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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 2 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Anu Tamminen ja 

Ulla-Riitta Arvola. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 17.1.2018. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 3 

(asia 3) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUHINNASTON TÄYDENTÄMINEN 1.1.2018 LUKIEN 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja 

terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 

asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin mukaisesti 

1,22 prosenttia. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi 

kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen 

indeksitarkistus tehtiin vuoden 2016 alusta. 

 

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. 
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Kuntayhtymän asiakasmaksut vuodelle 2018 vahvistettiin yhtymähallituksen 

kokouksessa 13.12.2017 §116.  Yhtymähallitus päätti vahvistaa 

kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan mukaisiksi 1.1.2018 lukien, pois 

lukien kohta 3 Käynti erikoislääkärin vastaanotolla tk-lääkärin 

maksusitoumuksella, joka sovittiin tarkistettavaksi aluehallintovirastosta. 

Johtavan lääkärin tekemän selvityksen mukaan erikoislääkärikäynnin maksun 

tulee olla yhtenevä sairaanhoitopiirin poliklinikkamaksun kanssa.  

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Käynti erikoislääkärin vastaanotolla tk-lääkärin maksusitoumuksella on 

1.1.2018 alkaen käynneistä 36,90 euroa.  

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 4 

(asia 4) 

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT TAMMIKUULLE 2018 

 

Yhtymähallitus vahvisti 13.12.2017 kokouksessaan § 115 vuoden 2018 

talousarvion suorite- ja kustannusarviolla laaditun 

vieraskuntalaskutushinnaston. Hinnaston päätettiin tulevan voimaan 1.2.2018 

alkaen  potilastietojärjestelmään tehtävien muutostöiden vuoksi. Muutokset 

ovat teknisesti haastavia ja vaativat toteutusaikaa. Hinnat vuodeksi 2017 on 

vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa 21.12.2016 § 101. Näin ollen 

kuntayhtymällä ei ole voimassa olevaa hinnastoa tammikuussa 2018. Hintojen 

tulee perustua hyväksyttyyn talousarvioon. Tästä syystä talouspäällikkö on 

laatinut tammikuulle 2018 erillisen hinnaston, joka perustuu vahvistettuun 

talousarvioon.  

 

 

Hinnasto tammikuulle 2018 on liitteenä 1. 
 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat tammikuulle 2018 liitteen 1 mukaisessa muodossa. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 5 

(asia 5) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 6.12.2017 

päivätyn kirjeen: 

 

”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 

Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES 

III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika 

päättyy 31.12.2017. 

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. 

Esitämme paikallissopimuksen jatkamista vuodeksi eteenpäin 31.12.2018 asti. 

Sopimus koskee vuodeosastoa, vastaanottoja, avosairaalaa, laitoshuoltajia 

sekä keittiön työntekiöitä kuntayhtymässä. 

 

Pöytyällä 6.12.2017  

Susanna Kiviharju, Tehy  Henri Jalonen, Super Nina Hentula JHL” 

 

 

Yhtymähallitus on tehnyt kokouksessaan 21.1.2015 § 7 päätöksen asiasta. 

Päätöksen sisältö oli seuraava: 

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 

31.12.2018 asti nykyisin korvauksin. 

 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 6 

(asia 6) 

SOPIMUS PESULAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 

 

Kuntayhtymän varsinainen sopimus henkilökunnan suojavaatteiden, potilas-

vaatteiden ja sisustustekstiilien pesulapalveluiden tuottamisesta päättyi 

nykyisen tuottajan kanssa 31.5.2015. Sopimuksesta käytettiin 1+1 

optiovuodet. Kuntayhtymä on kilpailuttanut pesulapalveluiden hankinnan.  

Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Siinä  hankintayksikkö 

julkaisee HILMASSA hankintailmoituksen,  johon kaikki halukkaat tarjoajat 

voivat jättää tarjouksen. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn 

palauttamalla hankintayksikölle täytetyn tarjouslomakkeen kaikkine 

vaadittuine liitteineen tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 

mennessä. Ilmoitus kilpailutuksesta julkaistiin HILMA:ssa 5.12.2017 ja 

tarjoukset tuli jättää 29.12.2017 mennessä.  Tarjouksen valintaperusteena on 

paras hinta-laatusuhde, jossa hinnan painoarvo on 60 % ja laadun painoarvo 

40 %. Maksimiyhteispistemäärä on 100 pistettä. Tarjouksen antoi kolme 

yritystä.  

 

Tarjousten avauspöytäkirja: liite 2 

 

 

Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksen määräajassa ja täyttävät tarjouspyyntö-

asiakirjoissa asetetut edellytykset. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pesulapalveluiden tuottajaksi ajalle 1.3.2018-

31.12.2019 + 1 optiovuosi Lännen Tekstiilihuolto Oy:n, jonka tarjouksessa   

on paras hinta-laatusuhde. Kuntayhtymän talouspäällikkö valtuutetaan 

allekirjoittamaan sopimus pesulapalvelujen tuottamisesta Lännen 

Tekstiilihuolto Oy:n kanssa.   

 

 

Asian käsittely  

 

Anu Tamminen ehdottaa ja Matti Kaurila kannattaa, että pesulapalveluiden 

tuottajaksi valitaan ajalle 1.3.2018-31.12.2019 + 1 optiovuosi Auranmaan 

Pesula Oy perustuen hyvään kokemusperäiseen laatuun pyykin puhtaudessa.   

 

 

Äänestys:  Jaa= päätösehdotus ja EI= Anu Tammisen ehdotus  

JAA: Jukka Leino. EI: Ulla-Riitta Arvola, Markku Autio, Arvo Laakso, Matti 

Kaurila, Elina Keloniemi-Hurttila, Merja Maasalo ja Anu Tamminen.  
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Päätös: Yhtymähallitus päättää valita pesulapalveluiden tuottajaksi ajalle 

1.3.2018-31.12.2019 + 1 optiovuosi Auranmaan Pesula Oy:n.   

Kuntayhtymän talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus 

pesulapalvelujen tuottamisesta Auranmaan Pesula Oy:n kanssa.   

 

  

§ 7 

(asia 7) 

TALKOOVAPAAKÄYTÄNTÖ 

 

Talkoovapaan tarkoituksena on palkkakustannuksissa saataviin säästöihin 

perustuen suositella työntekijöille palkatonta virka-/työvapaata, mikäli se työ-

tehtävät huomioon ottaen on mahdollista. Talkoovapaana voidaan palkatonta 

virka-/työvapaata myöntää kalenterivuoden aikana enintään kaksi viikkoa (10 

työpäivää), mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta 

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

 

Talkoovapaata myönnetään siten, että palkkaus pidätetään ainoastaan talkoo-

vapaahakemukseen merkittyyn ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Talkoo-

vapaata voi ottaa joko yksittäisinä päivinä tai yhtäjaksoisesti. Jos talkoo-

vapaata haetaan koko viikoksi, palkattomia päiviä on viisi. 

 

Töiden järjestelyjen kannalta yksittäisten palkattomien päivien pitäminen olisi 

suositeltavaa. Tämän toteuttamiseksi yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) 

pidettyjen viiden talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaa-

päivän. 

 

Jäsenkunnista Pöytyän kunnassa talkoovapaata on myönnetty vuonna 2017  

10 työpäivää ja Auran kunnassa 15 työpäivää. 

 

29.1.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu talkoovapaa-

käytännöstä siten, että talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää 

kalenterivuodessa. 

 

Talkoovapaakäytäntö on kuntayhtymässä ollut vuodesta 2016 alkaen 

(yhtymähallitus 10.2.2016 § 12). Vuoden 2017 aikana talkoovapaata käytti 24 

henkilöä, yhteensä 132 päivää.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että talkoo-

vapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää kalenterivuodessa, mikäli 

seuraavat ehdot täyttyvät: 
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- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta, pois 

lukien tilanteet, joissa talkoovapaa on myönnetty niin kutsutulle 

varahenkilölle, ja joku muu henkilö sairastuu tällaisena ajankohtana.   

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että talkoo-

vapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää kalenterivuodessa, mikäli 

seuraavat ehdot täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta, pois 

lukien tilanteet, joissa talkoovapaa on myönnetty niin kutsutulle 

varahenkilölle, ja joku muu henkilö sairastuu tällaisena ajankohtana.   

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

- Yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) pidettyjen viiden talkoovapaapäivän 

bonuksena saa yhden palkallisen vapaapäivän. 

 

 

 Päätös:  

 

  Muutetun päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 8 

(asia 8) 

PÖYTYÄN KUNNAN VALTUUSTOALOITTEET TERVEYSKESKUSMAKSUN POISTAMISESTA 

JA ALLE 25-VUOTIAIDEN MAKSUTTOMASTA EHKÄISYSTÄ 

 

Pöytyän kunnan perusturvajohtaja on toimittanut 5.1.2018 kuntayhtymän 

käsiteltäväksi kaksi syksyn 2017 kuluessa kunnan perusturvatoimialalle 

osoitettua valtuustoaloitetta, jotka sisällöltään kuuluvat kuntayhtymän 

vastuualueelle. Perusturvan toimiala on pyytänyt kuntayhtymää selvittämään 

aloitteiden esittämien maksuvapautusten kustannukset ja 

toteuttamismahdollisuudet 30.1.2018 mennessä.  

Valtuustoaloitteissa esitetään terveyskeskusmaksun poistamista sekä 

maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Perusteluina esitetään terveyserojen 

kaventaminen ja taloudellisten esteiden poistaminen vähävaraisten 

kuntalaisten terveyspalveluihin hakeutumiselle sekä nuorten 

seksuaaliterveyden edistäminen ja  raskauden keskeytysten määrän 

alentaminen. Maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille esittävässä aloitteessa 

viitataan myös STM:n ja THL:n suosituksiin.  

 

Pöytyän valtuustoaloitteet liitteet 3 ja 4 
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Vuodelle terveyskeskuksen lääkärinkäyntimaksutuotoiksi on budjetoitu 219 

500 euroa. Jäsenkunnat edellyttivät kuntayhtymän vuoden 2018 

talousarviovalmistelussa  2% säästöä vuoden 2016 toteumaan. Kuntayhtymän 

vuoden 2018  talousarviovalmistelun  ja jäsenkuntamaksuosuuksien   

perusteena ovat  nykyiset käyntimaksut. Mikäli käyntimaksuista luovutaan, 

tulisi vastaava summa joko säästää toimintamenoissa tai siirtää 

jäsenkuntamaksuosuuksiin.  

 

Perhesuunnitteluneuvolakäynnit ovat kuntalaisille maksuttomia. Selvitystä 

kuntayhtymän  alle 25-vuotiaiden neuvola-asiakkaiden ehkäisyvalmisteiden  

kustannuksista ei ole kuntayhtymässä toistaiseksi saatavilla. Vuodelle 2018 

perustetun  uuden äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan vastuulääkärin 

virantäytön myötä on mahdollista arvioida nuorten  ehkäisyn kustannuksia 

sekä maksuttomuuden mahdollisisia hyötyjä. Samoin voidaan selvittää, miten 

neuvolapalvelut on järjestetty kunnissa, joissa maksuttomuus on toteutettu. 

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus toteaa, että kuntayhtymällä ei ole taloudellisia edellytyksiä 

toteuttaa terveyskeskusmaksun poistamista. Kuntayhtymä selvittää vuoden 

2018 aikana mahdollisuudet maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-

vuotiaille.  

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 9 

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 31/2017, 21.12.2017 

 Kuntaliitto, tasa-arvo ja Suomi 100 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 7/2017, 19.12.2017 

 Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta ja liite 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 8/2017, 20.12.2017 

 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2018 lukien ja liite  

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 9/2017, 22.12.2017 

 Ruokailukustannusten korvauksen määrä ja liite 

Pöytyän kunta, Khall 4.12.2017 §379, Kvalt11.12.2017 § 96 ote pöytäkirjasta 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön 

valinta 

Pöytyän kunta, Khall 30.10.2017 §325, 27.11.2017 §369, Kvalt 11.12.2017 § 

97 ote pöytäkirjasta 
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 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio 2018 ja 

taloussuunnitelma 2018-2020 

Pöytyän kunta, Khall 20.11.2017 §350, Kvalt 11.12.2017 § 95 ote 

pöytäkirjasta 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimus 

Kansaneläkelaitos, Tiedote 29.11.2017 

 Perustoimeentulotukea voi saada tarpeellisiin lääkkeisiin – ohjeistusta 

on täsmennetty 

Auran kunnan päätös Perussopimuksesta, Khall 27.11.2017 § 236, Kvalt 

18.12.2017 § 75  ote pöytäkirjasta 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimus 

 

 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat 

 Päätös tutkimusluvasta Y01/1800 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

 

Merkitään tiedoksi  

 

 

§ 10 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

 

§ 11 

(asia 11) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:43  


