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Kokousaika  19.4.2017 klo 17.00–18.09 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Antikainen Marita 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Kaukinen Irma 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Kunnas Sirpa 

 

Laillisuus ja   § 37 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 37–45 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 38 

 

Allekirjoitukset Jukka Leino ja Hannele Tanner-Penttilä 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 38 

 

Tarkastusaika 19.4.2017 

 

Pöytäkirjan   26.4.2017 

nähtävänäolo 
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§ 37 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

 

 

  Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 38 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 19.4.2017. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 19.4.2017. 

 

 

§ 39 

(asia 3) 

OSASTOSANEERAUS 

 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut osaston saneerauksen. Ilmoitus 

kilpailutuksesta julkaistiin HILMA:ssa, ja tarjousten jättöaika päättyi 

5.4.2017 klo 12.00. Tarjouksen antoi yksi yritys, rakennuspalvelu Markku 

Laaksovirta Oy. Tarjous on annettu kokonaishintaurakkana, yhteensä 230 000 

euroa (sis. alv 24 %). Tarjouksen kokonaishinta ei sisällä asbestipurku-

urakkaa. Tarjous sisältää lisätöiden tuntihinnan 44 euroa/tunti (sis. alv 24 %). 

 

Tarjous on jätetty määräajassa ja täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut 

edellytykset. Tarjous liitteenä 1. 
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Rakennustoimikunta kokoontui 11.4.2017 käsittelemään asiaa. Toimikunta 

päätti esittää tarjouksen hyväksymistä ja saneerauksen aloittamista 22.5.2017. 

Päätettiin pyytää asbestipurkutyöstä tarjoukset ja esittää yhtymähallitukselle 

rakennustoimikunnan valtuuttamista valita asbestipurkutyön urakoitsija 

saneeraukselle asetetun kokonaisbudjetin 253 323,04 € (alv 0 %) raameissa 

(yhtymähallitus 23.11.2016 § 89). Urakka toteutetaan kahdessa osassa, 

pohjapiirroskuva rajauksesta jaetaan kokouksessa. 

 

Rakennustoimikunta päätti, että valvojana käytetään insinööritoimisto Heikki 

Kiiskeä, joka on yhteydessä urakoitsijaan ja sopii saneerauksen etenemisestä. 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitukselle esitetään Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy:n 

tarjouksen hyväksymistä ja rakennustoimikunnan valtuuttamista asbesti-

purkutyön suorittajan valintaan. 

 

 

 Päätös:  

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallituksen päätös on päätösehdotuksen 

mukainen. 

 

 

§ 40 

(asia 4) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 58) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle sairaan-

hoitajan toimelle (nro 58) 1.5.2017 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen 

sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. 

Tämänhetkinen osaston sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 329,67 

euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 30-paikkainen osasto. Osastolla 

tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmukaisen ja potilas-

turvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä hoitajamitoitus. 

Tämän vuoksi on sairaanhoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 

1.5.2017 lukien toistaiseksi. 
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 Päätös:  

Yhtymähallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 1.5.2017 

lukien toistaiseksi. 

 

 

§ 41 

(asia 5) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Yhtymähallitus päätti 22.3.2017 kokouksessaan (§32) myöntää täyttöluvan 

talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle 1.5.2017–31.12.2018. Hakuaika 

päättyi 7.4. klo 12.00. 

Virkaa haki 11 henkilöä, joista 9 täytti kelpoisuusehdot. Yhteenveto 

hakijoista esityslistan liitteenä (Liite 2). Yhtymähallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja johtava lääkäri ovat kutsuneet haastatteluun 5 hakijaa 

18.4.2017. Yhtymähallituksen edellyttämä keskustelu kunnanjohtajien kanssa 

on käyty 13.4.2017. Tarkastuslautakunnalta on pyydetty kannanottoa 

22.3.2017 kokouksen § 32 käsittelyn menettelytavan oikeellisuudesta. 

Yhtymähallitukselle esitellään hakijat ja haastattelun tulokset kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Haastattelutoimikunta, johon kuuluvat yhtymähallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, johtava lääkäri sekä Auran kunnanjohtaja esittää 

talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle 1.5.2017–31.12.2018 

valittavaksi ylempi tradenomi/MBA Elisa Jälköä Pöytyältä. 

Perustelut: kokemus ja soveltuvuus tehtävään. 

 

Varalle haastattelutoimikunta esittää kauppatieteiden maisteri Lauri Ämmälää 

Raumalta. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli hakijat sekä haastattelun tulokset. Keskusteltuaan 

asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Viran 

koeaika on 4 kuukautta. 

 

 

§ 42 

(asia 6) 

MEDBIT OY:N ESITYS ICT-TOIMINNAN LIIKKEENLUOVUTUKSEN ESISELVITYKSESTÄ 

 

Medbit Oy on lähestynyt jäsenkuntia ja kuntayhtymää esityksellä käynnistää 

esiselvitys ICT-toimintojen liikkeenluovutuksesta Medbit Oy:lle. Pöytyällä 

järjestettyyn keskustelu-tilaisuuteen osallistuivat kuntayhtymän 

viranhaltijoista kuntayhtymän johtaja Outi Korpelainen sekä talouspäällikkö 
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Hanna Rannanperä. Sittemmin keskustelutilaisuus on järjestetty myös Auran 

kunnassa, ja suunnitelmaa esitelty Pöytyän kunnanhallitukselle. 

 

Ote yhteydenottokirjeestä: 

 

”Medbit Oy on länsirannikolla toimiva julkisomisteinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ICT yritys, jonka omistajina ovat alueen sairaanhoitopiirit, 
kunnat ja terveyskeskuskuntayhtymät. Medbit Oy:llä on vahva alueellinen 
terveydenhuollon osaaminen, osaava ja innokas henkilökunta sekä halu 
toimia omistaja-asiakkaidensa parhaaksi. 
 
Sote uudistus tulee muuttamaan alueellista mallia tuottaa ICT-palveluita. 
Kukin maakunta tulee tulevaisuudessa vastaamaan tietohallinnon ja ICT-
palveluiden järjestämisestä. Maakuntien ICT-palvelut tullaan keskittämään 
valtakunnalliseen ICT-palvelukeskukseen, jonka kautta nykyiset Sote ICT 
yritykset tarjoavat palveluitaan. Medbit Oy on jatkossakin vahva alueellinen 
toimija maakunnassa, joka tuottaa maakunnan ICT-palvelut ketterästi ja 
varmistaen työpaikkojen säilyvyyden. Tähän yhteiseen tavoitteeseen 
pääsemiseksi haluamme tilaisuudessa keskustella kanssanne Sote ICT 
liikkeenluovutuksesta Medbit Oy:lle ja varmistaa maakunnan kyvykkyys 
tuottaa tarvittavat ICT palvelut alueelle.” 
 

Kunnat suunnittelevat esiselvityksen käynnistämisen hyväksymistä. 

Esiselvitys koostuu kolmesta 3 tunnin työpajasta, joissa selvitetään 

mahdollisesti siirtyvät sovellukset, infra, sopimukset/lisenssit, talous ja 

henkilöstö. Työpajoihin osallistuisi kuntayhtymästä tietohallintohenkilöstö 

sekä talouden asiantuntija. Esiselvitys ei aiheuta em. työpanoksen lisäksi 

kuntayhtymälle kustannuksia eikä sitoumuksia. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Kuntayhtymä päättää hyväksyä esiselvityksen käynnistämisen yhteistyössä 

kuntien kanssa. 

 

Päätös: Päätös on päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 43 

(asia 7) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto 15.3.2017, 9/2017 

 Tartuntatautilaki 

Suomen säädöskokoelma 13.3.2017, 146/2017 

 Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 
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Suomen säädöskokoelma 13.3.2017, 149/2017 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksesta 

Aluehallintovirasto, Päätös 13.3.2017, LSAVI/605/07.00.01/2017 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksiköille 

Aluehallintovirasto, Päätös 21.3.2017, LSAVI/3191/07.03.02/2016 

 Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen / Aikuisten 

terveysliikunta 

Aluehallintovirasto, Päätös 23.3.2017, LSAVI/3812/05.07.03/2015 

 LSAVI/1807/05.07.03/2016 

 Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 

Aluehallintovirasto, Päätös 23.3.2017, LSAVI/3813/05.07.03/2015 

 LSAVI/1838/05.07.03/2016 

 Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös:  

Merkitty tiedoksi 

 

 

§ 44 

(asia 8) 

MUUT ASIAT 

 

Keskusteltiin laboratorion käytöstä poistetun hematologian analysaattorin 

luovuttamisesta Paraisten terveyskeskuksen käyttöön, Paraisten terveyskeskus 

on luvannut hoitaa kuljetuksen ja siitä koituvat kustannukset.  

 

Keskusteltiin Tamora Oy:n tarjoamasta koulutuskokonaisuudesta kuntien ja 

kuntayhtymän henkilöstölle ja asian esittelemisestä kunnanjohtaja Anu 

Helinin toimesta ylimääräisessä yhtymähallituksen kokouksessa 4.5.2017 klo 

17.00. 

 

Keskusteltiin talouspäällikön virantäyttöön liittyvistä ratkaisuista. 

 

§ 45 

(asia 9) 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09. 


