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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  15.2.2017 klo 17.00–18.06 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Kaukinen Irma 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Korpelainen Outi 

 

Laillisuus ja   § 7 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 7–17 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 8 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 8 

 

Tarkastusaika 15.2.2017 

 

Pöytäkirjan   22.2.2017 

nähtävänäolo 
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§ 7 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 8 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 15.2.2017. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Hannele Tanner-Penttilä. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 15.2.2017. 

 

 

§ 9 

(asia 3) 

HAMMASHUOLLON OSTOPALVELU 

 

21.12.2016 § 96 Yhtymähallitus päätti tarjouksen hyväksymisestä ja 

hammashuollon ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Mehiläinen Oy:n 

kanssa vuodeksi, alkaen 1.2.2017. Sopimukseen kuuluu optiovuodet 1+1. 

 

Tarjousvertailussa otettiin huomioon kolme tarjoajaa, jotka täyttivät 

kelpoisuusehdot. Neljäs tarjoaja, Oral hammaslääkärit, jättivät suullisen 

reklamaation asian käsittelystä. Reklamoinnin perusteena on seuraava 

kelpoisuusehto: 

Mikäli palveluiden tarjoaja käyttää palveluiden tuottamiseen alihankkijoita, 

tulee asiasta sopia ostajan kanssa. 
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He katsoivat kelpoisuusehtojen täyttyneen alihankkijoiden käytöstä 

huolimatta. Tarjouspyynnössä ei rajattu sitä, missä hankinnan vaiheessa 

alihankkijoiden käytöstä ilmoitetaan. Oralin tarjousta ei vertailussa 

huomioitu. Lisäksi yksi palveluntuottaja ei jättänyt tarjousta ollenkaan, 

samasta kelpoisuusehdosta johtuen. 

 

 Asiassa on konsultoitu Varsinais-Suomen yrittäjien hankinta-asiamiestä ja 

pyydetty ohjeita reklamaation käsittelyyn. Tapahtuneen virheen vuoksi, 

hankinta voidaan keskeyttää ja käynnistää uudelleen. 

 

Hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voi-

daan keskeyttää. Hankintayksikkö voi siis keskeyttää hankinnan missä 

vaiheessa tahansa ja korjata myös lainvoimaisia hankintapäätöksiään. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset ja keskeyttää hankinnan. 

Hankinta käynnistetään välittömästi uudelleen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hylätä kaikki tarjoukset ja keskeyttää hankinnan. 

Hankinta käynnistetään välittömästi uudelleen. 

 

 

§ 10 

(asia 4) 

HEMATOLOGIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA 

 

Talousarviossa tälle vuodelle suunniteltua hematologian analysaattorilaitteen 

hankintaa on valmisteltu laboratorion osastonhoitajan ja talouspäällikön 

yhteistyönä. 

 

Hankinnassa on tärkeää laitteen yhteensopivuus kuntayhtymän laboratorion 

muiden laitteiden kanssa. Kuntayhtymän laboratorio tekee näytteenottoa 

merkittävästi Tykslab:n Turun ja Loimaan yksiköille. Nämä Tykslab:n 

yksiköt käyttävät Rochen laitetta. 

 

Hankinnassa on konsultoitu Tykslabia: 

- Sysmex XN-550-laite kuuluu samaan laiteperheeseen (Sysmex XN-sarja), 

jota on Tyksin kantasairaalan laboratoriossa ja aluesairaaloissa 
- mittausmenetelmät ja parametrit laitteissa ovat samat, joka takaa 

potilasnäytteiden yhtenevän tulostason, mikäli potilas käy sekä Pöytyän 

laboratoriossa että VSSHP:n laboratorioissa 

- käyttäjän tekemät laitehuollot helppoja 

- laitteen reagenssikustannukset kohtuullisia  

- laitevalmistajan huolto saatavilla lyhyeltä etäisyydeltä (Helsinki, 

Tampere) 

- laitteelle riittää yksi valmistajan tekemä vuosihuolto 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 15.2.2017 11 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

- tukilaboratorio, Tykslab, on lähellä, joten tarvittaessa apua saatavilla 

myös paikan päälle Pöytyälle 

- tukilaboratorio voi antaa apua myös puhelimitse, koska laite on tuttu 

- tulosten /menetelmien laadunvarmistus voidaan hoitaa edelleen samalla 

lailla kuin tähän asti 

 

Edellä esitettyjen perustelujen pohjalta päädyttiin pyytämään tarjous Rochen 

Sysmex XN-550 laitteesta. Hinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia suorahankintana leasing-rahoituksella 

Rochen Sysmex XN-550 laitteen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hankkia suorahankintana leasing-rahoituksella Rochen 

Sysmex XN-550 laitteen. 

 

 

§ 11 

(asia 5) 

RAVINTOHUOLLON HENKILÖSTÖN HÄLYTYSRAHA 

 

Hälytysrahasta vuodelle 2017 on päätetty yhtymähallituksen kokouksessa 

21.12.2016 § 102. Päätös koski hoitohenkilökuntaa. Aikaisemmin 

hälytysrahaa on maksettu myös ravintohuollon työntekijöille samoin 

perustein. 

 

Sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 30 euron suuruisena silloin, kun 

kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 

 

Erikoishälytysraha maksetaan 50 euron suuruisena silloin, kun työntekijä 

joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo 

tehdyn työvuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän 

tunnin ajaksi tai saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 

 

Ensisijaisesti työvuoroon tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta 

toissijaisesti pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman 

työvuoronsa päätteeksi. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa aikaisemman päätöksen mukaista sopimusta 

31.12.2017 asti nykyisin korvauksin. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jatkaa aikaisemman päätöksen mukaista sopimusta 

31.12.2017 asti nykyisin korvauksin. 
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§ 12 

(asia 6) 

LOMAPALKKAVELKA 

 

Lomapalkkavelka lasketaan vuosittain kertyneiden lomapäivien perusteella. 

Suoriteperusteisesti taseessa siirtovelkana käsiteltävä kustannuserä on koottu 

jokaisen työntekijän henkilökohtaisen lomapalkkakertymän mukaisesti. 

Toisin sanoen lomapalkkavelka kertoo sen summan, joka työnantajalle tulisi 

kustannukseksi jos kaikki pitämättömät lomat maksettaisi tilinpäätöshetkellä. 

 

Lomapalkkavelka tilinpäätöksessä 

 

2014 748 793,28 € 

2015  842 868,93 € 

2016  808 166,51 € 

 

Vuoden 2016 lomapalkkavelka sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 

30% leikkauksen lomarahasta. Lisäksi laskennassa on käytetty vuoden 2017 

palkkojen sivukuluprosentteja. Leikkauksen kustannusvaikutus lomapalkka-

velkasummaan on 45 306,58 euroa. 

 

Lomapäivien myöntämisissä henkilökunnalle, noudatetaan työehtosopimusta. 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 Päätös:  

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

§ 13 

(asia 7) 

OSASTOSANEERAUKSEN TILANNE 

 

Osastosaneerauksen päivitetyt suunnitelmat ovat valmiina. Julkinen 

hankintailmoitus tarjouspyyntöineen on avattu HILMA -sivustolla 15.2.2017. 

 

Tarjouskilpailun tulokset tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi 19.4.2017 

kokoukseen. Saneerauksen on tarkoitus alkaa 22.5. ja ajoittua kesäloma-

kaudelle. 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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§ 14 

(asia 8) 

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VÄLIAIKATIETOJA 

 

Tilinpäätöstä valmistellaan virkamiestyönä yhtymähallituksen päätöksentekoa 

varten kokoukseen 8.3.2017. Kunnille on ennakkotietona ilmoitettu että 

tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. 

 

Ylijäämän kertymiseen johtaneita syitä olivat mm.: 

Talousarvion investointiosaan huomioitu osastosaneeraus, joka ei toteutunut. 

Osastosaneeraukseen liittyvän suunnittelun myötä potilaspaikkamäärä 

laskettiin lomakauden ajaksi puoleen, joka johti siihen että keskimääräiseksi 

vuodepaikkojen määräksi tuli 26,57 läpi vuoden. 

Todellisuudessa paikkamäärä oli marraskuun loppuun asti 40 vuodepaikkaa, 

joiden käyttöaste oli 76,29 %. Käytön ollessa suurempaa kuin ennakko-

laskutuksen pohjaksi arvioitiin, kertyi hoitopäiviä ja maksutuottoja odotettua 

enemmän. Lisäksi ulkokuntalaisille myytiin 691 hoitopäivää. 

 

Asiakasmaksujen nousu normaalin indeksikorotuksen sijasta lähes 30 %, josta 

tieto saatiin vasta joulukuussa, kun talousarvio vuodelle 2016 oli jo 

hyväksytty. Jäsenkuntien terveyspalveluiden käyttö on osassa palveluista 

ollut ennakoitua suurempaa. 

 

Kuukausittainen käyntivertailu toimipisteittäin ja kunnittain liitteenä. 

(Liite 1) 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 15 

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntatyönantajat, 23.1.2017, 1/2017 

 Kuntatyönantaja-lehti on ammattilehti päättäjille, johdolle ja 

esimiehille 

Pöytyän kunta järjestää Sote-iltakoulun 7.3.2017  

 Sote-iltakoulun kutsu 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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§ 16 

(asia 10) 

OSASTON PAIKKOJEN MYYNTIHINTA 

 

 Terveyskeskusosaston paikkamäärä on 1.12.2016 alkaen 30 vuodepaikkaa. 

Ensisijaisesti paikoille sijoitetaan kuntayhtymän alueen asukkaita. Vuoden 

2016 aikana myytiin ulkopuolisille kunnille vuodepaikkoja tyhjän resurssin 

minimoimiseksi.  

 
Osastopaikkojen myynti ulkokuntalaisille on perusteltua silloin, kun osastolla 

on tilaa. Vahvistetaan osastopäivän hinnaksi 249,18 vuodelle 2017. 

 

Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus vahvistaa ulkokuntalaskutusta varten vuodeosaston 

hoitopäivän hinnaksi 249,18 vuodelle 2017. Mikäli vuodeosastopaikkoja 

myydään jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille, laskutetaan erikseen 

huomattavan korkeat lääke-, hoitotarvike- ja kuljetuskustannukset sekä 

vuodeosaston ostamat sisäiset palvelut (laboratorio, röntgen, fysioterapia ja 

hammashuolto) jäsenkuntalaskutushinnaston mukaisesti. Mahdollisen 

eristyksen ajalta hoitopäivästä laskutetaan kaksinkertainen hinta. 

Yhtymähallitus päättää, että paikkoja voidaan myydä ulkokuntalaisten 

tilapäiseen tarpeeseen, mikäli vapaita paikkoja on. 

 
Päätös: Yhtymähallitus vahvisti ulkokuntalaskutusta varten vuodeosaston hoitopäivän 

hinnaksi 249,18 vuodelle 2017. Mikäli vuodeosastopaikkoja myydään 

jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille, laskutetaan erikseen huomattavan 

korkeat lääke-, hoitotarvike- ja kuljetuskustannukset sekä vuodeosaston 

ostamat sisäiset palvelut (laboratorio, röntgen, fysioterapia ja hammashuolto) 

jäsenkuntalaskutushinnaston mukaisesti. Mahdollisen eristyksen ajalta 

hoitopäivästä laskutetaan kaksinkertainen hinta. Yhtymähallitus päätti, että 

paikkoja voidaan myydä ulkokuntalaisten tilapäiseen tarpeeseen mikäli 

vapaita paikkoja on. 

 

 

§ 17 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 joulukuun kokouksessa (21.12.2016 § 108) on sovittu, että kuntayhtymän 

yhteinen ohje palkankorotusten käsittelemiseksi tuodaan yhtymä-

hallituksen käsittelyyn 15.2.2017 kokoukseen. Asian valmistelu on vielä 

kesken, joten se siirtyy myöhempään kokoukseen käsiteltäväksi kevään 

2017 aikana. 

 


