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§ 79 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 80 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Mari Siimar sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 22.10.2014 klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Mari Siimar sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 22.10.2014 klo 8.00. 

 

 

 

 

 

§ 81 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

KEVA, Virkakirje 24.9.2014 3/2014, 279/00.01.01/2014 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

Kuntaliitto, Yleiskirje 30.9.2014, 12/80/2014 

 Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2913 

nettokuluista 

Suomen Kuntaliitto 21.2.2014 

 Kuntien lopulliset maksuosuuden kuntatyönantajille vuonna 2013 
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Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B14 

 sairausloma C18 

 palkaton virkavapaa H2 

 palkallinen virkavapaa I3–I4 

 koulutuspäätös K8–K9 

 hankintapäätös Q6–Q7 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A10–A12 

 vuosilomapäätös B18–B19 

 sairausloma C15–C16 

 palkaton virkavapaa H3–H4 

 päivystysvapaa I8–I9 

 hankintapäätös/sopimus J1/14–J2/14 

 koulutuspäätös K35–K42 

 veteraanikuntoutus O12 

 jalkojenhoito U24–U25 

 maksusitoumus Thl 47§ V6 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkapäätökset: A5–A6 

 Vuosilomat: B15–B17 

 Sairauslomat: C5 

 Palkaton virkavapaa: H9 

 Koulutuspäätökset:K10–K16 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A192–213 

 vuosilomapäätös B80–82 

 sairauslomapäätös C99–100 

 palkaton virka-/työvapaa H49–59 

 koulutuspäätös K78–105 

 isyysvapaa F1 

 muut päätökset Y10 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 82 

(asia 4) 

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015–2017 

 

Yhtymähallituksen päätöksen 17.9.2014 § 73 pohjalta on valmistunut terveys-

keskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2015–2017. Liite 1. 

 

Virkojen/toimien lisäyksinä talousarvioon esitetään: 

 

 Ylilääkärin viran perustaminen 

 Sairaanhoitajan toimen perustaminen 

 Geriatri, viran muuttaminen 

 50 % laboratoriohoitaja muutos kokopäiväiseksi 

 

Määräaikaiset toimet 1.1 2015–31.12.2016: 

 Tietohallintosihteerin toimen perustaminen 

 Fysioterapeutin toimen perustaminen 

 

Vuonna 2015 

 

Investoinnit: 

Riihikosken lämmönvaihdinhuoneen saneeraus 100.000 € 

Effica suun terveydenhuolto versiopäivitys 10.000 € 

Auran hammashuolto: DAC pesukone 7 000 € 

Hammashuollon pesukone, Aura 7 000 € 

Effica lääkitys 8 000 € 

Effica LifeCare 1.0 14 000 € 

Yhteensä vuoden 2015 investointihankinnat: 146 000 € 

 

Yhteensä vuoden 2015 investointiosan hankinnat ovat 146.000 € 

 

Poistojen määrä vuodelle 2015 on  312.231 €. 

 

Lainan lyhennykset vuonna 2015 ovat yhteensä  75.000 €. 

 

Vuonna 2016 

 

Investoinnit: 

Riihikosken hammashuolto: DAC pesukone 7 000 € 

Effica LifeCare 2.0 10 000 € 

eArkistoon siirtyminen, vaihe 2/2  20 000 € 

Kyrön terveysaseman kattoremontti  60 000 € 

Effica Ekg 10 000 € 

Yhteensä vuoden 2016 investointihankinnat:  107 000 € 

 

Yhteensä vuoden 2016 investointiosan hankinnat ovat 107.000 € 
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Poistojen määrä vuodelle 2016 on 311.428 €. 

 

Lainan lyhennykset vuonna 2016 ovat yhteensä 37.500 €. 

 

Vuonna 2017 

 

Investoinnit: 

 

Intranetin ja lomakkeiston päivittäminen/ 

uusi ohjelma 15 000 € 

Riihikosken terveysasema yhdistelmäkone 10 000 € 

Riihikosken välinehuoltoon autoklaavi 30 000 € 

Vuodeosaston suihkutilojen saneeraus 30 000 € 

Röntgenin detektori 65 000 € 

Heman analysaattori 17.000 € 

Yhteensä vuoden 2017 investointihankinnat: 167.000 € 

 

Yhteensä vuoden 2017 investointiosan hankinnat ovat 167 000 €. 

 

Poistojen määrä vuodelle 2017 on 301.969 €. 

 

 

 Lokakuun 2.päivänä pidetyn kuntajohtajapalaverin jälkeen Pöytyän kunta on esittänyt ettei 

ylilääkärin virkaa tule perustaa. (Liite 5) 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2015–2017 talousarvio ja -suunni-

telman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymävaltuustolle 

vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä vuosien 2015–2017 talousarvio ja 

 -suunnitelman vastuuyksikkötasolle rajoitetusti. Ylilääkärin ja sairaanhoitajan 

virkoja ei täytetä 1.1.2015 alkaen vaan täyttämisestä neuvotellaan ja sovitaan 

2015 alkuvuoden aikana. 

 

 Hammashuollon toimintaa tullaan kehittämään. 

 

Jäsen Markku Autio jätti eriävän mielipiteensä hammashuollon kehittämisen 

ja kaikkien uusien virkojen/toimien ja niitä koskevien muutosten osalta. 
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§ 83 

(asia 5) 

SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE 

VUONNA 2015 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun 

perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 

aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 

pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee 

perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät 

suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymä-

hallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 

asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 

tulojen määrä. 

 

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu 

vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määritelty 

vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän 

mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty 

talousarviossa. 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 suorite-

hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen (liite 2) mukaisena. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 suorite-

 hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen (liite 2) mukaisena. 

 

 

§ 84 

(asia 6) 

SUUHYGIENISTIEN ANOMUS 

 

Suuhygienistit ovat osoittaneet yhtymähallitukselle liitteen 3 mukaisen 

anomuksen. 
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Suuhygienistit ovat työnjaon uudistuksen perusteella saaneet vuodesta 2008 

lähtien palkanlisää 100 €/kk. Hammaslääkäritilanteesta johtuen lisän 

maksamista on vuosi kerrallaan jatkettu hallituksen päätöksellä. 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.11.2013 käsitellyt suuhygienistien 

palkankorotusanomusta vuodelle 2014 ja päättänyt jatkaa. 

 

Suuhygienistit ovat osoittaneet yhtymähallitukselle 16.9.2014 päivätyn 

kirjeen, jossa anotaan lisän muuttamista pysyväksi. Vuodelle 2015 

palkanlisää anotaan 200 €/kk. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa suuhygienistien saamaa sadan euron korvausta 

vuoden 2015 ajan. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti jatkaa suuhygienistien saamaa sadan euron korvausta 

vuoden 2015 ajan. 

 

 

§ 85 

(asia 7) 

YT NEUVOTTELUT PALKKAPÄIVIEN MUUTTAMISEKSI 1.1.2015 ALKAEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.6.2014 päättänyt Aditron palkka-

hallinnon järjestelmän versionvaihdosta Personec F.K. -järjestelmään. 

Käyttöönoton koulutus on käynnissä yhteistyössä Auran ja Pöytyän kuntien 

kanssa. 

 

Uuden järjestelmän käyttöönoton (1.1.2015) yhteydessä on suositeltavaa 

muuttaa kuntayhtymän palkkapäivän ajankohtaa. 

 

Tällä hetkellä kuukausipalkat vakituisille työntekijöille maksetaan kuun 

10.päivä, matkakorvaukset ja erillislisät kuun 20.päivä ja määräaikaisten 

työntekijöiden palkka maksetaan 30.päivä. 

 

Uudet palkkapäivät olisivat jatkossa kuun 15.päivä ja 30. päivä. Palkkapäivän 

muutoksista käydään yt-neuvottelut. 

 

 Samoissa yt-neuvotteluissa käydään keskustelu työajan tasoittumisjakson 

pituudesta. Työnantajan näkökulmasta vakiintunut kuuden viikon käytäntö on 

perusteltua pitää voimassa.  

 

Talouspäällikön ehdotus 
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Yhtymähallitus päättää yt-neuvottelujen aloittamisesta palkkapäivien 

muuttamiseksi ja tasoittumisjakson pituuden paikallisen sopimuksen 

jatkamiseksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti yt-neuvottelujen aloittamisesta palkkapäivien 

muuttamiseksi ja tasoittumisjakson pituuden paikallisen sopimuksen 

jatkamiseksi. 

 

 

§ 86 

(asia 8) 

TERVEYSPALVELUIDEN SELVITYSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYN YHTEENVETO 

 

Jäsenkuntaneuvottelussa 5.6.2013 Auran ja Pöytyän kunnan edustajat toivat 

esille kuntien huonontuneen taloustilanteen edellyttämän toiminnan 

muutostarpeen myös terveydenhoitopalveluiden osalta. Käydyssä 

keskustelussa tuotiin esiin tarve selvittää, miten palveluiden uudelleen 

järjestämisellä voidaan kustannuksia pidemmällä aikavälillä säästää/niiden 

kasvua hillitä ja Auran ja Pöytyän alueella terveyspalvelut myös 

tulevaisuudessa saada turvattua. 

 

Tätä työtä varten perustettiin terveyspalveluiden selvitystyöryhmä, jonka 

työstä yhteenveto tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi. (Liite 4) 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee terveyspalveluiden selvitystyöryhmän tekemän 

esityksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi terveyspalveluiden selvitystyöryhmän tekemän 

esityksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Yhtymähallitus päätti esityksen lähettämisestä kuntiin lausunnolle. 

 

§ 87 

(asia 9) 

NUMERONETIN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

NumeroNetti internet -numeropalvelu tarjoaa Suomen yritysten ja yksityis-

henkilöiden lankanumerotiedot, osoitetiedot sekä julkiset suomalaiset 

matkapuhelinnumerot. NumeroNetistä voi lähettää suoraan mm. tekstiviestit. 

Tiedot perustuvat matkapuhelinoperaattoreiden, puhelinyhtiöiden sekä 

Suomen Numeropalvelun virallisiin tietoihin. Numeronetti-tekstiviestipalvelu 

olisi edullinen (0,10 €/kpl + perusmaksu 10 €/kk) ja nopea informaatiokanava 

myös kuntayhtymän joissakin palveluissa. 
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NumeroNetin käyttö olisi mahdollista INR -tulosten ja joidenkin yksittäisten 

laboratoriotulosten ilmoittamiskanavana vain niille potilaille jotka erikseen 

haluavat ko. palvelun käyttöönsä. 

 

Tekstiviesti -ilmoituspalvelun käyttöönoton hyödyt ovat hyvän palvelun 

tarjoaminen ja työajan tehokkuus. Asiakas saa niin halutessaan tulokset 

viestinä jonka voi lukea itselleen sopivana ajankohtana. Hoitaja pystyy 

käyttämään työaikaa tehokkaammin kuin asiakas tavoitetaan viipymättä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää NumeroNetin käyttöönotosta. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päättää NumeroNetin käyttöönotosta. 

 

 

§ 88 

(asia 10) 

MAGNEETTITUTKIMUSTEN OSTOTARJOUKSISTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset vahvakenttä- 

magneettitutkimuksista. Vuonna 2013 ostettuja tutkimuksia (useimmiten pään 

laaja magneettitutkimus, lannerangan magneettitutkimus) ostettiin yhteensä 

63 kappaletta. Arvio vuodelle 2015 on 50–60 tutkimusta. Tarjouspyyntö 

koski hankintakautta 1.11.2014–31.12.2015 sekä optiota ajalle 1.1.–

31.12.2016. Option käyttöönotosta molempien osapuolten on määrä ilmoittaa 

syyskuun loppuun 2015 mennessä. Hankintasopimuksen estämättä 

terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös kunnalliselta terveyspalveluiden 

tuottajalta. 

 

Palvelun sisältö 

Potilaan lähettämisestä päättää terveyskeskuksen lääkäri. Lähete mahdollisine 

kirjallisine liitteineen toimii maksusitoumuksena ja se lähetetään potilaan 

mukana. Tutkimusajat järjestetään tarjouspyynnön mukaisesti 14 päivän 

kuluessa tilauksen tekemisestä. Vastaukset lähetetään postitse 

terveyskeskukseen. 

 

Hinnat 

Hintatarjous tulee pitää sisällään kaikki kustannukset/vastaanottokäynti.  

Erillisiä lisiä esim. käytetty aika/käynti tahi toimenpidepalkkioita tarjoukseen 

ei tule sisällyttää. Laskutuslisiä ei peritä. Hinnat ovat alv 0 % hintoja ja ne 

ovat kiinteinä voimassa yhden sopimuksen ja mahdollisen option ajan. 

Mahdollisiin hinnankorotuksiin sovelletaan JYSE 2009 PALVELUT- 

mukaisia ehtoja. 
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Laskutus ja maksuehto 

Erikoislääkäripalvelut ovat AVL 130a§ mukaista arvonlisäverotonta palvelun 

myyntiä, josta julkisella palvelunhankkijalla on oikeus tehdä 5 % vähennys. 

Palvelut laskutetaan kahden viikon - kahden kuukauden välein kuitenkin siten 

että edellisen vuoden laskutus pitää saapua terveyskeskuksen 

taloustoimistoon seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. 

Maksuehto on vähintään 21 päivää netto. Tilaaja ei korvaa peruuntuneita tai 

käyttämättä jääneitä käyntejä. 

 

Tarjoukset lähettiin kolmelle lähiseudun terveydenhuollon yksityissektorin 

yksikölle. Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimittajilta määräajan 

kuluessa 13.10.2015. klo 15.00 mennessä. 

 

Tarjoushinnat (alv 0 %): 

Terveystalo: Tutkimushinta 219 eur/tutkimus, tutkimuksen 

 laajuudesta riippumatta. 

 

Sairaala NEO: Tutkimushinta 259 eur/tutkimus 

 

Mehiläinen: Perustutkimus 260 eur/tutkimus 

 Laaja tutkimus 310 eur/tutkimus 

 Erittäin laaja tutkimus 360 eur/tutkimus 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä halvimman tarjouksen tehneen Terveystalon 

tarjouksen: Tutkimushinta 219 eur/tutkimus tutkimuksen laajuudesta 

riippumatta. 

 

 

Päätös Yhtymähallitus päätti hyväksyä halvimman tarjouksen tehneen Terveystalon 

tarjouksen. 

 

 

§ 90 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

Yhtymähallituksen seuraavat kokoukset: 

19.11.2014 

17.12.2014 

21.1.2015 


