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§ 13 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

§ 14 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pirjo Reide ja 

Jukka-Pekka Aalto sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 20.2.2013 klo 

8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pirjo Reide ja Jukka-

Pekka Aalto sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 20.2.2013 klo 8.00. 

 

 

§ 15 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntatyönantajat 29.1.2013, 3/2013 

 Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö ja ansionmenetyksen korvausta 

koskevan sopimuksen soveltaminen 

Pöytyän kunta 1.2.2013, ote pöytäkirjasta, Khall 14.1.2013 § 28 

 Jäsenten valitseminen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

valtuustoon, 253/01.05/2012 

Aluehallintovirasto, päätös 11.2.2013, LSAVI/2875/05.07.03/2012 

 Päätös valvonta-asian käsittelyn päättymisestä 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A1–A1 

- vuosilomapäätös B1–B3 

- palkaton virka-/työvapaa H1–H1 
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- palkallinen virkavapaa/tehtävän siirto J1–J1 

- koulutuspäätös K1–K1 

- hankintapäätös Q1-Q2 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A1–A3 

- vuosilomapäätös B1–B2 

- sairausloma C1–C2 

- aktiivivapaa I1–I1 

- koulutus K1–K7 

- veteraanikuntoutus P1–P5 

- fysioterapia R1–P4 

- jalkojenhoito X1–X1 

- maksusitoumus (ThLaki 47§) Y1–Y2 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätös B1–B2 

- sairausloma C1–C7 

- lapsen sairaus D1 

- koulutus K1–K11 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A19–A43 

- vuosilomapäätös B1–B16 

- sairausloma C1–C17 

- tilapäinen hoitovapaa D1–D9 

- äitiysloma F1–F1 

- palkaton virka-/työvapaa H1–H4 

- tehtävänsiirrot J1–J2 

- koulutus K1–K36 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Ilmoitusasioiden käsittelyn jälkeen keskusteltiin § 25 toisena olevasta asiasta, 

minkä aikana jäsen Rauhansuu poistui kokouksesta klo 18.30. 

 

 

§ 16 

(asia 4) 

PUHETERAPIAPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on osallistunut Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin järjestämään puheterapiapalveluiden hankintakilpailu-

tukseen. 
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Hankintakausi on 1.1.2013–31.12.2014 (+ optio 1.1.2015–31.12.2015). 

Hankinnan arvo hankintakauden ja mahdollisen optiokauden aikana on 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän osalta noin 18.000 euroa (alv 0 %). 

 

Puheterapiapalvelut on kilpailutettu käyttäen avointa kansallista menettelyä 

(ns. toissijainen palvelu). Tarjouspyyntö (508/12EU) on ollut noudettavissa 

Hilma-portaalista. 

 

Hyväksytyn tarjouksen määräaikaan 15.10.2012 mennessä on jättänyt 

kaksikymmentä kaksi (22) palveluntuottajaa. 

 

Tarjousten vertailu ja arviointi on suoritettu hankintapalavereissa 30.10.2012 

ja 13.11.2012 yhteistyössä sairaanhoitopiirin hankintatoimiston ja VSSHP:n 

puheterapiapalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Vertailu on suoritettu 

tarjouspyynnössä esitetyn pisteytyksen mukaisesti. Niiden tarjoajien osalta, 

jotka toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina tai toiminimenhaltijoina 

(henkilöyritys) ja joilla ei ole YEL- vakuutusta, tarjottuun hintaan on lisätty 

tarjouspyynnön mukaisesti KuEL -vakuutusmaksun osuus (16,35 % tarjotusta 

hinnasta). Tätä hintaa on käytetty vertailuhintana. 

Tarjouspyyntö liite 1, valintaperusteiden mukainen pisteytysjärjestys 

yksilöterapiasta liite 2 ja ryhmäterapiasta liite 3. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä solmii puitesopimukset 

yksilöterapian osalta ensisijaisesti niiden yhdeksän ja ryhmäterapian osalta 

yhden palveluottajan kanssa, joiden vastaanottotilat (tai kotikäyntejä tekevän 

terapeutin koti) on enintään 45 km terveyskeskukseen kuuluvien kuntien 

alueesta. Koska tarjonneita palvelutuntuottajia ei ollut riittävästi mainitun 

välimatkan rajoissa, huomioidaan tämän jälkeen myös 45 km pidemmät 

etäisyydet lyhyemmistä alkaen asiakkaiden matkakustannusten 

minimoimiseksi. 

 

Puheterapiapalveluita hankitaan valintaperusteissa esitetyn pisteytys-

järjestyksen mukaisesti. Lisäksi hankitaan yksilöity kommunikaatio-

materiaalin suunnittelu ja/tai valmistaminen ensisijaisesti hoitavalta 

puheterapeutilta. Ostettaessa pelkkä yksilöity kommunikointimateriaalin 

suunnittelu ja/tai valmistaminen tai jos hoitava terapeutti ei tarjoa edellä 

mainittua palvelua, ostetaan palvelu vertailussa esitetyn ostojärjestyksen 

mukaisesti. 

 

Pistejärjestyksen lisäksi palveluntuottajaa asiakkaalle valittaessa huomioidaan 

palveluntuottajan osaaminen, varustelu ja sijainti. 

 

Asiakkaan äidinkielen, asuinpaikan tai perustellun, yksilöllisen vammasta tai 

sairaudesta johtuvan tarpeen edellyttäessä palvelua voidaan hankkia 

erityisperustein sopimuksen ulkopuolelta. Erityisperusteena pidetään myös 
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sitä, että asiakas joutuisi jonotilanteesta johtuen odottamaan kohtuuttoman 

pitkän ajan saadakseen palvelua. 

 

Johtava lääkäri valtuutetaan allekirjoittamaan puitesopimukset puheterapiasta. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan 

puitesopimukset puheterapiasta. 

 

 

§ 17 

(asia 5) 

TOIMINTATERAPIAPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on osallistunut Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin järjestämään toimintaterapiapalveluiden hankintakilpailu-

tukseen. 

 

Hankintakausi on 1.1.2013–31.12.2014 (+ optio 1.1.2015–31.12.2016). 

Hankinnan arvo hankintakauden ja mahdollisen optiokauden aikana on 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän osalta noin 22.000 euroa (alv %). 

 

Toimintaterapiapalvelut on kilpailutettu käyttäen avointa kansallista 

menettelyä (ns. toissijainen palvelu). Tarjouspyyntö (508/12EU) on ollut 

noudettavissa Hilma-portaalista. 

 

Hyväksytyn tarjouksen määräaikaan 18.10.2012 mennessä on jättänyt 

kaksikymmentä kahdeksan (28) palveluntuottajaa. 

 

Tarjousten vertailu ja arviointi on suoritettu yhteistyössä sairaanhoitopiirin 

hankintatoimiston ja toimintaterapiapalveluiden asiantuntijoiden kanssa. 

Vertailu on suoritettu tarjouspyynnössä esitetyn pisteytyksen mukaisesti. 

Niiden tarjoajien osalta, jotka toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina tai 

toiminimenhaltijoina (henkilöyritys) ja joilla ei ole YEL vakuutusta, 

tarjottuun hintaan on lisätty tarjouspyynnön mukaisesti KuEL vakuutus-

maksun osuus (16,35 % tarjotusta hinnasta). Tätä hintaa on käytetty 

vertailuhintana. Tarjouspyyntö liite 4, valintaperusteiden mukainen pisteytys-

järjestys toimintaterapia lapsille ja nuorille liite 5 ja toimintaterapia aikuisille 

liite 6. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä solmii puitesopimukset 

ensisijaisesti kolmen palvelutuottajan kanssa (toimintaterapia lapsille ja 

nuorille) sekä kolmen palvelutuottajan kanssa (toimintaterapia aikuisille). 

Koska tarjonneita palvelutuntuottajia ei ollut riittävästi mainitun välimatkan 

rajoissa, huomioidaan tämän jälkeen myös 15 km pidemmät etäisyydet 

lyhyemmistä alkaen asiakkaiden matkakustannusten minimoimiseksi. 
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Toimintaterapiapalveluita hankitaan valintaperusteissa esitetyn pisteytys-

järjestyksen mukaisesti. 

 

Pistejärjestyksen lisäksi palveluntuottajaa asiakkaalle valittaessa huomioidaan 

palveluntuottajan osaaminen, varustelu ja sijainti. 

 

 

Asiakkaan äidinkielen, asuinpaikan tai perustellun, yksilöllisen vammasta tai 

sairaudesta johtuvan tarpeen edellyttäessä palvelua voidaan hankkia 

erityisperustein sopimuksen ulkopuolelta. Erityisperusteena pidetään myös 

sitä, että asiakas joutuisi jonotilanteesta johtuen odottamaan kohtuuttoman 

pitkän ajan saadakseen palvelua. 

 

Johtava lääkäri valtuutetaan allekirjoittamaan toimintaterapian puite-

sopimukset. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan 

toimintaterapian puitesopimukset. 

 

 

§ 18 

(asia 6) 

KONSULTAATIOSOPIMUS SYDÄMEN EKG:N JA VERENPAINEEN 24H -SEURANNAN 

LAITTEISTOSTA JA ANALYSOINNISTA 

 

Kuntayhtymän ja telelääketieteen palveluita tuottavan Remote Analysis Oy:n 

välinen sopimus on umpeutunut 31.1.2013. Viime vuonna ostettiin ekg:n 

pitkäaikaisrekisteröintejä 46 kappaletta ja verenpaineen vuorokausi-

rekisteröintejä 16 kappaletta. Kustannusta tutkimuksista kertyi yhteensä 8 712 

euroa. Jatkosopimuksen hinnoissa ei muutoksia edelliseen sopimukseen. 

Sopimus liitteenä 7. Voimassaoloaika olisi 1.2.2013–31.1.2016. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

 Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi liitteen mukaisen sopimuksen. 

 

 

§ 19 

(asia 7) 

KUNTARAHOITUKSEN LAINA-AJAN JATKAMINEN 

 

Tilinpäätöslaskelmien mukaan Auran kunnan käyttö ja lopullinen 

kustannusten osuus aiheuttaa kunnalle lisämaksua vuoden 2012 osalta  

60 367,79 €. Pöytyän kunnan vastaava osuus on 124 887,81 €. Nämä maksut 

on mahdollista laskuttaa tilinpäätöksen vahvistuttua toukokuussa.  
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Lainan lyhennyksiä kuntayhtymällä erääntyy seuraavasti: 

 

Kuntarahoitus 5.3.2013 lyhennys 50.000 

Nordea 26.3.2013  lyhennys 30.000 

Kuntarahoitus 30.3.2013  lyhennys 37.500 

Yhteensä 117.500 euroa 

 

Syyskuussa otetun kuntatodistuksen päätymispäivä on 1.3.2013. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa 150 000 euron arvoista kuntatodistusta 

1.7.2013 saakka ja ottaa lisäksi 50 000 euron arvoisen kuntatodistuksen 

neljän kuukauden ajaksi rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti 150 000 euron arvoisen kuntatodistuksen ajan 

jatkamisesta 1.7.2013 saakka ja valtuutti talouspäällikön ottamaan lisäksi 

50 000 euron arvoisen kuntatodistuksen neljän kuukauden ajaksi rahoituksen 

riittävyyden varmistamiseksi. 

 

 

§ 20 

(asia 8) 

LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN HINNOITTELUN TARKISTAMINEN 

1.3.2013 ALKAEN 

 

Röntgen- ja laboratoriopalveluiden hinnoittelusta on päätetty tarvittaessa 

vuosittain. 

 

Terveyskeskuksessa tehtävistä röntgentutkimuksista pyydetään ostajan niin 

halutessa radiologin lausunto, josta laskutetaan 14 euroa. 

 

Röntgen ja ultraäänitutkimusten hinnat on pidetty entisellään. 

 

Laboratoriohinnoittelu on tarkistettu kustannuksia vastaavaksi. 

 

Esitys palvelujen hinnoittelusta on esityslistan liitteissä 8 ja 9. 

 

Hinnoittelu on voimassa vuoden hintojen tarkistamisesta alkaen. Tarvittaessa 

hinnoittelua tarkistetaan seuraavaksi 1.3.2014. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen 

hinnoittelun tarkistamisen liitteiden 8 ja 9 esitetyn mukaiseksi ajalle 

1.3.2013–28.2.2014. 
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Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen hinnoittelun 

liitteen mukaisesti. 

 

 

§ 21 

(asia 9) 

RUOKAPALVELUSOPIMUS PÖYTYÄN HOIVA OY:N KANSSA RUOKAPALVELUN 

TUOTTAMISESTA HOIVAKOTI RIIHELÄÄN 

 

Kuntayhtymä on jättänyt tarjouksen Pöytyän Hoiva Oy:lle ruokapalvelun 

tuottamiseksi uuteen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikköön, 

hoivakoti Riihelään. 

 

Pöytyän Hoiva Oy on hyväksynyt tarjouksen, jonka perusteella on laadittu 

sopimus ruokapalvelun tuottamisesta, liite 10. Asukkaita Hoivakoti Riihelässä 

ei vielä toistaiseksi ole, toiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. 

 

Ruokapalvelu on mahdollista tarjota ja tuottaa oman henkilöstöresurssin 

puitteissa. Kuntayhtymän keittiöstä löytyy myös tarvittava astiasto. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää ruokapalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Pöytyän 

Hoiva Oy:n kanssa. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti allekirjoittaa ruokapalvelusopimuksen. 

 

 

§ 22 

(asia 10) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 

 

 

§ 23 

(asia 11) 

KUNTAYHTYMÄN MATKAPUHELINLIITTYMIEN VAIHTO, PRIVATEL -PALVELUN 

KYTKEMINEN JA SITOUMUS TELEOPERAATTORIPALVELUIDEN YHTEISHANKINTAAN 

LIITTYMISESTÄ 

 

Kuntayhtymällä on matkapuhelinliittymiä tällä hetkellä 29 kappaletta. 

Voimassa olevat liittymäsopimukset on solmittu Elisan Oyj:n kanssa, 

käytössä on erilaisia liittymiä ja puhepaketteja. 

 

Kiinteistä puhelimista soitettujen puheluiden hinnoista on voimassa olevat 

sopimukset Sonera Oyj:n kanssa. Sonera on antanut tarjouksen 

matkapuhelinliittymistä. Puhelujen hintavertailua: 
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Matkapuhelimiin on mahdollista ottaa käyttöön 151-palvelu, joka 

mahdollistaa yksityispuheluiden soittamisen etukoodilla käyttäjän omaan 

laskuun. Tällöin työnantajalle tulee lasku työpuheluista ja käyttäjälle itselleen 

yksityispuheluista. Palvelun käyttöönotto on maksuton, kuukausimaksu on 

2,50 €. 

Edullisen hintatason edellytyksenä on KL -kuntahankinnat Oy:lle tehtävä 

sitoumus teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan liittymisestä. Sitoumus 

on maksuton ja on mahdollista laatia koskemaan ainoastaan 

teleoperaattoripalveluita. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää matkapuhelinliittymien sopimuksen siirrosta 

Soneralle. 

Yhtymähallitus päättää Privatel -palvelun käyttöönotosta ja mahdollisuudesta 

ottaa käyttöön 151-palvelu. 

Yhtymähallitus päättää sitoumuksesta teleoperaattoripalveluiden 

yhteishankintaan liittymisestä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti matkapuhelinliittymien sopimuksen siirrosta Soneralle. 

Yhtymähallitus päätti Privatel -palvelun käyttöönotosta ja mahdollisuudesta 

ottaa käyttöön 151-palvelu. 

Yhtymähallitus päätti sitoumuksesta liittyä teleoperaattoripalveluiden 

yhteishankintaan. 

 

§ 24 

(asia 12) 

TYÖKYMPIN JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA 

 

Loimaan kaupunki, Härkätien kuntayhtymä ja Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymä ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen työterveyshuollon 

palvelujen järjestämisestä. 

 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Työkympin toiminnasta vastaavat 

johtokunta ja johtaja. Johtokunta ohjaa ja valvoo yksikön toimintaa sekä 

vastaa sen hallinnon, toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja 

terveydenhuollon asiantuntemus. 

 

Johtokuntaan kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. 

Härkätien kuntayhtymän yhtymähallitus valitsee johtokuntaan 2 jäsentä, 

Loimaan kaupunginhallitus 2 jäsentä ja Pöytyän kansanterveystyön-

kuntayhtymä 1 jäsenen ja heille varajäsenet. 

 

Loimaan kaupunginhallitus on valinnut toimikaudeksi 2013–2016 

Työterveysyksikkö Työkympin johtokuntaan 

Marja-Liisa Laitila, varajäsen Tiia Pietilä 

Pasi Sillanpää, varajäsen Esa Kuusela 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 13.2.2013 24 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita jäsenen ja varajäsenen Työkympin johtokuntaan 

toimikaudeksi 2013–2016 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että Työkympin johtokunnassa jäsenenä jatkaa Matti 

Rauhansuu kuntayhtymän uuden hallituksen järjestäytymiseen saakka. Uusi 

toukokuussa järjestäytyvä hallitus valitsee Työkympin johtokuntaan uuden 

jäsenen Rauhansuun tilalle. 

 

 

§ 25 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

- kokousta oli alustamassa kuntayhtymän vastaava hammaslääkäri Heli 

Kriikkula. Auran talouden tasapainottamistoimikunnan pyynnöstä on 

valmisteltu esitys hammashuollon toiminnan uudelleenjärjestämisestä 

kuntayhtymän alueella. Vastaava hammaslääkäri esitteli kahta eri 

vaihtoehtoa toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. Hallitus kävi 

keskustelua erilaisista vaihtoehdoista. Käydyn keskustelun tuloksena 

todettiin, että uudelleenjärjestelyllä ei saada aikaan välittömiä 

säästöjä. Näin ollen tilannetta seurataan jatkossa, mikäli järjestely 

tulee ajankohtaiseksi, otetaan asia uudelleen käsittelyyn. 

 

 

- hallitus keskusteli jääviysasiasta, josta päätettiin järjestää 

kuulemistilaisuus, ajankohdaksi määrättiin 12.3.2013 klo 16.00 

taloustoimiston kokoushuoneessa. 

 

- talouspäällikkö toi hallitukselle tiedoksi sähköiseen 

hankintailmoituskanavaan (Hilma) avatun ilmoituksen: 

osallistumishakemus vanhan sairaalan ilmastointiremontin II-vaiheen 

tarjouskilpailuun. Osallistumishakemuksia voi jättää 1.3.2013 saakka. 

Rakennustoimikunnan kokous ilmastointiremonttiin liittyen on 

5.3.2013 klo 8.00 Riihikoskella terveyskeskuksessa. 


