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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  18.1.2017 klo 17.00–17.44 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Kaukinen Irma 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Korpelainen Outi 

Kunnas Sirpa 

 

Laillisuus ja   § 1 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 1–6 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 2 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 2 

 

Tarkastusaika 18.1.2017 

 

Pöytäkirjan   25.1.2017 

nähtävänäolo 
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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 2 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kaurila Matti ja 

Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

18.1.2017. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

18.1.2017. 

 

 

§ 3 

(asia 3) 

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. 
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Talkoo-vapaata voi ottaa joko yksittäisinä päivinä tai yhtäjaksoisesti. Jos 

talkoo-vapaata haetaan koko viikoksi, niin palkattomia päiviä on viisi. 

 

Töiden järjestelyjen kannalta yksittäisten palkattomien päivien pitäminen olisi 

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

pidettyjen viiden talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaa-

päivän. 

 

Jäsenkunnista Pöytyän kunnassa talkoovapaata voidaan myöntää kalenteri-

vuodessa 10 työpäivää ja Auran kunnassa 15 työpäivää. 

 

29.1.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu talkoovapaa-

käytännöstä siten, että talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää 

kalenterivuodessa. 

 

Talkoovapaakäytäntö on kuntayhtymässä ollut vuodesta 2016 alkaen 

(yhtymähallitus 10.2.2016 § 12). Viime vuoden aikana talkoovapaata käytti 

23 henkilöä, yhteensä 99 päivää.  

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että talkoo-

vapaata 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: Yhtymähallitus päätti hyväksyä talkoovapaakäytännön esityksen mukaisesti. 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 53) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

sairaanhoitajan toimelle (nro 53) 14.2.2017 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,75 h/vko (1.2.2017 alkaen 39,25 h/vk), 

työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston 

sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2329,67 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, joulukuun 2016 alusta 30-

paikkainen osasto. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. 
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Potilaiden asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on 

osastolla oltava riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on sairaanhoitajan 

toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 53) 

14.2.2017 lukien toistaiseksi.  

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti myöntää täyttöluvan esityksen mukaisesti. 

 

 

§ 5 

(asia 5) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4.1.2017, 1/2017 

 Vuoden 2016 yleiskirjeluettelo 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ote pöytäkirjasta kokous 

29.11.2016, Diaari:753/120/2016 

 30 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2017–2018 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tiedote terveydenhuollolle 21.12.2016, 

THL 1805/9.09.01/2016 

 Sähköisen lääkemääräyksen toimivuus on varmistettava 

THL, 19.12.2016, uusi tilastokatsaus julkaistu: 

 Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 20116 

Kuntatyönantajat 22.12.2016, 15/2016 

 Ruokailukustannusten korvauksen määrä 

Kuntatyönantajat 19.12.2016, 14/2016 

 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2017 lukien 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta Khall 31.10.2016 § 247 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma 

vuosille 2017–2019 

KEVA, Virkakirje 20.12.2016, 3/2016 

 Kevan valtuuston ja hallituksen tiedoksianto jäsenyhteisöille 

KEVA, Pöytäkirjanote 2.12.2016 

 Valtuuskunnan kokous 4/2016, Kunnallisen eläkelaitoksen 

lisäeläkesäännön muutos, liitteet 7/1-2 

KEVA, Valtuuskunta 2.12.2016 liite 7/1 

 Kevan lisäeläkesääntö 
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KEVA, Valtuuskunta 2.12.2016 liite 7/2 

 Lisäeläkesäännön muuttaminen, Kevan lisäeläkesääntö 

  

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

 

 

§ 6 

(asia 6) 

MUUT ASIAT 

Esitetään, että selvitetään kuntayhtymän lomapalkkavelkaa koskeva käytäntö 

esitettäväksi seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa. 

 

Keskustelua Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen tiedotus-

tilaisuudesta, joka järjestettiin henkilöstölle ja päättäjille Loimaalla 

17.1.2017. Esitetään, että kuntayhtymän internet-sivuille voisi lisätä 

www.kimpassa-allihopa.fi -sivuston linkin, mihin myös tallennetaan em. 

tilaisuuden videotallenne. 

 

http://www.kimpassa-allihopa.fi/

