
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 27.5.2015 51 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  27.5.2015 klo 17.00–18.52 
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Osallistujat 
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Laillisuus ja   § 44 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 44–58 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 45 
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Pöytäkirjan tarkastus § 45 
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§ 44 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 45 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Markku Autio. Pöytäkirja tarkastetaan yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 46 

(asia 3) 

TYÖAIKAJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN 

 

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kehotuksen mukaan työnantajan tulisi 

säännöllisin väliajoin arvioida, vastaako käytössä oleva työaikamuoto ja 

työaikojen suunnittelu toiminnan tarpeita. Kunnallisen työ- ja 

virkaehtosopimuksen mukaan työnantaja valitsee työnjohto-oikeutensa 

perusteella sen, mitä työaikajärjestelmään työntekijöihin noudatetaan ottaen 

huomioon työaikalain säädökset. Työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat mm. 

työajan ja -vuorojen sijoittelu, työn alkamis- ja päättymishetki, lepotaukojen 

sijoittelu, työskentelypaikan määrääminen, töiden jaksotus, 

työaikajärjestelmän valinta ja työaikajakson pituudesta ja näiden muutoksista 

päättäminen, työaikakorvausten antamistavasta ja varallaolomuodosta 

päättäminen. Jos työpaikalla on valittavissa joko yleistyöaika tai jaksotyöaika, 

työnantaja valitsee sen työaikajärjestelmän, joka toiminnan ja tehtävien 

järjestämisen ja suorittamisen kannalta on tarkoituksenmukaisin. 

Työaikamuotojen tarkistamista on toteutettu Varsinais-Suomessa ainakin 

Paimion-Sauvon ktt ky:ssä, Kaarinassa, Salossa, Uudessakaupungissa ja 

Naantalissa. 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä ovat käytössä seuraavat 

työaikamuodot: 

1) yleistyöaika 

2) toimistotyöaika 

3) jaksotyöaika 

4) säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa. 

 

Jaksotyöaikaa voidaan soveltaa vain työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja 

toimintayksiköissä. Em. toimintayksiköissäkin mikäli työnantajalla ei ole 

toiminnallista tarvetta säännönmukaisesti teettää yötyötä tai yli yhdeksän 

tunnin työvuoroja, oikea työaikajärjestelmä on yleistyöaika. Yleistyöajassa 

työaika on enintään yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 

minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan 

järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia enintään 

kolmen viikon ajanjaksossa. 

 

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen 27 § mukaan, jos vuorokautinen 

työaika on kuutta tuntia pidempi eikä viranhaltijan/työntekijän työpaikalla olo 

ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, on hänelle annettava työvuoron 

aikana säännöllinen vähintään puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei 

lueta työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä saa esteettömästi 

poistua työpaikaltaan. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun 

vuoksi järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida 

työpaikalla työaikana. Lepoaikaa ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi 

tiettynä kellonaikana, vaan voidaan menetellä esimerkiksi siten, että lepoaika 

pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin, kun se on virka-

/työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajankohdan 

määrää asianomainen esimies tai viranhaltija/työntekijä itse. 

Poikkeusmääräys työaikana ruokailusta tulee sovellettavaksi vain niissä 

poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole 

työtehtävien laadun vuoksi mahdollista. Työnantaja voi jättää ruokailutauon 

antamatta vain silloin, kun sitä ei voida antaa sen vuoksi että työtä ei voida 

keskeyttää ja että työ vaatii henkilön keskeytymätöntä läsnäoloa työpaikalla. 

Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistäytymistauoksi, joka on mm. 

työajan tehokkaan käytön kannalta ja työsuojelullisista syistä tarpeen. 

Jaksotyötä tekeville on annettava terveyskeskuksissa lepotauko tai tilaisuus 

joutuisaan ateriointiin työaikana työpaikalla tai työnantajan osoittamassa 

ruokailupaikassa edellyttäen ettei järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle ja 

että ruokailusta aiheutuva poissaolo työstä kestää enintään 15–20 minuuttia. 

 

Työaikajärjestelmän muutoksista on ennen muutosten toteuttamista kuultava 

työaikajärjestelmän piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Henkilöstön kuulemis-

tilaisuus asiassa on järjestetty 17.4.2015. Muistio kuulemistilaisuudesta sekä 

perustelut työaikamuodon valinnalle on esityslistan oheismateriaalina. 

Terveydenhoitajien luottamusmies Annukka Lohikko on kuulemis-

tilaisuudessa jättänyt asiassa eriävän mielipiteen sekä lähettänyt 17.5.2015 

kirjelmän. Lisäksi välinehuoltaja on toimittanut kannanottonsa työajan 
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muutokseen sähköpostitse 11.5.2015. Molemmat kirjelmät ovat esityslistan 

liitteenä 1. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että 8.6.2015 lukien noudatetaan työaikamuotona 

yleistyöaikaa jaksotyön sijasta seuraavissa tehtävissä: 

- terveydenhoitajat 

- psykiatriset sairaanhoitajat ja lähihoitaja 

- diabeteshoitajat 

- välinehuoltaja 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö (pl. vuodeosaston laitoshuoltajat). 

 

Poikkeusmääräystä työaikana ruokailusta sovelletaan edellä mainituista 

seuraavissa tehtävissä: 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö 

 

Muissa tehtävissä työaikamuoto säilyy nykyisellään. 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että 8.6.2015 lukien noudatetaan työaikamuotona 

yleistyöaikaa jaksotyön sijasta seuraavissa tehtävissä: 

- terveydenhoitajat 

- psykiatriset sairaanhoitajat ja lähihoitaja 

- diabeteshoitajat 

- välinehuoltaja 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 

- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö (pl. vuodeosaston laitoshuoltajat). 

 

Poikkeusmääräystä työaikana ruokailusta sovelletaan edellä mainituista 

seuraavissa tehtävissä: 

- suuhygienistit 

- laboratorion henkilöstö 

- röntgenin henkilöstö 
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- fysioterapian henkilöstö 

- laitoshuollon henkilöstö 

 

Työaikana ruokailevilla ei ole oikeutta poistua työpaikalta ruokailutauon 

aikana. 

 

Muissa tehtävissä työaikamuoto säilyy nykyisellään. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että tasoittumisjakso on kolme viikkoa. 

Mahdollisesti työnantajan aloitteesta muodostuvat ylityöt korvataan 

seuraavassa järjestyksessä: 

1) vapaana 

2) rahakorvauksena. 

 

Päätös:  

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 47 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN ERÄIDEN VIRKASUHTEIDEN MUUTTAMINEN TYÖSOPIMUS-

SUHTEISIKSI TOIMIKSI JA RUOKAPALVELUESIMIEHEN TOIMEN MUUTTAMINEN 

VIRKASUHTEEKSI 

 

 

Kuntalain 87 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on 

virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja 

työsopimussuhteesta säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista 

valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Lain 88 § mukaan kun virka, jossa ei käytetä 

julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Kuntalain 89 § mukaan, jos 

viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut 

viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen 

ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä 

tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, työnantaja 

voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi. Virkasuhde 

muuttuu työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

 

Kuntalain säännösten tarkoituksena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin 

tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa eli esimerkiksi tehtävissä, joissa 

tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella 

yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Julkisen 

vallan käyttämistä ei ole tehtävissä, joissa toteutetaan yksilön lakiin 

perustuvaa oikeutta ilman, että tehdään valituskelpoisia päätöksiä tai ilman, 

että annetaan yksilön oikeusasemaan tai vapauteen puuttuvia määräyksiä. 

Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli 

työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen 

ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista 

työsopimukseen kuuluvista asioista. 
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Kuntayhtymän henkilöstölle on järjestetty kuulemistilaisuus asiasta 

17.4.2015. Esitys muutettavista viroista on esityslistan liitteenä 2. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa esityslistan liitteen mukaisesti eräät virat 

työsopimussuhteisiksi toimiksi sekä muuttaa ruokapalveluesimiehen toimen 

viraksi 1.7.2015 lukien. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 48 

(asia 5) 

KUNTAYHTYMÄN ERÄIDEN TOIMIEN NIMIKEMUUTOKSET 

 

 

Talouspäällikkö ja johtava hoitaja ovat esittäneet seuraavia nimikemuutoksia: 

 

Nykyinen nimike  Ehdotettu nimike 

 

Toimistosihteeri  Tietohallintosihteeri 

(tietohallinnon tehtävät) 

 

Puhelunvälittäjä  Osastosihteeri 

 

Toimistosihteeri  Osastosihteeri 

(konekirjoittajan tehtävät) 

 

 

Ehdotettuja nimikemuutoksia perustellaan nimikkeiden yhdentämisellä, 

nykyaikaistamisella sekä työn luonnetta paremmin kuvaavana. 

Nimikemuutoksilla ei ole taloudellista vaikutusta. Ko. tehtäviä tekevät ovat 

suostuneet nimikemuutokseen. 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää seuraavat nimikemuutokset 1.6.2015 lukien: 

- toimistosihteeri tietohallintosihteeriksi 

- puhelunvälittäjä osastosihteeriksi 

- toimistosihteeri osastosihteeriksi. 
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Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 49 

(asia 6) 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat 

kuntayhtymän johtajan. Pöytyän ja Auran kunnanvaltuustot ovat 

päätöksillään 27.4.2015 valinneet kuntayhtymän johtajan. Kuntayhtymän 

johtajan virkaa ei kuntayhtymässä ole, joten se tulee perustaa. 
 

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa kuntayhtymän johtajan viran välittömästi. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 50 

(asia 7) 

JOHTORYHMÄN HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 5 § mukaan kuntayhtymän johtavat viran-

haltijat yhdessä henkilöstön edustajan kanssa muodostavat johtoryhmän. 

Kuulemistilaisuudessa 17.4.2015 henkilöstöä on pyydetty antamaan 

ehdotuksensa henkilöstön edustajasta johtoryhmään. Henkilöstö on esittänyt 

edustajakseen terveydenhoitaja Merja Männikköä ja hänen varaedustajakseen 

terveydenhoitaja Jonna Sillanpäätä. 
 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus nimeää johtoryhmän henkilöstön edustajaksi terveyden-

hoitaja Merja Männikön ja hänen varaedustajakseen terveydenhoitaja Jonna 

Sillanpään. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 51 

(asia 8) 

EFFICA -VUOSIJULKAISU 2014 HANKINTA 

 

Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan vuodelle 2015 on varattu 

Efficaan liittyvien päivitysten tekemiseksi 32 000 euron varaus. 

Effica -potilastietojärjestelmään tehtävien päivitysten tilanne muuttuu 

nopeammin kuin pystytään talousarvion laadintavaiheessa suunnittelemaan. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään aiemmin suunniteltujen Effica -suunterveyden-

huollon versiopäivitys, lääkitys ja LifeCare 1.0 päivitysten sijaan 

hankittavaksi vuosijulkaisu 2014 ja LC PACS päivitykset. Vuosijulkaisu 

2014 on pakollinen päivitys LifeCare 1.0 päivityksen ja laskutuksen pohjaksi 

vuotta 2016 ajatellen. LC PACS on kuvantamisen ohjelmiston versiopäivitys, 

joka mahdollistaa uuden potilastietojärjestelmäalustan (Lifecare 1.0) 

käyttöönoton. 

 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia Effica -potilastietojärjestelmän vuosijulkaisu 

2014 sekä LC PACS -ohjelmiston. Kustannusarvio käyttöoikeuksista ja 

toimitusprojektista on yhteensä 50 220 euroa. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 52 

(asia 9) 

AURAN TERVEYSASEMAN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PIIRIIN 

 

Yhtymähallitus 15.4.2015 § 40 

 

Auran terveysaseman lämmitys hoidetaan tällä hetkellä seuraavasti: Auran 

paloasemalta tulee lämpökanaali terveyskeskukseen; kanaalista lämpö otetaan 

terveysasemalle, SPR:n tilaan (terveysaseman toisessa päässä) sekä 

vanhustentaloyhdistyksen kiinteistöön. Lämmityskustannukset jaetaan 

kuutioperusteisesti huomioiden kaikki lämpökeskuksen kustannukset. 

Vuositasolla kustannukset ovat kuntayhtymälle 15 600 euroa, SPR:lle 2 500 

euroa ja vanhustentaloyhdistykselle 31 000 euroa. Lämpökanaali on vanha 

eikä lämmittäminen on kustannustehokasta. Auran kunnalta on esitetty 

aiemmin uudelleensunttausta, joka vähentäisi lämpökeskuksen ”ylilämmit-

tämisen” määrää. Koska kanaalilla on ikää kymmeniä vuosia, on suunnit-

telijan mielipide se, että järkevämpää olisi liittyä suoraan kaukolämpöön, 

koska se on joka tapauksessa edessä lähivuosien aikana. 
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Auran terveysaseman, SPR:n tilan ja vanhustentaloyhdistyksen kiinteistön 

liittäminen suoraan kaukolämmön piiriin on nyt suunnitteilla. Kokonais-

kustannus hankkeessa on noin 40 000 euroa. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää liittää Auran terveysaseman kaukolämmön piiriin. 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa valmistelua Auran terveysaseman liittämisestä 

kaukolämmön piiriin. 

 

Päätös: 

Päätös ehdotuksen mukainen 

 

Auran Lämpö Oy:n tarjouksen mukaisesti liittyminen kaukolämmön piiriin 

maksaa liittymisen osalta 39 500 euroa (yhteensä terveyskeskus ja vanhus-

tentaloyhdistys). 

 

Loimisuunnittelu on piirtänyt toteutuksesta kuvat ja projektin suunnittelu-

vaiheessa asiamiehenä on toiminut molemmat kiinteistöt tunteva Heikki 

Kiiski. Suunnittelukokouksessa keskusteltiin linjakustannuksen jakamisesta 

puoliksi terveyskeskuksen ja vanhustentaloyhdistyksen kesken. Todettiin 

terveyskeskuksen linjan olevan kuitenkin huomattavasti pidempi. Kiiskin 

mukaan liittymisen kustannukset voisi jakaantua esityslistan liitteen 3 

mukaisesti. 

Liittymismaksun lisäksi kuntayhtymä joutuu hankkimaan lämmönjako-

keskuksen tarvittavine varusteineen ja asennuksineen. Auran Lämpö Oy:n 

tarjous on esityslistan liitteenä 4. 

 

 
  Valmistelija: Talouspäällikkö 

Päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää liittää Auran terveysaseman kaukolämmön piiriin. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 53 

(asia 10) 

VAPAUTUVIEN VIRKA- JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖLUPAMENETTELY 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntayhtymässä ei ole määritelty täyttölupamenettelyä vapautuvien virka- ja 

työsuhteiden suhteen. Jäsenkunnissa täyttölupa kaikkien vapautuvien 

vakinaisten ja yli kuuden kuukauden työ- ja virkasuhteiden täyttämiseen on 

haettava kunnanhallitukselta. Täyttölupaa ei edellytetä työllisyysvaroilla 

palkattavalle henkilölle eikä perhe- tai vuorotteluvapaiden sijaisille. 

 

Toiminnan taloudellisuuden ja suunnitelmallisuuden kannalta täyttölupa-

menettelyn käyttöönotto on tarpeellista. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää täyttölupamenettelystä seuraavasti: 

 

Kaikkien vapautuvien työ- ja virkasuhteiden vakinaiseen tai yli 6 kk:n 

määräaikaiseen täyttämiseen on haettava yhtymähallituksen lupa ennen 

täyttömenettelyä. Luvan hakijana toimii ao. johtava viranhaltija tai 

kuntayhtymän johtaja.  

 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, minkä viran/työsuhteen täyttölupaa haetaan, 

vapautumisen syy sekä yksilöidyt perusteet tehtävän täyttämiselle. 

Perusteluissa on selvitettävä, onko palvelutarjontaa mahdollisuus arvioida 

uudelleen tai onko tehtävät mahdollista järjestellä siten, ettei tehtävää ole 

tarvetta täyttää ulkopuolelta. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä 

kelpoisuusvaatimus, työaika, palkkahinnoittelu, tehtäväkohtainen palkka, 

ensimmäinen sijoituspaikka sekä täyttöajankohta. 

 

Täyttölupaa ei edellytetä 

- työllisyysvaroilla palkattavalle henkilöstölle 

- perhe- tai vuorotteluvapaiden sijaisille. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 54 

(asia 11) 

PALKKASIHTEERIN TYÖN OSTAMINEN PÖYTYÄN KUNNALTA 

 

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). 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

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. 

lääkärisopimus). 

 

Pöytyän kunnan esitys sopimuksesta on esityslistan liitteenä 5. 

 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 55 

(asia 12) 

ERÄIDEN ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 

 

Kuntayhtymässä ei ole vahvistettu kuvantamistutkimusten kuvien sähköisen 

tallennuksen tai siirron asiakasmaksuja. Kuvantamistutkimusten kuvien 

sähköinen siirto potilaan luvalla on mahdollista Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymästä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukseen. Olisi järkevää 

yhtenäistää asiakasmaksukäytäntöä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen 

kanssa. 

 

 
Valmistelija: Johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää vahvistaa seuraavat asiakasmaksut: 

- kuvantamistutkimuksen kuvien sähköinen siirto 10,00 euroa/tutkimus, 

samalla kerralla lähetettynä saman potilaan muiden kuvantamistutki-

muksien lähetys 4,00 euroa/tutkimus 

- yhden kuvantamistutkimuksen tallennus cd:lle 21,00 euroa, kahden tai 

useamman kuvantamistutkimuksen tallennus 42,00 euroa. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 56 

(asia 13) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

 hankintapäätös: Q8-Q11 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

 virkapäätös: A14 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat 

 virkapäätös: A23 ja A52 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat 

 virkapäätökset: A4 ja A5 
 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-

oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

§ 57 

(asia 14) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 21.4.2015, Dnro 6/2015 

 Uusi kuntalaki 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4.5.2015, Dnro 7/2015 

 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus 

FCG Koulutus, 15.4.2015 

 Valmistelijan ja esittelijän ajankohtaispäivät 21.–22.5.2015 

 Palkanlaskennan veropäivä 4.6.2015 

Aluehallintovirasto, Päätös 28.4.2015, LSAVI/827/07.00.01/2015 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

Aluehallintovirasto, Päätös 13.5.2015, LSAVI/537/04.02.08/2015 

 Lupa tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavien 

laboratoriotutkimusten ja -tehtävien suorittamiseen 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Khall 13.04.2015 § 115 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan valinta 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Khall 04.05.2015 § 130 

 Raamin antaminen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarviota 2016 varten 

Auran kunta, ote pöytäkirjasta, kh 13.4.2015 § 95, kv 27.4.2015 § 29 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan valinta 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 

Päätösehdotus: 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 58 

(asia 15) 

MUUT ASIAT 

 

Talouspäällikkö selvittää yhtymähallitukselle Arkean eli Turun Seudun 

Kiinteistöpalvelu Oy:n ja Pöytyän kunnan kanssa pidettyjä neuvotteluja 

ruoka- ja puhtauspalvelujen uudelleen järjestämiseksi. Pöytyän kunta on 

järjestämässä henkilöstötilaisuutta, joka koskisi myös kuntayhtymän ruoka- ja 

puhtauspalvelujen henkilökuntaa. 

 
 Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus keskustelee kannastaan ruoka- ja 

puhtauspalvelujen uudelleen järjestämiseen. 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti olla osallistumatta kutsujana suunniteltuun 

henkilöstötilaisuuteen. 

Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 24.06.2015 

klo 17.00 taloustoimistossa. 

 


