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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  13.4.2016 klo 17.00–17.41 

 

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 Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 24 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 24–34 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 25 

 

Allekirjoitukset Mari Siimar ja Hannele Tanner-Penttilä 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 25 

 

Tarkastusaika 13.4.2016 

 

Pöytäkirjan   20.4.201 

nähtävänäolo 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 13.4.2016 30 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 24 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 25 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mari Siimar ja 

Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 13.4.2016. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 27 

(asia 4) 

HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN OSTAMINEN AJALLE 1.5.2016 – 

31.12.2018 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 13.01.2016, § 5 päättänyt kilpailuttaa 

henkilöstön työterveyshuollon palvelut sekä nykyisen sopimuksen laajuisina 

että sisältäen laajan sairaanhoidon. Nykyinen sopimus päättyy 30.4.2016. 

 

Kilpailutus on toteutettu rajoitetulla menettelyllä. Markkinavuoropuhelu 

pidettiin 2.3.2016, johon osallistui kolme tarjoajaa. Markkinavuoropuheluun 

osallistuminen oli ehdoton vaatimus itse tarjouskilpailuun osallistumiselle. 

Osallistumishakemukset pyydettiin 10.3.2016 kello 12.00 mennessä. 

Osallistumishakemuksen jätti kolme tarjoajaa, jotka kuntayhtymän johtajan 

välipäätöksellä hyväksyttiin kelpoisiksi tarjoajiksi. 

 

Hyväksytyt tarjoajat olivat: 

- Attendo Terveyspalvelut Oy 

- Mehiläinen Oy 

- Suomen Terveystalo Oy. 
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Hyväksytyille tarjoajille lähetettiin tarjouspyyntöluonnos kommentoitavaksi. 

Varsinainen tarjouspyyntö lähetettiin 18.3.2016. Lisäkysymykset pyydettiin 

29.3.2016 kello 12.00 mennessä ja tarjousten jättöaika päättyi 7.4.2016 kello 

12.00. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 3. 

 

Tarjousten jättöaikaan mennessä saapui 1 tarjous. Tarjouksen jätti seuraava 

tarjoaja: Suomen Terveystalo Oy. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksen. 

Yhtymähallitus päättää tehdä laajan sairaanhoitosopimuksen Suomen 

Terveystalo Oy:n kanssa. 

 

 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksen. 

Yhtymähallitus päättää tehdä laajan sairaanhoitosopimuksen Suomen 

Terveystalo Oy:n kanssa ajalle 01.05.2016 – 31.12.2018. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 28 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 114) 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää täyttölupaa hammashoitajan toimelle (nro 

114) 15.04.2016 alkaen toistaiseksi. Nykyinen toimea hoitava hammashoitaja 

on irtisanoutunut toimesta 15.04.2016 alkaen. 

 

Hammashoitajan toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Yläneen 

hammashoitola ja sen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto, 

lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhoito) tai 

suuhygienistin tutkinto. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona 

jaksotyöaika. Palkka määräytyy KVTES hinnoittelukohdan 03HOI040 

mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2 059,24 euroa kuukaudessa. 

 

Hammashoitajan toimen täyttäminen on välttämätöntä suun terveydenhuollon 

palveluiden säilyttämiseksi kuntayhtymässä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 
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Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan hammashoitajan toimelle (nro 114) 

15.04.2016 alkaen toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 29 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPA SUUHYGIENISTIN 45 % SIJAISUUDELLE 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää täyttölupaa suuhygienistin 45 % eläke-

sijaisuudelle 01.05.2016 alkaen. Sijaisuuden päättymisaika on sidottu 

sijaistettavan osa-aikaeläkkeen pituuteen. 

 

Suuhygienistin sijaisuuden ensimmäinen sijoituspaikka on Riihikosken ja 

Yläneen hammashoitolat ja sen kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin 

tutkinto. Sijaisuuden työaika on keskimäärin 17,21 h/vk kolmen viikon 

tasoittumisjaksolla, työaikamuotona on yleistyöaika. Palkka määräytyy 

KVTES hinnoittelukohdan 03HOI030 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 

2 408,58 euroa kuukaudessa (100 % työsuhteessa). 

 

Suuhygienistin sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä suun terveyden-

huollon palveluiden säilyttämiseksi kuntayhtymässä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan suuhygienistin 45 % sijaisuudelle 

1.5.2016 alkaen. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 30 

(asia 7) 

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN RUOKAPALVELUJEN UUDELLEEN 

JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat kirjanneet päätökseen koskien kuntayhtymän 

talousarvion 2015 hyväksymistä, että terveyskeskuksen keittiön toiminta tulee 

liittää osaksi suuremman yksikön toimintaa tai aterioita tulee myydä 

ulkopuolelle merkittävästi kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstömäärä 

tulee sopeuttaa tehtäviin järjestelyihin. 
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Kuntayhtymän ruokapalveluiden tuottamista yhdessä Pöytyän kunnan kanssa 

on valmisteltu. Suunnitelmassa on keskittää ruuan valmistus terveyskeskuk-

sen keittiöön. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Pöytyän kunta tuottaa ate-

riapalvelut myös kuntayhtymälle ja kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstö 

siirtyy Pöytyän kunnan palvelukseen liikkeen luovutuksella. Pöytyän kunta 

vuokraa keittiötilat kuntayhtymältä ja kustantaa tarvittavat muutostyöt. 

Ruokapalvelujen uudelleenjärjestely koskee tässä vaiheessa Pöytyän kunnan 

Riihikoti-palvelukeskuksen, palvelutalo Kotikarpalon ja terveyskeskuksen 

ruokapalveluhenkilöstöä. Ruokapalvelutyöntekijöitä on terveyskeskuksessa 5, 

palvelutalo Kotikarpalossa 4 ja Riihikoti palvelukeskuksessa 4. 

 

Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnas-

ta kunnissa) 5 §:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut uudelleenjärjestelyjen 

perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista on käytävä ao. henkilöstöä 

edustavien kanssa. Tarkoituksenmukaista on käydä nämä neuvottelut 

samanaikaisesti Pöytyän kunnan kanssa edellyttäen, että Pöytyän kunta myös 

päättää yhteisistä neuvotteluista. Henkilöstön osalta uudelleenjärjestely ei 

johda irtisanomisiin, koska muutokseen on Pöytyän kunnassa varauduttu 

palkkaamalla työntekijöitä määräaikaisesti. Tehtävät ja työpaikat tulevat 

kuitenkin muuttumaan. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää aloittaa yhteistoimintaneuvottelut ruokapalvelujen uu-

delleen järjestämisestä em. ruokapalveluhenkilöstöä edustavien luottamus-

miesten kanssa. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 31 

(asia 8) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 päätös koululaisten silmälääkäritutkimus-ostopalvelusta J01/16/PHi 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 päätös määräaikaisen laitoshuoltajan toimen täyttämisestä A 93/2016 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

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

merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 32 

(asia 9) 

SIVUTOIMI-ILMOITUKSET 

 

Yhtymähallitus myöntää sivutoimiluvat ja päättää sivutoimen 

vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä sekä käsittelee sivutoimi-

ilmoitukset. Menettelytapaohje ja ilmoituslomake on hyväksytty YT-toimi-

kunnassa 02.03.2016. 

 

Sivutoimi-ilmoituksen ovat jättäneet: 

Gu Leo 

Kujansuu Kaisa 

Lagerbohm Kaj 

Rannanperä Hanna 

Tuominen Marja-Liisa 

Vuoristo Henna 

Väätäinen Anja 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 33 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, 18.3.2016, päätös LSAVI/784/07.00.01/2016 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

Aluehallintovirasto, 31.3.2016, päätös LSAVI/1847/0.02.07/2015 

 Lupa tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavien 

laboratoriotutkimusten ja -tehtävien suorittamiseen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4.4.2016, 4/2016 

 Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivaltaa 

koskeviin säädöksiin 
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Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 34 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 24.5.2016, jossa 

käsitellään terveyskeskusosaston saneeraussuunnitelma. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 


