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§ 104 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 105 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Mari Siimar. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 16.12.2015. 

 

 Päätös:  

 

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 16.12.2015. 

 

 

§ 106 

(asia 3) 

VUODEN 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän talousarvion 

vuodelle 2016 ja -suunnitelman vuosille 2016–2018 seuraavin täsmennyksin: 

 

- vuodeosaston paikkamäärää tulee ensisijassa pienentää kymmenellä 

paikalla ja toiminta tulee sopeuttaa uuteen mitoitukseen henkilöstön 

osalta 

- terveyskeskuksen keittiön toiminta tulee liittää osaksi suuremman 

yksikön toimintaa tai aterioita tulee myydä ulkopuolelle merkittävästi 

kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstömäärä tulee sopeuttaa 

tehtäviin järjestelyihin 

- hammaslääkäripalveluiden osalta palvelusetelin käyttöönotto tulee 

selvittää ja käynnistää mahdollisimman pian 

- vuodeosastosta tulee teettää kuntotutkimus, jonka perusteella 

omistajat päättävät tulevat korjausinvestoinnit 

 

- kuntayhtymän viranhaltijoiden ja yhtymähallituksen tulee miettiä 

toiminnan kehittämistä ja resurssien mahdollisimman tehokasta 

käyttöä osana päivittäistä työtään, tehdä tarvittavia operatiivisia 

korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi ja tehdä aktiivisesti 
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kuntayhtymän toimintaan liittyviä kehittämisehdotuksia omistajille 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet hyväksytyn talousarvion pohjalle 

käyttösuunnitelman vuodelle 2016. Käyttösuunnitelma on liitteenä 1. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion 

käyttösuunnitelman. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 107 

(asia 4) 

TULOJÄÄMIEN POISTO 

 

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2014 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 14.378,92 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

240 kpl. 

 

vuosi asiakkaita tulojäämä yht. 

2008 131 12.412,21 € 

2009 166 9.233,45 € 

2010 192 15.182,01 € 

2011 209 13.207,45 € 

2012 212 14.008,73 € 

2013 229 24.980,60 € 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2015 aikana saatu perittyä 

yhteensä 2451,38 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2014 tulojäämät 12.241,92 €. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

Pöytäkirjamerkintä: 

 

Jäsen Mari Siimar saapui asian käsittelyn aikana kello 17.28. 
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§ 108 

(asia 5) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2016 LUKIEN 

 

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lain-

säädännöllä. Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat 

kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle. Toisaalta 

tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan 

vuodenvaihteessa. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka 

toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia 

asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Asiakasmaksu-

asetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. 

 

Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus 

tehtiin vuoden 2014 alusta, joten vuoden 2016 maksut ja maksujen perusteet 

muuttuvat indeksitarkistuksen johdosta. Kuntien valtion osuuksien 

leikkauksia kompensoimaan annettiin suositus hintojen tarkistamisesta myös 

välivuonna eli 2015, suositusten mukaiset hinnankorotukset tehtiin kunta-

yhtymässä 1.2.2015 alkaen. Indeksikorotuksen lisäksi on suositus hinnan-

tarkistuksesta myös vuodelle 2016. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset 

maksut ja tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat 

sekä laitoshoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän 

vähimmäiskäyttövaran Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan 

vuoden marraskuun aikana. 

 

Kuntayhtymän asiakasmaksut on valmisteltu uuden asetuksen mukaisiksi. 

Esitys uusista asiakasmaksuista 1.1.2016 lukien esityslistan liitteenä 2. 

Esitys on laadittu huomioiden ministeriön antama indeksikorotus 1,74 % ja 

suositellun mukainen erilliskorotus 27,5 %. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan 

liitteen 2 mukaisiksi 1.1.2016 lukien. 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 109 

(asia 6) 

VIERASKUNTAHINNAT VUODELLE 2016 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 

terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-

potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 
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Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vuoden 2016 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 

vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 3. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2016 liitteen 3 mukaisessa muodossa. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 110 

(asia 7) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2016 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 § mukaan talouspäällikkö päättää hallituksen 

antamisen toimivaltuuksien rajoissa hankinnoista. Yleisesti hankinnoista 

päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. 

Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden 

hankintavaltuuden. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vuoden 2016 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa määri-

teltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankinta-

kustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 

hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankin-

takustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 

kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti tehdä 

kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin 

kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun 

hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 
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Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

§ 111 

(asia 8) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2016 

 

Vuonna 2015 toteutettiin sivuterveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulut 

yhtäaikaisesti viisi viikkoa juhannuksesta. Saatujen henkilöstöpalautteiden 

mukaan järjestely oli parempi kuin aikaisempina vuosina, jolloin 

terveysasemien viiden viikon sulku toteutettiin porrastetusti sivuterveysasema 

kerrallaan. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina ajalla 27.6.–31.7.2016. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. Yhtymähallitus päätti, että vuoden 2016 sulun 

jälkeen toteutetaan palautekysely asiakkailta. 

 

 

§ 112 

(asia 9) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILAN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

 

§ 113 

(asia 10) 

HAMMASHOITAJIEN KIRJELMÄ 

 

 

§ 114 

(asia 11) 

SÄHKÖNHANKINTA VUOSILLE 2017–2020 

 

Hankintasopimuksen mukaan Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut 

(Hilma) ja laatinut tarjouspyyntöasiakirjat yhdelletoista sähkönmyyjälle. 

 

Vertailun perusteella parhaan tarjouksen on jättänyt Energia myynti Suomi 

Oy. Vertailumarginaali koostuu kiinteästä toimitusmarginaalista 2,84 €/MWh 

sekä kulloinkin voimassa olevasta Fingrid Oyj:n tasepalvelumaksusta 

(1.10.2015 alkaen 0,24 €/MWh). 

 

Sähköyhtiö on luotettava toimija, joka toimii suuryritysasiakkaiden ja 

julkisen sektorin sähköntoimittajana. Referensseinä heillä on mm. valtion 

yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitesopimus, noin 2 TWh/vuosi. 

 

Kilpailutus on tehty 5 käyttöpaikan mukaan ja arvioitu vuosikulutus on 

775,85 MWh. Pitkällä sopimuskaudella on maksimoitu ostovolyymin hyöty 
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kilpailutuksessa. Kustannukset syntyvät toteutuneen kulutuksen mukaan, 

joten mahdolliset toiminnalliset muutokset kuntayhtymässä eivät vaikuta 

hankintasopimukseen kustannuksia nostavasti. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä hankintasopimuksen Energiamyynti Suomi 

Oy:n kanssa vuosille 2017–2020. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 115 

(asia 12) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT OSTOPALVELUNA 

 

Pöytyän ktt ky:n ostopalvelusopimukset suukirurgian erikoishammas-

lääkäripalveluista umpeutuvat vuoden 2015 lopussa. Suukirurgian 

erikoishammaslääkäripalvelut on kilpailutettu. Tarjoukset vuodelle 2016 

pyydettiin Hammaslääkäriasema Hammas-Pulssista, Hammasklinikka 

Dentorista ja Oma hammaslääkärisi Aurakadulta (Mediverkko Oy). 

 

Suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluja tarjosivat: 

 

Hammasklinikka Dentori: ehl T. Kurki, ehl R. Niittynen, 

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 307 euroa 

 

Oma hammaslääkärisi Aurakatu (Mediverkko Oy): 

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 393 euroa 

 

Hammas-Pulssi 

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 350 euroa 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen Hammasklinikka Dentorin kanssa 

ajalle 1.1.–31.12.2016. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 116 

(asia 13) 

AUTOKLAAVIN HANKINTA 
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Autoklaavin hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Hankintailmoitus 

julkaistiin Hilmassa, Riihikoskelle hankittavan välinehuollon autoklaavin 

tarjouskilpaan osallistui kolme laitetoimittajaa: 

 

 

yritys tuote 

Getinge Oy Getinge 

Finnstec Oy Celitron Azteca 

Kaiko Oy  Kaiko ei jättänyt tarjousta 

Clinichem Oy Matachana  

 

Uuden autoklaavin hankintakustannukseksi on arvioitu 40 000 euroa. 

Valintakriteereinä kilpailutuksessa on käytetty yleisten ehtojen lisäksi laitteen 

soveltuvuutta juuri Riihikosken välinehuollon tiloihin ja toimintaan. 

Valintaperusteeksi on määritetty kokonaisedullisin tarjous. Tarjousten 

vertailun perusteella kokonaisedullisimmaksi valikoituu Finnstec Oy:n 

tarjoama Celitron Azteca -autoklaavi. 

 

Finnstec Oy:n tarjous on sisällöltään tarjouspyynnön mukainen sisältäen 

höyrykehittimen, käyttö- ja huoltokoulutuksen ja käyttöönottovalidoinnin. 

Tarjous sisältää myös nykyisen autoklaavin purun ja poisviennin. 

Hankintakustannus on 34 864 €. Optiona tarjoukseen on 10 tuumainen 

käyttöpaneeli, jonka hinta on 1 050 €. Hinnat on ilmoitettu alv 0 %. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia Finnstec Oy:n tarjoaman Celitron Azteca -

autoklaavin Riihikosken välinehuoltoon leasing-rahoituksella. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 117 

(asia 14) 

RUOKALIPPUJEN HINNANTARKISTUS 

 

Verohallinnon päätöksen mukaan vuodelta 2016 toimitettavassa 

verotuksessa sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen 

henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman 

ravintoedun raha-arvona pidetään 4,73 € ateriaa kohden. 

 

Verohallinnon päätöksen mukaan enintään 10,20 euron nimellisarvoisen, 

muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai 

muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % 

ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,30 €. 

 

Kuntayhtymän aterian tämänhetkinen hinta on 5,00 €. Hintaa on 

edellisen kerran tarkistettu vuonna 2013. Samaa hintaa on käytetty myös 

muille lounasruokailijoille, kuten Attendon työntekijät ja satunnaiset 

muut ruokailijat. 
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Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vuodelle 2016 henkilökunnan 

ateriahinnaksi 5,00 euroa. Muiden kuin henkilökuntaan kuuluvien 

ateriamaksuksi vahvistetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti 6,30 

euroa/ateria. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 118 

(asia 15) 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2016 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 

keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää, että valmisteluaikataulusta johtuen yhtymähallitus 

kokoontuisi vuonna 2016 pääsääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona 

kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää pitää kokoukset vuonna 2016 seuraavasti: 

13.1. 

10.2. 

9.3. 

13.4. 

11.5. 

10.8. 

28.9. (kuukauden neljäs keskiviikko) 

12.10. 

16.11. (kuukauden kolmas keskiviikko) 

14.12. 

 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

 

§ 119 

(asia 16) 

ILMOITUSASIAT 

Auran kunta, ote pöytäkirjasta, kh 26.10.2015 § 208 

 Lisämääräraha Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarvioon Auran terveysaseman liittämisestä kaukolämmön piiriin 
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Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, 32/10.08/2012, Taltmk 07.05.2015 § 8 

 Ruokahuollon uusi tuotantotapa 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, 128/02.02/2015, Khall 26.10.2015 § 269 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio 2016 ja 

taloussuunnitelma 2016–2018 

Kuntaliitto, Yleiskirje 27.11.2015, Dnro 19/2015 

 Muutoksia hallintosioiden muutoksenhakusäännöksiin 

Kuntaliitto, Yleiskirje 23.11.2015, Dnro 18/2015 

 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2016 

 

Kuntatyönantajat 18.11.2015, 14/2015 

 Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille 

Kuntatyönantajat 30.11.2015, 15/2015 

 Vuoden 2016 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 

Kuntatyönantajat 18.11.2015, 13/2015 

 Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS-14) 

koskevan virka- ja työehtosopimuksen palkantarkastukset 1.2.2016 

Kuntatyönantajat 18.11.2015, 13/2015 liite 1 

 Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–

2016 (TS-14) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva 

allekirjoituspöytäkirja 

Kuntatyönantajat, yleiskirje -TARKENNUS- 

 TS:n palkankorotukset vuonna 2016 tapahtuvat kahtena eri 

ajankohtana 

KEVA, KUEL-Yleiskirje 372015, Dnro 255/02.05.00/2015, 4.12.2015 

 KuEL-maksut vuonna 2016 
 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 120 

(asia 17) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 Henkilöstöpäätökset A 251–253 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan ja 

merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 
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Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen. 

§ 121 

(asia 18) 

MUUT ASIAT 

  Muita asioita ei ollut. 


