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§ 51 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 52 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tanner-Penttilä 

Hannele ja Siimar Mari sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 25.6.2014 

klo 8.00. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tanner-Penttilä 

Hannele ja Siimar Mari sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 25.6.2014 

klo 8.00. 

 

 

§ 53 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

KEVA 21.5.2014, Dnro 168/00.01.01/2014 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B10 

 sairausloma C13–C14 

 hoitomaksupäätös M3 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset: B9 

 lapsen sairaus: D3 

 palkaton virkavapaa: H4–H5 

 koulutuspäätökset: K8 
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Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A131–149 

 vuosilomapäätös B39–47 

 sairausloma C50–58 

 tilapäinen hoitovapaa D18–21 

 palkaton virka-/työvapaa H28–33 

 irtisanoutumiset O10 

 omalääkärivaihdot T2 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 54 

(asia 4) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

 

Avoinna olleeseen terveyskeskuslääkärin virkaan tuli ainoastaan yksi 

hakemus. KVhL:n 4§:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 

viranomainen voi perustellusta syystä päättää mm. virkasuhteen täyttämättä 

jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, 

otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. 

 

Hakijoiden vähäisyyden vuoksi on tarpeen julistaa virka uudelleen 

haettavaksi alkusyksyn kuluessa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää julistaa viran uudelleen haettavaksi edellä mainitun 

mukaisesti. Viranhaussa edellytetään lähetettäväksi uusi hakemus. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti julistaa viran uudelleen haettavaksi edellä mainitun 

mukaisesti. Viranhaussa edellytetään lähetettäväksi uusi hakemus. 

 

 

§ 55 

(asia 5) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 
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§ 56 

(asia 6) 

PALKKAHALLINNON OHJELMISTON VAIHTO 

 

Pöytyän ja Auran kunnilla sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä 

on tällä hetkellä käytössä palkkahallinnossa Aditro Oy Personec R 

ohjelmisto. Aditro on ilmoittanut, että tämän ohjelmiston tuki päättyy vuoden 

2014 lopussa. Ohjelmisto on ollut käytössä n. 10 vuoden ajan. Sinänsä tämän 

ohjelman tuen päättyminen oli odotettua, koska ohjelman kehittäminen tämän 

hetken tarpeisiin ei ollut enää mahdollista. Ohjelmaa on käytetty Pöytyän 

kunnan hallinnassa ja hoidossa olevalta palvelimelta. 

 

Aditro Oy tarjoaa kuntien ja kuntayhtymän käyttöön palkkahallinnon 

järjestelmän version vaihtoa Personec F.K. järjestelmään ESS 

itsepalveluominaisuudella Aditron SaaS -palveluna. Tarjotun järjestelmän 

käyttö tarkoittaa sähköisten itsepalvelutoimintojen käyttöön ottoa. Tällä 

osiolla työntekijä voi ylläpitää omia perustietojaan, hakea lomia ja 

poissaoloja. Esimies voi syöttää uusia henkilöitä, tehdä työsopimuksia, 

syöttää tapahtumia alaisilleen ja tulostaa erilaisia raportteja. Nykyisessä 

ohjelmassa voi tehdä työsopimuksia, mutta kaikki muu tiedon siirto 

palkkalaskentaan tapahtuu paperilla. SaaS -palvelu tarkoittaa sitä, että 

ohjelma toimii Aditron palvelimella. Aditro hoitaa Personec F- 

tuotantoympäristön hallinnan, tietoturvan ja valvonnan. SaaS -palvelusta on 

vastuunjakotaulukko, josta selviää, mitkä tehtävät ovat toimittajalle ja mitkä 

asiakkaalle kuuluvia. 

 

Sopimuksen osalta vaihtoehtona on, että tehdään vain kahden vuoden 

sopimus taikka toistaiseksi voimassaoleva sopimus suhteellisen lyhyellä 

irtisanomisajalla. Aditro Oy:n edustaja on ehdottanut irtisanomisajaksi 6 

kuukautta. Tällä hetkellä on epävarmaa, mitä palveluja kunta vuodesta 2017 

alkaen tuottaa perusturvan toimialalla ja miten perusterveydenhuollon 

palvelut tuon jälkeen hoidetaan. Hyvin todennäköistä on, että toistaiseksi 

voimassaoleviin sopimuksiin edellytetään tekemään muutoksia vuoden 2017 

alusta ainakin hinnoittelun osalta. Sinänsä varmaan on järkevää jatkaa jo 

opitun ohjelmiston käyttöä myös 2017 jälkeen. 

 

Kolmen yhteisön yhteishankinnasta saadaan hyötyä ohjelmiston 

käyttöönotossa, koska koulutuksia voidaan järjestää yhteisinä, käyttöönotossa 

voidaan muutoinkin tehdä yhteistyötä ja vertaistukea on saatavissa. 

Versionvaihtona tehtyä hankintaa aikaisemman toimittajan kanssa puoltaa 

myös, että vanhojen tietojen konvertointi onnistuu paremmin saman 

toimittajan ohjelmien kesken. Liittymien toteuttamista taloushallinnossa 

käytössä oleviin ohjelmiin helpottaa, että taloushallinnon ohjelmat ovat myös 

Aditron ohjelmia. 

 

Uuden ohjelman hinta on nykyiseen ohjelmaan verrattuna kalliimpi. Hintaa 

korottavia tekijöitä on 
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- itsepalveluominaisuuden käyttöönotto, joka on nykyaikaa ja helpottaa 

käyttöönottovaiheen jälkeen palkkalaskentaa ja erityisesti perus-

palveluissa toimivia, kun työaikaa jää enemmän omien perustehtävien 

hoitamiseen 

- SaaS -palvelu, jolla vastuu palvelimesta ja siihen liittyvistä tehtävistä jää 

toimittajalle. Tässä vaiheessa palveluna hankkiminen on järkevää, koska 

kuntarakenne- ja sote-uudistusten vaikutukset eivät ole tiedossa ja 

ohjelmiston käytön laajuus ainakin voi muuttua. 

- nykyistä kehittyneempi palkkahallinnon järjestelmä, joka on jo useassa 

yhteisössä käytössä. Myös Taitoa Oy:n asiakkaissa on Personec F.K. -

ohjelman käyttäjiä. Ohjelmasta on todettu, että se vastaa toimin-

nallisuuksiltaan Taitoa Oy:n palkanlaskennan vaatimusmäärittelyitä. 

 

Hintaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että palveluna hankittaessa ei 

ohjelmahankintaan tule investointikustannuksia. Nykyinen ohjelma on 

aikoinaan ostettu ja hankinta on kirjattu investointimenoksi. 

 

Kuntayhtymän saama tarjous on laskettu keskimäärin 200 palkka-

laskelmalle/kk. Palvelumaksu tulee olemaan 1237 €/kk. Lisäksi peritään 245 

€/palomuurisäädös ja kuukausiveloitus 15 €. Käyttöönoton työmääräarvio on 

20 pv ja tarkistettu hinta on 1100 €/pv. Tämä sisältää myös koulutukset. 

 

Samassa tarjouksessa on mukana Personec Travel, jonka hinta on 200 €/kk ja 

1,20 €/matkalasku. Käyttöönoton työmääräarvio on 5 päivää. Matka-

hallinnossa kuntayhtymässä ei ole tällä hetkellä ATK-ohjelmaa, vaan kaikki 

matkalaskut käsitellään paperilaskuina. 

 

Sopimus on mahdollista tehdä kiinteähintaisena kahdeksi vuodeksi. 

 

Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä hankittavaksi Aditro Oy:ltä palkkahallinnon 

järjestelmän versionvaihtona Personec F.K. -järjestelmään ESS itsepalvelu-

ominaisuudella Aditron SaaS -palveluna siten, että järjestelmä on 

tuotantokäytössä vuoden 2015 alusta lukien. Hinta määräytyy Aditro Oy:n 

16.3.2014 antaman tarjouksen mukaan kuitenkin siten, että 

käyttöönottopäivän hinta on 1100 euroa/pv. 

 

Lisäksi hyväksytään hankittavaksi em. tarjouksessa mukana oleva Personec 

Travel -ohjelmisto. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana. 

 

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana kuuden kuukauden 

irtisanomisajalla. Vuonna 2016 neuvotellaan Personec F.K. sopimuksen 

hinnoittelusta, mikäli sote- ja kuntarakennemuutokset vaikuttavat ohjelmiston 

käyttöoikeuden laajuuteen. 
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Pöytyän ja Auran kunnissa on tehty kuntien osalta päätös ohjelmiston 

hankinnasta. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti hyväksyä hankittavaksi Aditro Oy:ltä palkkahallinnon 

järjestelmän versionvaihtona Personec F.K. -järjestelmään ESS itsepalvelu-

ominaisuudella Aditron SaaS -palveluna siten, että järjestelmä on 

tuotantokäytössä vuoden 2015 alusta lukien. Hinta määräytyy Aditro Oy:n 

16.3.2014 antaman tarjouksen mukaan kuitenkin siten, että 

käyttöönottopäivän hinta on 1100 euroa/pv. 

 

Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi hankittavaksi em. tarjouksessa mukana 

olleen Personec Travel -ohjelmiston. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 

aikana. 

 

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana kuuden kuukauden 

irtisanomisajalla. Vuonna 2016 neuvotellaan Personec F.K. sopimuksen 

hinnoittelusta, mikäli sote- ja kuntarakennemuutokset vaikuttavat ohjelmiston 

käyttöoikeuden laajuuteen. 

 

 

§ 57 

(asia 7) 

MEDIVERKON REKRYTOINTIPALKKIO 

 

Avoinna olleeseen hammaslääkärin virkaan haastateltu Marjo Jokivuori 

työskentelee tällä hetkellä Mediverkko Oy:n palveluksessa ja toimii tällä 

hetkellä kuntayhtymässä vuokrahammaslääkärinä. Mediverkko perii 

rekrytointipalkkion, mikäli kuntayhtymä haluaa valita virkaan 

kuntayhtymässä parhaillaan työskentelevän vuokrahammaslääkärin. 

____ 

 

Marjo Jokivuoren työsuhde kuntayhtymässä vuokrahammaslääkärinä kestää 

elokuun loppuun 2014 asti, sopimusta on mahdollisuus jatkaa. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää, että Jokivuoren sopimusta ei jatketa. Keväällä 2015 

laitetaan hammaslääkärin virka avoimeksi. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti, ettei rekrytointipalkkion maksaminen ole perusteltua. 

Hammaslääkäri Jokivuoren sopimus Mediverkon kautta työskentelystä 

kuntayhtymässä jatkuu elokuuhun saakka. Päätettiin, että sopimusta ei jatketa. 
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§ 58 

(asia 8) 

HAMMASLÄÄKÄREIDEN VIRKAVAALI 

 

Avoinna olleisiin kahteen hammaslääkärin virkaan oli yhteensä neljä hakijaa. 

Yhteenveto hakijoista liitteenä (Liite 1). Hakemusten perusteella haastateltiin 

kaksi hakijaa. Haastattelijaryhmään kuuluivat johtoryhmän lisäksi hallituksen 

puheenjohtaja. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää täyttää avoinna olleista kahdesta virasta vain toisen. 

____ 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti jättää avoinna olleet hammaslääkärin virat täyttämättä. 

Kaksi virkaa laitetaan avoimeen hakuun syksyllä 2014 ja uudelleen 

tarvittaessa keväällä 2015. 

 

§ 59 

(asia 9) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.3.2012 valinnut määräaikaiseen 

talouspäällikön virkaan Hanna Rannanperän. Määräaikaisuus päättyy 

31.12.2014. Vuonna 2012 oli kunnilla yhdistymisselvitys kesken ja siksi 

virka on täytetty määräaikaisena. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 

kuntayhtymän toiminta olisi jatkumassa entisellään ainakin vielä vuonna 

2015, mahdollisesti pidempään. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa talouspäällikön virkaa toistaiseksi voimassa-

olevana. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan esityksestä yhtymähallitus päätti yksimielisesti huomioiden 

 sote-uudistuksen valmistelun jatkaa talouspäällikkö Hanna Rannanperän 

 viran määräaikaisuutta 31.12.2017 saakka. 

 

 

§ 60 

(asia 10) 

LABORATORION HEMATOLOGIAN ANALYSAATTORIN HUOLTOSOPIMUKSEN 

UUSIMINEN 

 

Laboratorion hematologian analysaattorin huoltosopimus on umpeutunut 

ja kuntayhtymä on saanut analysaattorin toimittaneelta Beckman Coulter 

Finland Oy:ltä tarjouksen uudesta huoltosopimuksesta. 
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Huoltosopimuksen hinta on 3706 € (alv 0 %) Laboratorion osaston-

hoitaja on esittänyt huoltosopimuksen solmimista Beckman Coulterin 

kanssa. 

 

Edellinen huoltosopimus on tehty maaliskuussa 2011, tuolloin saman 

sopimuksen hinta on ollut 3180 € (alv 0 %). 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää solmia Beckman Coulter Finland Oy:n kanssa 

huoltosopimuksen laboratorion hematologian analysaattorin huollosta. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti solmia Beckman Coulter Finland Oy:n kanssa 

huoltosopimuksen laboratorion hematologian analysaattorin huollosta. 

 

 

§ 61 

(asia 11) 

MUUT ASIAT Talouspäällikkö toi hallitukselle tiedoksi: 

- toteutetaan ostoreskontran auditointi yhteistyössä Qvalia Oy:n kanssa. 

Kustannuksia auditoinnista ei aiheudu. 

- teetetään esite yhteistyössä JS-Suomi Oy:n kanssa. Esite rahoitetaan 

mainosmyynnillä. Sisällöstä vastaa kuntayhtymä ja toteutuksesta JS-

Suomi Oy. 

 

  Yhtymähallituksen seuraavat kokoukset: 

- 20.8. klo 17.00 

- 17.9. klo 17.00 

- 15.10. klo 17.00 

 


