien toistaiseksi. 

Toimen sijoituspaikka on keittiö, Riihikoski. 

 

Kokin toimen kelpoisuusvaatimuksena on suurtalouskokintutkinto tai muu 

vastaava koulutus. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona 

vuorotyöluonteinen jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 6 kohdan 06RUO040 mukaisesti. Tämänhetkinen kokin 

tehtäväkohtainen palkka on 1960,88 euroa kuukaudessa. 
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Kuntayhtymässä keittiön ensisijainen toiminta perustuu terveyskeskusosaston 

hoitoa tukevan ruoan valmistukseen, mukaan lukien dieettiruoat. Terveys-

keskusosaston ruoanvalmistuksen lisäksi keittiö tuottaa henkilöstöruokalan 

palvelut riihikoskella. 

 

Pöytyän kunnan keskuskeittiöhankkeen oli tarkoitus vähentää henkilöstön 

kokonaismäärää Pöytyän kunnan ja terveyskeskuksen keittiöillä. Hankkeen 

kariuduttua, kukin keittiö jatkaa toimintaansa kuten tällä hetkellä. 

 

Kokki työskentelee pääsääntöisesti päivävuorossa, mutta tarvittaessa myös 

muissa työvuoroissa. Kokin tehtäviin kuuluu myös ruokapalveluesimiehen 

sijaistaminen hänen poissa ollessaan. Kokin toimen täyttäminen on yksikön 

toiminnalle välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan kokin toimelle (nro 2) 1.2.2017 lukien 

toistaiseksi. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä toimen täyttöä 

uudelleen kokouksessaan 23.11.  

 

 

§ 84 

(asia 9) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PERUSHOITAJAN TOIMELLE (nro 43) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

perushoitajan toimelle (nro 43) 1.2.2017 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 

 

Perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 

mukaisesti. Tämänhetkinen osaston perushoitajan tehtäväkohtainen palkka on 

2077,15 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, joulukuun 2016 alusta 30-

paikkainen osasto. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden 

asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava 

riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on perushoitajan toimen täyttö 

välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 43) 1.2.2017 

lukien toistaiseksi. 
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Päätös:  

Yhtymähallitus päätti myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 43) 

1.2.2017 lukien toistaiseksi. 

 

 

§ 85 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

Kuntaliitto, Yleiskirje 10/2016, 27.10.2016 

 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11/2016, 19.10.2016 

 Vaalikelpoisuus valtuustoon 

Kuntaliitto, Yleiskirje 12/2016, 19.10.2016 

 Kuntavaalit 9.4.2017 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 4/2016, 7.10.2016 

 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 (KVTES 2017) 

sekä liitteet 1–6 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 5/2016, 7.10.2016 

 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018 sekä 

liitteet 1–3 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 6/2016, 11.10.2016 

 Työaikapankin käyttöönoton edistäminen sekä liitteet 1–3 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 7/2016, 11.10.2016 

 Paikallisen sopimisen edistäminen sekä liite 1 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 8/2016, 14.10.2016 

 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 

(TS-17) sekä liitteet 1–3 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta Khall 10.10.2016 § 235, 32/10.08/2012 

 Ruokahuollon järjestäminen Pöytyän kuntayhtymän keittiötiloissa 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

 

 

§ 86 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 seuraava yhtymähallituksen kokous on 14.12.2016 klo 17.00. 

Ylimääräinen kokous pidetään 23.11.2016 klo 17.30. 


