
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 21.12.2016 117 

 

 

 

Kokousaika  21.12.2016 klo 17.08–18.15 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Korpelainen Outi 

 

Laillisuus ja   § 93 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 93–108 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 94 

 

Allekirjoitukset Jukka Leino ja Eero Pöllänen 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 94 

 

Tarkastusaika 21.12.2016 

 

Pöytäkirjan   27.12.2016 

nähtävänäolo 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 21.12.2016 118 

 

 

§ 93 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 94 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Markku Autio. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 21.12.2016. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

Penttilä ja Markku Autio. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 21.12.2016. 

 

 

§ 95 

(asia 3) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN 

OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN 

 

Pöytyän ktt ky:n ostopalvelusopimus suukirurgian erikoishammas-

lääkäripalveluista Hammasklinikka Dentorin kanssa on umpeutumassa 

vuoden 2016 lopussa. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa yhden vuoden 

optiolla, jos molemmat sopimusosapuolet hyväksyvät optiovuoden käytön. 

Suukirurgian erikoishammaslääkäripalvelut on kilpailutettu vuonna 2015. 

Ostopalvelu kilpailutettiin käyttäen perusteena hampaan poistoleikkauksen 

EBA10 hintaa (Dentori 307 euroa). 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää option käyttöönotosta vuodelle 2017 Hammasklinikka 

Dentorin kanssa. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 21.12.2016 119 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti option käyttöönotosta vuodelle 2017 Hammasklinikka 

Dentorin kanssa. 

 

 

§ 96 

(asia 4) 

OSTOPALVELUSOPIMUS HAMMASHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 

 

Hammashuollon ostopalvelusopimus päättyy 31.1.2017. 

 

Hammaslääkäritilanteen vuoksi hammashuollon palveluja on tuotettu 

ostopalveluna vuosien ajan. Hoitotakuun toteutumiseksi lähetetään potilaita 

tarvittaessa perushammashoitoon, lähetteiden määrä vaihtelee. Vuoden 2015 

kokonaissumma 197 727 €, elokuun loppuun mennessä 2016 vuoden kertymä 

on 63 022 €. 

 

Ostopalvelu on kilpailutettu, sopimus laaditaan vuodeksi. Sopimuksessa on 

mahdollisuus käyttää optiovuosia 1+1. 

 

Tarjoajat: 

Suomen Terveystalo Oy  (ST) 

PlusTerveys Oy (PT) 

Mehiläinen Oy (M) 

 

Tarjoukset on jätetty määräaikaan mennessä, kaikki tarjoajat täyttävät 

kelpoisuusehdot. Talouspäällikkö ja vastaava hammaslääkäri ovat käyneet 

tarjoukset läpi ja vertailu on toteutettu pisteyttämällä. 

 

 

VERTAILUPERUSTEET PAINOTUS ST PT M 

HINTA  40 32,8 35,7 40,0 

- Palvelun hinta ALV 0 %. 

SFA10 
 

64,30 59,00 52,70 

LASKUTUSKÄYTÄNTÖ 30 30 30 30 

a) Palveluntarjoaja perii potilaalta 

maksuasetuksen mukaiset 

maksut ja laskuttaa Pöytyän ktt 

ky:ää määrällä joka muodostuu 

sovitun suoritehinnan ja 

potilaan suorittaman maksun 

erosta. 20 p. 

b) laskutus kahden kuukauden 

kuluessa toteutuneista 

käynneistä 5 p. 

c) mahdollisten tappiotakuiden 

laskuttaminen 5 p. 
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TOIMINTAVARMUUS 30 30 30 30 

a) Hoitoaikojen saatavuus 

perushoitoon (lähetteen 

mukainen tmp)  

tarvittaessa 50 

perushoidon  

aikaa/kk 10 p. 

b) saatavuus 12 kk vuodessa 10 p. 

c) ea-ajat samana päivänä arkisin 

10 p. 

(väh. 2 aikaa/pv 

tarvittaessa)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
10 
 
10 

 
 
 
 
 
10 
10 
 
10 

 
 
 
 
 
10 
10 
 
10 

Yhteispisteet  92,8 95,7 100 

  
Hinnan arviointi 

  
Halvimman tarjouksen hinta / Vertailevan tarjouksen hinta x 40 = vertailuluku 

 

Vertailulukuna käytetään kymmenyksiin pyöristettyä desimaalilukua. 

 
 Laskutuskäytännön arviointi 

 
a) Laskutuskäytännön ollessa arviointiperusteen mukainen saa tarjoaja täydet pisteet, 

mikäli laskutuskäytäntö ei ole perusteen mukainen ei pisteitä. 

b) Laskutuksen toteutuessa perusteen mukaisesti tarjoajalle 5 pistettä, muussa tapauksessa 

ei pisteitä. 

c) tappiotakuiden laskuttaminen vuoden kuluessa toteutuneesta käynnistä tarjoajalle 5 

pistettä, muussa tapauksessa ei pisteitä. 

Toimintavarmuuden arviointi 

 
a) Hoitoaikoja tarvittaessa 50/kk, tarjoajalle 10 pistettä 

Hoitoaikoja tarvittaessa 40/kk, tarjoajalle 5 pistettä 

Hoitoaikoja alle 40/kk, ei pisteitä 

b) Hoidon saatavuus 12 kuukautta vuodessa, tarjoajalle 10 pistettä. Hoitoaikoja tarjolla 

vain 11 kuukauden aikana tai vähemmän vuodessa, tarjoajalle ei pisteitä. 

c) Ensiapuaikoja saatavilla tarvittaessa arkisin 2 aikaa saman päivän aikana, tarjoajalle 10 

p. Saatavuus ensiapuajoissa vähemmän, tarjoajalle ei pisteitä.  

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tarjouksen hyväksymisestä ja hammashuollon 

ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Mehiläinen Oy:n kanssa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti tarjouksen hyväksymisestä ja hammashuollon 

ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Mehiläinen Oy:n kanssa 

vuodeksi, alkaen 1.2.2017. Sopimukseen kuuluu optiovuodet 1+1. 
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§ 97 

(asia 5) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2017 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 § mukaan talouspäällikkö päättää hallituksen 

antamisen toimivaltuuksien rajoissa hankinnoista. Yleisesti hankinnoista 

päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. 

Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden 

hankintavaltuuden. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vuoden 2017 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa määri-

teltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankinta-

kustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 

hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankin-

takustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 

kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti tehdä 

kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin 

kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun 

hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 

 

 

Päätös: Päätös on ehdotuksen mukainen. 

 

 

 

§ 98 

(asia 6) 

AKUUTTI-ILTAVASTAANOTON JÄRJESTÄMINEN 

 

Yhtymähallitus (10.12.2014, § 107) on päättänyt esittää yhtymävaltuustolle 

ja yhtymävaltuusto (10.12.2014, § 25) on päättänyt terveyskeskuksen 

akuutti-iltavastaanoton käynnistämisestä vuonna 2015 ja sen jatkamisesta 

vuoden 2016 loppuun ensisijaisesti omalla työvoimalla. 

 

Yhtymähallitus on päättänyt (29.9.2015, § 80) esittää jäsenkuntien 

valtuustoille 108 285 euron lisätalousarviota vuodelle 2015 akuutti-

iltavastaanottotoimintaan. Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asian 

12.10.2015, § 62 ja Auran kunnanvaltuusto 16.11.2015, § 50. 
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Vuoden 2016 talousarvioon jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet 

määrärahan akuutti-iltavastaanoton toimintaa varten Aurassa 16.11.2015, § 

49 ja Pöytyällä 9.11.2015, § 73. 

 

Akuuttivastaanotolle kohdistuvat kustannukset 15.12.2016 arvion mukaan: 

Sairaanhoitajan (20h/viikko) palkkakustannukset ovat noin 23 600 € / vuosi. 

Lääkäreille maksetaan päivystysajasta 1,75 -kertainen tuntipalkka, jonka voi 

ottaa joko vapaana tai palkkana. Palkaksi muunnettuna lääkärin työajasta 

muodostuva kustannus on noin 88 875 € / vuosi. 

 

Akuuttivastaanotolla työskentelevät terveysasemien omat lääkärit 

vuorotellen klo 14–18. Sairaanhoitaja (20 h/viikko) on palkattu 

määräaikaisesti 31.12.2016 saakka. Sairaanhoitaja vastaa hoidon tarpeen 

arviointipuheluihin ja tarvittaessa tekee pyydetyt tutkimukset/hoitotoimet 

potilaille sekä avustaa lääkäriä. 

 

Potilaskäyntejä ilta-akuuttivastaanotolla on koko vuonna 2015 ollut 2793 ja 

vuoden 2016 marraskuun loppuun mennessä 2247. Lisäksi muita 

asiakaskontakteja, kuten puhelinkonsultaatio, sähköinen asiakaskanava tai 

vuodeosastokäynti on ilta-akuuttivastaanotolle vuonna 2015 kirjattu 449 ja 

vuoden 2016 marraskuun loppuun mennessä 569.  

 

Tähän saakka ilta-akuuttivastaanotto on pystytty hoitamaan kokonaan omilla 

lääkäriresursseilla. Ainoastaan sairaanhoitajan (24 h/viikko) työpanos on 

ollut lisäresurssina.  Mikäli ilta-akuuttivastaanottoa ei olisi, kuormittaisivat 

akuuttipotilaat päivävastaanottoja ja/tai erikoissairaanhoidon päivystyksiä. 

VSSHP/Loimaan yöpäivystys päättyy 1.4.2017 mennessä, millä saattaa olla 

vaikutuksia akuutti-iltavastaanoton tarpeeseen kasvavasti. 

 

Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2017 sisältävät määrärahan 

akuutti-iltavastaanoton jatkumiselle ja määräaikaisen sairaanhoitajan (noin 

50 %) palkkakustannukset. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää akuutti-iltavastaanoton jatkamista terveyskeskuksen 

pysyvänä toimintana ja 50 % sairaanhoitajan toimen perustamista ilta-

akuuttivastaanoton tarpeisiin. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti akuutti-iltavastaanoton jatkamisesta terveyskeskuksen 

pysyvänä toimintana ja sairaanhoitajan toimen vakinaistamista (24 h/viikko) 

ilta-akuuttivastaanoton tarpeisiin, toistaiseksi voimassaolevana. 
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§ 99 

(asia 7) 

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen (23.11.2016, § 

90) hyväksymän talousarvion perusteella käyttösuunnitelman vuodelle 2017. 

 

Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät kuntayhtymän talousarvion vuodelle 

2017 ja -suunnitelman vuosille 2017–2019 seuraavasti: Pöytyän 

kunnanvaltuusto 12.12.2016 ja Auran kunnanvaltuusto 19.12.2016. 

 

Päivitetty talousarvio on liitteenä 1. 

Käyttösuunnitelma on liitteenä 2. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion 

käyttösuunnitelman, mikäli jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät sen pohjalle 

laaditun talousarvion vuodelle 2017 ja -suunnitelman vuosille 2017–2019. 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion 

käyttösuunnitelman.   Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet kokouksessaan 

kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 ja -suunnitelman vuosille 2017–

2019 (Pöytyä kv 12.12.2016 § 72 ja Aura kv 19.12.2016 § 56). Päätökset 

olivat eri sisältöiset. Perussopimuksen II luvun § 4 mukaisesti Pöytyän 

kunnanvaltuuston päätös jää voimaan.  

 

 

§ 100 

(asia 8) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PERUSHOITAJAN TOIMELLE (nro 45) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

perushoitajan toimelle (nro 45) 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. 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 45) 1.2.2017 

lukien toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 45) 

1.2.2017 lukien toistaiseksi. 

 

 

§ 101 

(asia 9) 

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT V. 2017 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 

terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-

potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 

 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vuoden 2017 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 

vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 3. 
 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2017 liitteen 3 mukaisessa muodossa. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2017 liitteen 3 mukaisessa muodossa. 

 

 

 

 

§ 102 

(asia 10) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 7.12.2016 

päivätyn kirjeen: 
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”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 

 

Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES 

III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika 

päättyy 31.12.2016. 

 

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. 

 

Esitämme paikallissopimuksen jatkamista vuodeksi eteenpäin 31.12.2017 

asti. Sopimus koskee vuodeosastoa, vastaanottoja sekä avosairaalaa 

kuntayhtymässä. 

 

Pöytyällä 7.12.2016 Merja Tamminen, Tehy  Henri Jalonen, Super” 

 

 

Yhtymähallitus (21.1.2015, § 7) on tehnyt päätöksen asiasta, ajalle 1.1.2015–

31.12.2016. Päätöksen sisältö oli seuraava: 

 

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 työvuoroon tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta 

toissijaisesti pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman 

työvuoronsa päätteeksi. 

 

Päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää jatkaa aikaisemman päätöksen mukaista sopimusta 

31.12.2017 asti nykyisin korvauksin. 

 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti jatkaa aikaisemman päätöksen mukaista sopimusta 

31.12.2017 asti nykyisin korvauksin. 
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§ 103 

(asia 11) 

TULOJÄÄMIEN POISTO  

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2015 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 25.741,39 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

245 kpl. 

 

vuosi asiakkaita tulojäämä yht. 

2008 131 12.412,21 € 

2009 166 9.233,45 € 

2010 192 15.182,01 € 

2011 209 13.207,45 € 

2012 212 14.008,73 € 

2013 229 24.980,60 € 

2014 220 13.244,11 € 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2016 aikana saatu perittyä 

yhteensä 3.150,53 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2015 tulojäämät 25.741,39 €. 

 

Päätös:  

 Yhtymähallitus päätti poistaa vuoden 2015 tulojäämät 25.741,39 € . 

 

 

§ 104 

(asia 12) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2017 

 

Vuonna 2016 toteutettiin sivuterveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulut 

yhtäaikaisesti viisi viikkoa juhannuksesta. Saatujen henkilöstöpalautteiden 

mukaan järjestely oli parempi kuin aikaisempina vuosina, jolloin 

terveysasemien viiden viikon sulku toteutettiin porrastetusti sivuterveysasema 

kerrallaan. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina ajalla 26.6.–30.7.2017. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina ajalla 26.6.–30.7.2017. 
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§ 105 

(asia 13) 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2017 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 

keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää, että yhtymähallitus kokoontuisi vuonna 2017 kuukauden 

toisena tai kolmantena keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 

18.1. 

15.2. 

8.3. 

19.4. 

17.5. 

 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

 

 

Päätös: Päätös on päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 106 

(asia 14) 

ILMOITUSASIAT 

 

THL 29.11.2016 

 THL:n uusi julkaisukatsaus: Perusterveydenhuollon ja suun 

terveydenhuollon avohoitokäynnit 2015 

Kuntatyönantajat 13/2016, 22.11.2016 

 Vuoden 2017 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset + liitteet 2–6 

Pöytyän kunta, Ote pöytäkirjasta Khall 31.10.2016 § 246, 

Kvalt 14.11.2016 § 58 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan valinta 

Pöytyän kunta, Ote pöytäkirjasta Khall 31.10.2016 § 247, 

Kvalt 14.11.2016 § 59 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 

vuosille 2017–2019 

Pöytyän kunta, Ote pöytäkirjasta Khall 5.9.2016 § 202, Khall 26.9.2016, 

Khall 31.10.2016 § 248, Kvalt 14.11.2016 § 60 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän saneeraussuunnitelman 

hyväksyminen 
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Auran kunta, Ote pöytäkirjasta Khall 12.9.2016 § 122, Kvalt 7.11.2016 § 73 

 Pöytyän kansaterveystyön kuntayhtymänvuodeosaston 

saneeraussuunnitelma 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

 

 

§ 107 

(asia 15) 

MÄÄRÄAIKAISEN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN JATKAMINEN 

 Yhtymähallituksen § 50 vuonna 2014 (21.5.2014) käsiteltiin johtoryhmän 

alustava suunnitelma  vuosien 2015-2017 talousarvio ja -suunnitelmaksi. 

Kokouspöytäkirjan Liitteessä 1 esiteltiin Fysioterapeutin toimen 

perustaminen. Ostopalvelun käytön vähentämiseksi."  

Kokouksessaan 17.9.2014 yhtymähallitus päätti § 73 viedä eteenpäin 

talousarvion laadintaa muutoin alustavan talousarvion mukaisesti, mutta 

fysioterapeutin palkkaamisesta määräajaksi 1.1.2015 - 31.12.2016.  

 Fysioterapeutin palkkaaminen on tuonut säästöä ostopalveluissa. Palkkauksen 

lisäksi tehtiin toiminnassa muutoksia mm. fysioterapian ostopalvelulähetteistä 

vastaa yksi lääkäri koko kuntayhtymän alueella. Muutoksien 

myötävaikutuksella ostopalvelun käyttö väheni välittömästi vuoden 2015 

aikana. Koska tuolloin oli vielä vanhoja maksusitoumuksia, tuli 

ostopalvelukertymää yhteensä 22 748 euroa. Alla olevassa taulukossa on 

fysioterapian ostopalveluiden käytön kustannuskehitys. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 (* 2014 (* 2015 2016 

(1-11) 

65 414 58 112 65 149 73 897 75 899 54 790 22 748 2 194 

 *) summa saattaa sisältää joitakin lymfa- ja ratsastusterapialaskuja. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää määräaikaiseksi palkatun fysioterapeutin toimen 

jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti fysioterapeutin toimen jatkamisesta toistaiseksi 

voimassa olevana. 
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§ 108 

(asia 16) 

MUUT ASIAT 

 Jäsenkuntien kunnanjohtajien toive yhtymähallituksen esityslistan jakelun 

laajentamisesta tai jakaminen nettisivuilla. Jaetaan jatkossa sähköpostilla 

myös kunnanjohtajille, sosiaali- ja terveydenhuollon vastuuhenkilöille, 

hallintopäälliköille ja kirjaamoon 

 Tämän yhtymähallituksen kauden loppuun saakka kokouksiin kutsutaan 

Auran kunnan sosiaalijohtaja. Hallintosääntö V luku § 29 

 Saapunut kaksi palkankorotuspyyntöä. Keskusteltuaan asiasta 

yhtymähallitus päätti velvoittaa johtavat viranhaltijat valmistelemaan 

kuntayhtymän yhteisen ohjeen palkankorotuksien käsittelemiseksi. Asiaa 

käsitellään helmikuun kokouksessa 15.2.2017 

 Yhtymäjohtaja kävi läpi osaston hoitajamitoituksen liittyen perushoitajan 

toimen täyttölupa-anomukseen 

 Talouspäällikkö toimii jatkossa yhtymähallituksen kokouksissa sihteerinä 


