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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 
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Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 
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Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 
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Raiko Marianne 
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 Muut osallistujat Puustinen Risto 

Hanna Rannanperä 

 

Laillisuus ja   § 1 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 1–12 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 2 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 2 

 

Tarkastusaika 23.1.2013 

 

Pöytäkirjan  30.1.2013 

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 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Heimo Pohjanpalo sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 23.1.2013 klo 

8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Heimo Pohjanpalo sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 23.1.2013 klo 

8.00. 

 

 

§ 3 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

KEVA, yleiskirje 12.12.2012, 3/2012, Dnro 281/00.01.01/2012 

 KuEL-maksut vuonna 2013 

KEVA, yleiskirje 27.12.2012, 1/2013, Dnro 313/00.02.01/2012 

 Kevan yleiskirjeet 

Kuntatyönantajat 11.12.2012, 17/2012 

 KT luopuu paperisten yleiskirjeiden lähettämisestä vuonna 2013 

Kuntatyönantajat 11.12.2012, 18/2012, 

 Kuntatyönantaja-lehti on työväline esimiehille ja päättäjille 

Kuntatyönantajat 19.12.2012, 20/2012, 

 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2013 lukien 

Kuntatyönantajat 31.12.2012, 21/2012, 

 Vuoden 2012 yleiskirjeluettelo 

Valvira, Ilmoitus 17.12.2012, Dnro 6956/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira, Ilmoitus 17.12.2012, Dnro 6956/06.01.00.00/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
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Kuntaliitto, yleiskirje 2.1.2013, 2/80/2013 

 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2013 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2012 

 

Yhtymähallitukselle esitellään yhteenvedot viranhaltijoiden 

päätöspöytäkirjoista vuodelta 2012. 

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista esityslistan liitteenä 1. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2012 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin 

yhtymähallitus merkitsee yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

Yhtymähallitukselle esiteltiin lisäksi yhteenvedot kuntayhtymässä avoinna 

olleiden toimien hakijoista. Yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan 

päätökset 1–18A/2013. 

 

 

§ 5 

(asia 5) 

KEITTIÖN TYÖNTEKIJÖIDEN NIMIKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN 

 

 Keittiön työntekijöiden työnimikkeiden päivittäminen on ajankohtaista. 

Nimikkeet ovat pysyneet samana vuosikymmeniä, työnkuvien muutoksista 

huolimatta. Kehityskeskusteluissa on tullut myös esille keittiön 

henkilökunnan oma toive nimikkeiden päivittämiseksi. 

 

 Talouspäällikkö on yhteistyössä emännän kanssa valmistellut nimikemuutosta 

ja keskustellut työnjaosta. Hoivakoti Riihelän kanssa tehdyn ruokapalvelu-

sopimuksen vuoksi työnjako muuttuu ja ruoanvalmistusta tulee enemmän 

myös keittiöapulaisille. Myös tästä syystä nimikepäivitys on ajankohtaista. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Muutetaan keittiöhenkilökunnan työnimikkeitä seuraavasti: 
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 Emäntä  → Ruokapalveluesimies 

 Keittäjä  → Kokki 

 Keittiöapulainen → Ruokapalvelutyöntekijä 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti nimikkeiden muuttamisesta ehdotuksen mukaisesti. 

 

§ 6 

(asia 6) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen paikallissopimus KVTES III luvun 

24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika on 

päättynyt 31.12.2012. 

 

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 tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta toissijaisesti 

pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman työvuoronsa 

päätteeksi. 

 

Tehy ja Super esittävät sopimuksen jatkamista vuodelle 2013 

samansisältöisenä. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa 

vuodelle 2013 nykyisin korvauksin. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa vuodelle 

2013 nykyisin korvauksin. 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

TULOJÄÄMIEN POISTO 

 

 

§ 8 

(asia 8) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 
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§ 9 

(asia 9) 

VIRVE-LAITTEIDEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN SAIRAANHOITOPIIRILLE 

VIRVE on Suomen viranomaisradioverkko, joka perustuu 

yleiseurooppalaiseen TETRA -standardiin. Verkko kattaa Suomen 

maanlaajuisesti, aivan äärimmäisiä syrjäseutuja lukuun ottamatta. Suomessa 

VIRVEn teleoperaattorina toimii lähinnä sisäasiainministeriön hallitsema 

Suomen Erillisverkot Oy. 

Suomessa, jossa verkkoon pääsy on rajoitettua, käyttäjäryhmittäin ovat 

ensisijaisia käyttäjiä poliisi, tulli, rajavartiolaitos, alueelliset pelastuslaitokset 

ja puolustusvoimat. Lisäksi poliisitoimeen liittyen kuntien sosiaalitoimesta 

vastaavilla johtavilla virkamiehillä voi olla Virve kiireellisiä 

huostaanottotapauksia tai sijoituksia varten. 

 

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on siirretty 1.1.2013 kunnilta 

sairaanhoitopiirille. Kuntayhtymän hallitus on päättänyt sopimuksen 

siirtämisestä kokouksessaan 20.6.2012. Sopimuksella on siirretty myös 

Virve-päätelaitteet sairaanhoitopiirille, alla ote sopimuksesta: 

 

” 

5. Muut ehdot 

 

Terveyskeskus luovuttaa hallussaan olevat ensihoitopalvelun käyttämät 

Virve-päätelaitteet sairaanhoitopiirille korvauksetta. 

 

” 

Kuntayhtymä on tehnyt Virve laitteista sopimuksen Suomen Erillisverkot 

Oy:n kanssa vuonna 2006. Kuntayhtymälle tulevat kustannukset Virve -

päätelaitteiden verkkoliittymästä ovat 300,12 € kuukaudessa. 

 

Koska vastuu kiireellisestä ensihoitopalvelun järjestämisestä on siirtynyt 

vuoden 2013 alusta, on perusteltua siirtää myös Suomen Erillisverkot Oy:n 

kanssa tehty kiireelliseen ensihoitopalveluun liittyvä verkon ylläpitosopimus 

kuntayhtymältä sairaanhoitopiirille. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa tehdyn 

sopimuksen Virve -verkon ylläpidosta sairaanhoitopiirille. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti siirtää Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa tehdyn 

sopimuksen Virve -verkon ylläpidosta sairaanhoitopiirille. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Poliisi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tulli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_rajavartiolaitos
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pelastuslaitos
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_puolustusvoimat
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§ 10 

(asia 10) 

OSALAILLISTETUN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 

 

 

§ 11 

(asia 11) 

HAMMASHUOLLON VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄPÄIVYSTYSTEN HOITAMINEN 

OSTOPALVELUNA 

 

Kuntayhtymä on mukana viikonloppu- ja arkipyhäpäivystysten hoitamisessa 

Turun yhteispäivystysrenkaassa. 

Kuntayhtymän velvollisuus on hoitaa vuodessa kahdesta kolmeen 

päivystysvuoroa Turussa. Viimeisen viiden vuoden ajan päivystysvuoroja on 

hoitanut ostopalveluna MedOne Oy, yhteistyö on toiminut moitteettomasti. 

 

Vastaava hammaslääkäri on pyytänyt tarjoukset päivystyksen hoitamisesta 

sekä MedOne Oy:ltä, että Mediverkko Oy:ltä. Mediverkko ei ole jättänyt 

tarjousta. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy ja allekirjoittaa MedOne Oy:n kanssa sopimuksen 

Turun yhteispäivystysrenkaan viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksistä 

vuodelle 2013. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti MedOne Oy:n kanssa sopimuksen 

Turun yhteispäivystysrenkaan viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksistä 

vuodelle 2013. 

 

§ 12 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 13.2.2013 klo 17.00. 

 


