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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  2.5.2017 klo 17.00–18.20 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Rahkala Jarko 

Antikainen Marita 

Lindgren Hilkka 

Kaukinen Irma 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Kunnas Sirpa 

Anu Helin 

Eija-Liisa Vikström 

 

Laillisuus ja   § 46 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 46–52 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 47 

 

Allekirjoitukset Markku Autio ja Matti Kaurila 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 47 

 

Tarkastusaika 2.5.2017 

 

Pöytäkirjan   9.5.2017 

nähtävänäolo 
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§ 46 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

 

 

 Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

§ 47 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

2.5.2017. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

2.5.2017. 

 

 

§ 48 

(asia 3) 

TUOTEKEHITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTOKOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN 
 

Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen tulee 

edellyttämään kunnilta ja kuntayhtymiltä merkittävää muutosta. 

Tulevaisuuden rakentamiseen liittyvässä oman toiminnan kehittämisessä tulee 

pyrkiä kehittämään omaa toimintaa niin laadukkaaksi, tuottavaksi ja 

tehokkaaksi, että toiminnot ovat kilpailukykyisiä kaikissa tulevaisuuden 

mahdollisissa organisaatiomalleissa. 
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Pöytyän kunnan edustajat (hallintopäällikkö Paula Pekkola, kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja Markku Autio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Wärri 

ja kunnanjohtaja Anu Helin) tapasivat 7.4.2017 Tamora Oy:n edustajat Jaana 

Utin sekä Ville Mäkelän, ja kunnanjohtajan kutsumina tapaamiseen 

osallistuivat kuntayhtymän edustajina yhtymähallituksen puheenjohtaja 

Hilkka Lindgren sekä johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström. Tamora Oy on 

yritys, joka on keskittynyt erityisesti muutoksissa elävien organisaatioiden 

johtamisen ja kehittämisosaamisen kehittämiseen järjestäen muun muassa 

tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. 

 

Tamora Oy:n kanssa on keskusteltu tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-

ryhmän (40 henkilöä) muodostamisesta. Ryhmä muodostuisi Pöytyän kunnan 

perusturvatoimialan, Auran kunnan perusturvatoimialan ja Pöytyän kansan-

terveystyön kuntayhtymän henkilöstöstä. 
 

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto on kestoltaan 1,5 vuotta. Koulutuksen 

hinta on 500 euroa/opiskelija sekä 58 euron tutkintomaksu/opiskelija. 

Koulutus olisi OKM:n tukemaa koulutusta. Koulutus on tarkoitus järjestää 

Pöytyällä, jolloin opiskelijoiden on helppoa opiskella työn ohessa. 

Koulutukseen sisältyy noin 12 lähiopetuspäivää. 

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja 

uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän 

osaa kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Tutkinnon suorittaja osaa 

valitsemiensa tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön 

asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille 

toimivan brändin. Hänellä on taito ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä 

ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä 

työskennellä kehittämistiimin osana. Tuotekehitystyön tutkinnon suorittanut 

osoittaa kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossaan. 

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta 

riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, 

suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. 

Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin 

kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, 

palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä 

tai julkisella sektorilla. 

Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin on esittänyt yhteistyöhankkeen ja tulee 

esittelemään koulutusta yhtymähallitukselle. 

Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström on kutsuttu hoitotyön esimiehenä ja 

asiantuntijana kuulemaan esittelyä sekä kertomaan näkemyksensä asiasta. 

Kokouksessa jaetaan oheismateriaalina yrityksen Pöytyän koulutus-

esittelytietoa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Kuntayhtymä päättää 
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1. Käynnistää kesäkuussa 2017 tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-

koulutuksen yhdessä Pöytyän ja Auran kuntien perusturvatoimialojen 

kanssa (yhteensä 40 henkilöä: 20 kuntayhtymästä ja 20 kuntien perus-

turvasta, 500 euroa/opiskelija + 58 euroa/tutkintomaksu). Lisäys: Kunnat 

päättävät  omasta osallistumisestaan. 

Kunnat vastaavat omien perusturvatoimialan henkilöstönsä 

osallistumiskustannuksista. 

20 työntekijän koulutuskustannukset jaettuna kahdelle koulutusvuodelle 

olisivat 5000 euroa v. 2017 ja 5000 euroa v. 2018, tutkintomaksut 1160 

euroa. Lisäksi tulisivat mahdolliset sijaiskustannukset. 

2. Valtuuttaa johtoryhmän valitsemaan henkilöstöstä koulutusta 

koordinoivan henkilön. 

3. Myöntää henkilöstölle palkallinen virka/työvapaa koulutuspäivien ajalle. 

 

Pöytäkirjamerkintä: 

 

Kunnanjohtaja Anu Helin poistui asian käsittelyn aikana kello 18.02. 

 

Päätös:  

Kunnanjohtaja Anu Helinin esitteli koulutuksen taustoja, tavoitteita, 

käytäntöjä ja kokemuksia järjestäjästä. Tämän jälkeen yhtymähallitus 

keskusteli asiasta. Keskustelun jälkeen päätös on päätösehdotuksen mukainen 

tehdyllä lisäyksellä.  

 

§ 49 

(asia 4) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 12/2017, 24.4.2017 

 Kuntayhtymän toimielinten valinta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11/2017, 24.4.2017 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 

Kuntaliitto, Yleiskirje 10/2017, 15.3.2017 

 Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkamääräys A03 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 50 

(asia 5) 

MUUT ASIAT 

 

Keskusteltiin kuntayhtymän kesän ajan toimintajärjestelyistä sekä 

kuntayhtymässä aloittavien uusien työntekijöiden aloitusajankohdasta. 

 

Osastosaneeraus alkaa suunnitellussa aikataulussa 22.5.2017. 

Urakkasopimukset allekirjoitetaan 5.5.2017. 

 

Kuultiin myös kunnanjohtaja Anu Heliniltä ajankohtaista tietoa 

kuntayhtymän johtajan toimen järjestelyistä.  

 

 

§ 51 

(asia 6) 

 

TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN LAURI ÄMMÄLÄLLE 

 

 

Talouspäällikön määräaikaiseen virkaan valittu Lauri Ämmälä tarvitsee 

tehtäviensä hoitamisessa tilinkäyttöoikeuden asioidessaan kuntayhtymän 

edustajana rahalaitosten kanssa. 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää Lauri Ämmälälle kuntayhtymän 

tilinkäyttöoikeuden 3.5.2017 lukien kuntayhtymän eri rahalaitoksissa oleville 

pankkitileille: Nordea, Kyrön seudun Osuuspankki, Pöytyän Osuuspankki, 

Danske Bank. Hanna Rannanperän tilinkäyttöoikeus lakkautetaan 3.5.2017. 

 

 

 Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 52 

(asia 7) 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 


