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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  11.6.2015 klo 17.00–18.11 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 59 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 59–67 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 60 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 60 

 

Tarkastusaika 11.5.2015 

 

Pöytäkirjan   18.6.2015 

nähtävänäolo 
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§ 59 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 60 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

11.6.2015. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 61 

(asia 3) 

PALKKASIHTEERIN TYÖN OSTAMINEN PÖYTYÄN KUNNALTA 

Yhtymähallitus 27.5.2015 § 54 (asia 11) 

 

 

Kuntayhtymän palkkasihteeri on siirtymässä eläkkeelle kuluvan vuoden 

lokakuun lopussa. Palkkasihteerin osa-aikaeläkkeen aikana palkkasihteerin 

tehtävien osuus on ollut 50 % toimesta ja 50 %, jota osa-aikaeläkkeen sijainen 

on tehnyt, on ollut toimistosihteerin tehtäviä (myyntireskontraa, ostolaskujen 

skannausta ja tiliöintiä). 

 

Jäsenkuntien edustajat ovat 7.5.2015 neuvotelleet kuntayhtymän johtajan ja 

talouspäällikön kanssa kuntayhtymän palkkasihteerin työpanoksen 

ostamisesta Pöytyän kunnalta. Palaverin muistio on oheismateriaalina. 

Kuntayhtymässä ja jäsenkunnissa on siirrytty uuteen palkkahallinnon 

ohjelmaan, jonka myötä Pöytyän kunnalla on mahdollisuus myydä 

kuntayhtymälle 50 % palkkasihteerin työpanoksen. Toiminnallisesti ja talou-

dellisesti palvelun ostaminen on järkevää, koska kunnassa käsitellään jo 

samoihin työehtosopimuksiin kuuluvien ammattiryhmien palkkoja (pl. lääkä-

risopimus). 

Pöytyän kunnan esitys sopimuksesta on esityslistan liitteenä 5. 
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Kuntayhtymän taloustoimistossa on tällä hetkellä henkilökuntaa seuraavasti: 

- talouspäällikkö 

- kirjanpitäjä 

- arkistosihteeri 

- palkkasihteeri, joka täytetty 50 % + määräaikainen toimistosihteeri 50 % 

- tietohallintosihteeri. 

Lisäksi on määräaikainen tietohallintosihteerin toimi 31.12.2016 saakka, jota 

ei ole vielä täytetty. 

 

Palkkasihteerin vakituinen toimi on ollut haettavana 15.5.2015 mennessä. 

Työpaikkailmoituksen tehtävänkuvauksen mukaan toimeen kuuluu 

henkilökunnan palkanlaskenta ja siihen liittyvät henkilöstöhallinnon tehtävät 

sekä myyntireskontran hoitaminen ostolaskujen skannaus ja tiliöinti. 

Palkkasihteerin sijaisena on loma-aikoina toiminut kuntayhtymän kirjanpitäjä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että palkkasihteerin vapautuvaa tointa ei täytetä vaan 

kuntayhtymä ostaa palkkasihteerin 50 % työpanoksen Pöytyän kunnalta 

1.8.2015 lukien. 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää olla tekemättä sopimusta Pöytyän kunnan 

palkanlaskijan palveluista kanssa tässä vaiheessa. Yhtymähallitus päättää 

jatkaa neuvotteluja jäsenkuntien kanssa taloushallinnon palveluiden 

kokonaisuuden järjestämisestä ja kehittämisestä. 

 

Päätös: 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö ovat 4.6.2015 käyneet jatkoneuvot-

telun jäsenkuntien edustajien kanssa. Muistio on oheismateriaalina. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä sopimuksen koskien palkkasihteerin 50 % 

työpanoksen ostamista Pöytyän kunnalta. Yhtymähallitus päättää täyttää 

palkkasihteerin toimen määräaikaisena ajalla 3.8.2015–31.12.2017. Määrä-

aikaisuuden perusteena ovat talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisselvitys 

jäsenkuntien kanssa, tuleva sote-ratkaisu sekä talouspäällikön määräaikaisen 

virkasuhteen pituus. Yhtymähallitus päättää edelleen jatkaa neuvotteluja 

jäsenkuntien kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä 

ja kehittämisestä. Yhtymähallitus päättää velvoittaa talouspäällikön ja 
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kuntayhtymän johtajan selvittämään mahdollisuudet taloustoimiston 

henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyihin. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

Kuntayhtymä päätti lisäksi yksimielisesti esittää, että talous- ja henkilöstöhal-

linnon palveluiden järjestämistä suunnittelevaan työryhmään nimetään 

viranhaltijaedustajien lisäksi kuntien hallitusten puheenjohtajat sekä kunta-

yhtymän hallituksen puheenjohtaja. 

 

 

§ 62 

(asia 4) 

VUODEOSASTON SANEERAUKSEN SUUNNITTELU 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.4.2015/§ 37 päättänyt aloittaa suunnit-

telun vuodeosaston paikkamäärän vähentämiseksi selkeästi vähentyneen 

käytön vuoksi. Vuodeosaston käyttöaste on alkuvuonna 2015 ollut seuraava: 

- tammikuu  80 % 

- helmikuu  77 % 

- maaliskuu 81 % 

- huhtikuu 79 % 

- toukokuu  79 %. 

 

Vuodeosaston paikkamäärän vähentämisen yhteydessä on suunniteltu 

toteutettavaksi vuodeosaston saneeraus. Paikkamäärän vähentäminen 

vaikuttaa suoraan myös henkilöstön määrään. Jäsenkunnat ovat päätöksissään 

vuoden 2016 talousarvioraamista päättäneet  

 

Liittyen terveyspalveluiden selvitystyöryhmän linjauksiin, kuntayhtymä 

laaditutti kesäkuussa 2014 luonnokset vuodeosaston saneerauksesta. Luonnos 

(Hannu Vaisto) on esityslistan oheismateriaalina. Luonnoksessa vuodeosaston 

paikkamäärä vähentyy viidellä potilaspaikalla. Luonnoksessa kaikkien 

potilashuoneiden yhteyteen on suunniteltu wc/suihkutila. Luonnoksessa on 

huomioitu mahdollisuus osastointiin tarvittaessa. Kiinteää osastointia ei ole 

toiminnan ja talouden kannalta järkevää tehdä, koska potilasaines ja tarve 

osastointiin vaihtelevat. Kiinteä osastointi lisäisi mahdollisesti henkilöstö-

kustannuksia. 

 

Luonnoksen laadinnan yhteydessä pyydettiin myös saneerauksen 

kustannusarvio. Alustava kustannusarvio on saatu rakennusteknisistä töistä ja 

LVI -töistä (Lietop), sähkötöistä (Ins.tsto Loimisuunnittelu Oy) sekä raken-

nuttajan kustannuksista (Heikki Kiiski). Kustannusarviot ovat esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Rakennusteknisten töiden ja LVI-töiden alustava arvio on noin 630 000 euroa 

(alv 0 %), josta ulkotilojen osuus on noin 195 000 euroa. Sähkötöiden 

alustava arvio on 112 900 euroa (alv 0 %). Rakennuttajan kustannusten 
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alustava arvio on 47 500 euroa. Arvio kokonaiskustannuksista on siis noin 

790 400 euroa (alv 0 %). 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa vuodeosaston sisätilojen saneerauksen 

suunnittelua luonnossuunnitelmien 16.6.2014 perusteella. Yhtymähallitus 

päättää, että vuodeosaston paikkamäärää suunnitellaan vähennettäväksi 

viidellä potilaspaikalla. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 63 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE 1.9.2015 LUKIEN 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen johdosta 

vapautuvalle terveydenhoitajan toimelle (nro 96) 1.9.2015 lukien toistaiseksi. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on terveysneuvonta. 

 

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä 559/1994, § 5 mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan 

ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Työaikamuoto on yleistyöaika. 

Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 

03HOI030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 324,19 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä on yhdeksän terveydenhoitajaa, joista yksi on terveyden 

edistämisen yhdyshenkilö, äitiysneuvolatyötä tekee kaksi terveydenhoitajaa, 

lastenneuvolatyötä laskennallisesti kolme terveydenhoitajaa ja 

kouluterveydenhuoltoa laskennallisesti kolme terveydenhoitajaa. Terveyden-

huoltolaki 1326/2010 ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveyden-

huollosta 338/2011 määrittelevät neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon 

pakolliset tehtävät ja näin ollen henkilöstötarpeen. Tämän vuoksi terveyden-

hoitajan tointa ei voida jättää täyttämättä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle 

(nro 96) 1.9.2015 alkaen toistaiseksi. 
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Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 64 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE 1.7.2015 LUKIEN 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle psykiatrisen sairaanhoitajan toimelle (nro 84) 1.7.2015 

lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, 

mielenterveystyö. 

 

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä 559/1994, § 5 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan 

ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Työaikamuoto on yleistyöaika. 

Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 

03HOI030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 387,32 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä mielenterveystyössä on kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, 

perushoitaja sekä psykologi. Psykiatrisen sairaanhoitajan työssä painottuu 

mm. lievien ja keskivaikeiden ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoito. 

Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään, on psykiatrisen sairaanhoitajan 

toimen täyttäminen välttämätöntä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan psykiatrisen sairaanhoitajan 

toimelle (nro 84) 1.7.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

§ 65 

(asia7) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, Päätös 19.5.2015, LSAVI/3915/05.07.03/2014 

 Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 

Keva, virkakirje 1/2015, 28.5.20150, 78/00.01.01/2015 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 
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Kuntaliitto, Yleiskirje 27.5.2015, 8/2015 

 Uusi ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 66 

(asia 8) 

MUUT ASIAT 

 

  Yhtymähallituksen jäsen Hannele Tanner-Penttilä kertoi Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin yksi sairaala –muutoksesta ja sairaanhoitopiirin valtuuston 

päätöksestä koskien Loimaan aluesairaalaa. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 26.8.2015 

kello 17.00 taloustoimistossa. 

 

 

§ 67 

(asia 9) 

RIIHIKOSKEN TERVEYSKESKUKSEN KAUKOLÄMMÖN SIIRTIMIEN UUSINTA 

 

 

 Vuoden 2015 talousarvion sisältämä Riihikosken lämmönvaihdinhuoneen 

saneeraus on suunnitteluvaiheessa. Kaukolämmön siirtimien uusintaa varten 

on pyydetty ilmoittautumisia tarjouskilpaan. Hilma –ilmoitus on ollut avoinna 

1.4.- 11.5.2015.  

 

 Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty 21.5.2015 seitsemälle yritykselle: 

Ilmatuote Oy, Rusko 

Vesi-Lammela Oy, Honkilahti 

Auranmaan Vesi ja Lämpö OY, Riihikoski 

LVI-Asennus Toivonen Oy, Kyrö 

Loimaan HT-Asennus Oy, Loimaa 

Vesijohtoliike Hilakari & co. Oy, Laitila 

LVI ja Työpalvelut Ari-Pekka Lindroos, Punkalaidun. 

  

Tarjoukset on jätettävä 15.6. klo 12 mennessä postitse tai sähköpostilla. 

Samana päivänä kokoontuu kuntayhtymän rakennustoimikunta, johon 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 11.06.2015 78 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

kuuluvat Arto Savikangas, Hilkka Lindgren, Heikki Kiiski ja Hanna 

Rannanperä. Rakennustoimikunta avaa tarjoukset ja tekee vertailun, jonka 

perusteella valitaan urakoitsija toteuttamaan lämmönsiirtimien uusinta. 

 

Urakka on yksilöity laskentaa varten lähetetyissä asiakirjoissa, 

valintaperusteena on halvin hinta. Urakka-aika on määritelty hankkeelle niin, 

että saneeraus on valmis seuraavan lämmityskauden alussa. 

Tarjouspyyntöasiakirjat on kokouksessa nähtävänä. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa rakennustoimikunnan valitsemaan urakan 

toteuttajan tarjousten avaamistilaisuuden yhteydessä tehtävän vertailun 

perusteella.  

 

 Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 


