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Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 
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Laillisuus ja   § 18 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 18–27 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 19 

 

Allekirjoitukset Markku Autio ja Matti Kaurila 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 19 

 

Tarkastusaika 8.3.2017 

 

Pöytäkirjan   15.3.2017 

nähtävänäolo 
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§ 18 

(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. 

 

 

§ 19 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio 

ja Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 8.3.2017. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

8.3.2017. 

 

 

§ 20 

(asia 3) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoit-

tavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 4 §:n 

mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden 

myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

Perussopimuksen 11 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat 

vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. 
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Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 516 387,22 

euroa. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden 

edellisten tilikausien alijäämän 715,03 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä (liite 1). Tilinpäätös 

ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2016 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan 

tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 

jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

 

§ 21 

(asia 4) 

OSTOPALVELUSOPIMUS HAMMASHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 

 

21.12.2016 § 96 Yhtymähallitus päätti tarjouksen hyväksymisestä ja 

hammashuollon ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta. Kokouksessaan 

15.2.2017 § 9 yhtymähallitus päätti hylätä kaikki tarjoukset ja keskeyttää 

hankinnan. Hankinta päätettiin käynnistää välittömästi uudelleen. 

 

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 

oli 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) 

Oral Hammaslääkärit Oyj  (O) 

Med Group Hammaslääkärit Oy  (MG) 
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Tarjoukset on jätetty määräaikaan mennessä (7.3.2017.klo 9.00), kaikki 

tarjoajat täyttävät kelpoisuusehdot. Talouspäällikkö ja vastaava 

hammaslääkäri ovat käyneet tarjoukset läpi ja vertailu on toteutettu 

pisteyttämällä. 

 

VERTAILUPERUSTEET 
PAINO-

TUS 

ST PT M O MG 

HINTA  40 29,6 40 40 38,7 28,5 

- Palvelun hinta ALV 0 %. SFA10  64,00 47,40 47,40 49,00 66,47 

LASKUTUSKÄYTÄNTÖ 30 30 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. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

TOIMINTAVARMUUS 30 30 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 

10 

 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

 

10 

 

10 

Yhteispisteet  89,6 100,0 100,0 98,7 88,5 

  

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. 
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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 PlusTerveys Oy:n ja Mehiläinen 

Oy:n kanssa. Sopimus laaditaan 7.4.2017–31.3.2018 väliseksi ajaksi, sekä 

mahdolliset optiovuodet (1+1). 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti tarjouksen hyväksymisestä ja hammashuollon 

ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta PlusTerveys Oy:n ja Mehiläinen 

Oy:n kanssa. Sopimus laaditaan 7.4.2017–31.3.2018 väliseksi ajaksi, sekä 

mahdolliset optiovuodet (1+1). 

 

 

§ 22 

(asia 5) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN LABORATORION OSALTA 

1.3.2017 LUKIEN 

 

Laboratorion asiakasmaksu on tarkistettu vuosittain todellisia kustannuksia 

vastaavaksi. Hinnastoa käytetään lähinnä TyksLab´in näytteenottojen 

yhteydessä. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän laboratorion hinnaston todellisten 

kustannusten mukaisiksi. Esitys uusista laboratorion asiakasmaksuista 

1.3.2017 lukien esityslistan liitteenä 2. 

 

Hinnat pysyvät ennallaan lukuun ottamatta näytteenottomaksua. Näytteen-

ottomaksuun tulee 0,50 euron korotus, johtuen tarratulostimiin tehtävän 

järjestelmäpäivityksen kustannuksista. 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisesti laboratorion asiakas-

maksut 1.3.2017 lukien. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti hyväksyä liitteen 2 mukaisesti laboratorion asiakas-

maksut 1.3.2017 lukien. 

 

 

§ 23 

(asia 6) 

HAMMASLÄÄKÄREIDEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN MUUTOS 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä on kuusi hammaslääkärin virkaa, 

joista tällä hetkellä on täytettynä kolme. Muita virkoja on yritetty täyttää ja 

esimerkiksi vuonna 2016 parhaimmillaan neljä virkaa oli täytettynä. 

Hoitotakuun täyttämiseksi on jouduttu palvelua tuottamaan ostopalveluina. 

Ostopalveluna on hankittu vuokrahammaslääkärin palvelua ja lähetetty 

potilaita hoitoon yksityisen hammaslääkärin vastaanotolle. 

 

Yhtenä vetovoimatekijänä hammaslääkärien rekrytoinnissa on esitetty olevan 

lähikuntia alempi palkkataso. Selvittelyjen perusteella Varsinais-Suomen 

alueen esimerkkikunnissa tehtäväkohtainen palkka vaihtelee 3766,62–

4197,22 euron välillä. Kuntayhtymässä hammaslääkärin tehtäväkohtainen 

palkka on 3670,86 euroa. 

 

Mikäli muiden kuin vastaavan hammaslääkärin palkkaa korotetaan 230 

eurolla kuukaudessa, olisivat kustannukset kolmen hammaslääkärin osalta 

sivukuluineen 10 267,20 euroa vuositasolla. Summaa ei ole varattu 

talousarvioon 2017, mutta ostopalvelun käyttöä pystytään vähentämään 

rekrytoinnin onnistuessa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa hammaslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

3900,86 euroa 1.4.2017 alkaen. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti muuttaa hammaslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

3900,86 euroa 1.4.2017 alkaen. 

 

 

§ 24 

(asia 7) 

ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ HOITOONPÄÄSYN TOTEUTUMISESTA 

PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 
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AVI on selvityspyynnössään LSAVI/1807/05.07.03/2016 ja 

LSAVI/1838/05.07.03/2016 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

hallitukselta selvitystä hoitoonpääsyn toteutumisesta terveydenhuoltolain 

(1326/2010) § 51 mukaisesti sekä jonotietojen julkaisusta terveydenhuoltolain 

55 § edellyttämällä tavalla. 

 

Aluehallintoviraston selvityspyynnöt esityslistan liitteenä (Liite 3). 

 

Johtava lääkäri ja vastaava hammaslääkäri ovat laatineet selvityspyyntöihin 

vastauksen (Liite 4). Vastaus esitellään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vastata aluehallintovirastolle liitteen 4 mukaisella 

kirjeellä.  

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti vastata aluehallintovirastolle liitteen 4 mukaisella 

kirjeellä.  

 

 

§ 25 

(asia 8) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 16.2.2017, 5/2017 

 Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2017–2019 

Kuntaliitto, Yleiskirje 21.2.2017, 8/2017 

 Kansallinen veteraanipäivä 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

§ 26 

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

- Medbit Oy on lähestynyt kuntayhtymää, koskien ICT-palveluiden 

liikkeenluovutusta, perusteluinaan: 

 

”Sote uudistus tulee muuttamaan alueellista mallia tuottaa ICT-

palveluita. Kukin maakunta tulee tulevaisuudessa vastaamaan 
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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.” 

 

 Medbit Oy on länsirannikolla toimiva julkisomisteinen sosiaali- ja 

terveydenhuollon ICT yritys, jonka omistajina ovat alueen 

sairaanhoitopiirit, kunnat ja terveyskeskuskuntayhtymät 

 

- Henkilöstöltä saatuja palkankorotusanomuksia käsitellään 

yhtymähallituksen kokouksessa kevään aikana, kun 

palkankorotusanomusten käsittelyä koskeva ohjeistus on valmistunut. 

 

- Yhtymähallituksen jäsen Outi Leino on ollut poissa viimeiset 8 

yhtymähallituksen kokousta. Kuntayhtymän johtaja lähettää Outi Leinolle 

asiasta tiedustelun, jotta esityslista voidaan mahdollisesti lähettää 

varahenkilölle jatkossa. 

 

- Yhtymähallituksen jäsen Mari Siimar on ilmoittanut valmistelevansa 

muuttoa toiselle paikkakunnalle. Kuntayhtymän johtaja lähettää Mari 

Siimarille asiasta tiedustelun, jotta esityslista voidaan mahdollisesti 

lähettää varahenkilölle jatkossa.   

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

§ 27 

(asia 10) 

VIRKAVAPAA-ANOMUS 

 

Kuntayhtymän talouspäällikkö Hanna Rannanperä on 7.3.2017 päivätyllä 

anomuksella anonut virkavapaata 1.4. - 31.11.2017 väliseksi ajaksi. 

 

Päätösehdotus: 

 

Perusteluina esitetään, että sote-valmistelujen osalta aikataulu on kriittinen ja 

virkaa hoitamaan tarvitaan henkilö, joka on sitoutunut tehtävään pidemmäksi 
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aikaa kuin anomuksen mukainen virkavapaa-aika. Esitetään 

yhtymähallitukselle, että virkavapaata ei myönnetä. 

 

 Päätös:  

  Yhtymähallitus päättää, että virkavapaata ei myönnetä. 


