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Kokousaika 14.2.2018 klo 17.00–20:54 

 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät  

Kaurila Matti 

Keloniemi-Hurttila Elina 

Leino Jukka 

Maasalo Merja 

Tamminen Anu 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Ämmälä Lauri 

Vikström Eija-Liisa 

Helin Anu 

 

Laillisuus ja   § 12 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 12–26 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 13 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 13 

 

Tarkastusaika 14.2.2018 

 

Pöytäkirjan   21.2.2018 

nähtävänäolo 
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§12  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 13 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

14.2.2018. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 14 

(asia 3) 

RAVINTOHUOLLON ULKOISTAMISSELVITYS 

 

 

 

Kuntayhtymässä on syksyn 2017 ja talven 2018 aikana laadittu selvitys 

ravintohuollon toteutuksesta. Selvitystyössä on kartoitettu toiminnan 

tämänhetkiset prosessit ja   käyty läpi erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja. 

Selvitystyötä varten perustettiin työryhmä, ja  apuna on käytetty lisäksi 

ulkopuolisia asiatuntijoita.  

 

Johtava hoitaja esittelee kokouksessa työryhmän laatiman sisäisen 

selvityksen, ja talouspäällikkö raportoi ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot 

ravintohuollon toteuttamismalleista.   

 

Selvityksen perusteella ravintohuollon toteutuksessa ei ole mahdollista 

saavuttaa kustannussäästöjä toiminnan ulkoistamisella; sen sijaan   

mahdollinen ulkoistaminen saattaa päinvastaisesti lisätä kustannuksia.  
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Ravintopalveluiden laadullinen ylläpito ja kehitystyö ei myöskään 

ulkoistettuna etenisi oman organisaation kehittämistyön tahdissa. Tämän 

lisäksi poikkeusoloissa tapahtuviin muutoksiin  reagointi on omana 

toimintana varmempaa ja taloudellisempaa.   

 

Selvitys kokonaisuudessaan on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille 

sähköisesti etukäteen ja se on oheismateriaalina kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa ravintohuollon toteutusta omana toimintana ja 

kehittää sitä toteutetun selvitystyön pohjalta.  

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa ravintohuollon toteutusta omana toimintana ja 

kehittää sitä toteutetun selvitystyön pohjalta. Työryhmä raportoi kehitystyön 

tuloksia yhtymähallitukselle syksyllä 2018.  

 

Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 15 

(asia 4) 

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 siinä tapauksessa että kaikki kertyneet lomat maksettaisiin 

tilinpäätöshetkellä. 

 

Lomapalkkavelka tilinpäätöksessä 

 

2015  842 868,93 € 

2016  808 166,51 € 

2017 810 152,88 € 

 

Vuosien 2016 ja 2017 lomapalkkavelka sisältää kilpailukykysopimuksen 

mukaisen 30% leikkauksen lomarahasta. Lisäksi laskennassa on käytetty 

vuoden 2017 palkkojen sivukuluprosentteja.  

 

Lomapäivien myöntämisissä henkilökunnalle noudatetaan työehtosopimusta. 
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Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 Päätös:  

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

§ 16 

(asia 5) 

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VÄLIAIKATIETOJA 

 

Tilinpäätöstä valmistellaan virkamiestyönä yhtymähallituksen päätöksentekoa 

varten yhtymähallituksen 14.3.2017 pidettävään kokoukseen. Kunnille on 

ennakkotietona ilmoitettu, että tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. 

 

Alijäämän johtaneita syitä olivat mm.: 

Vuoden 2017 talousarviossa ei oltu riittävästi huomioitu osastosanerasauksen 

vaikutuksia talouteen. Osaston paikkamäärän väheneminen puoleen kolmen 

kuukauden ajalle  laski merkittävästi vuodeosastomaksutuottoja. 

Saneerauksen aikana kuntayhtymä joutui ennakoitua enemmän  ostamaan 

perusterveydenhuollon osastopaikkoja muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä.  

Yhtymähallituksen kokouksen 13.12.2017 § 120 päätöksen mukaisesti ennen 

vuotta 2016 tehdyt atk-ohjelmistojen  investoinnit kirjattiin alas. 

Alaskirjauksen suuruus oli 101 197,48 euroa, ja sillä oiotaan vuoden 2016 

tilinpäätöstä.  

Huolimatta siitä,  että hammashuollon ostopalveluista saavutettiin ennakoitua 

suuremmat säästöt, puheterapian ostopalvelut ylittyivät vuoden 2017 alussa 

merkittävästi. 

Lääke- ja hoitotarvikekustannukset ylittyivät myös suunnitellusta.  

 

 

Kuukausittainen käyntivertailu toimipisteittäin ja kunnittain liitteenä. 

(Liite 1) 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

 

Merkitään tiedoksi ja asiaa valmistellaan seuraavan kokoukseen.  
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§ 17 

(asia 6) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE (nro 94) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

terveydenhoitajan toimelle (nro 94) 1.6.2018 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on terveysneuvonta, Riihikoski. 

 

Terveydenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 

mukaisesti.  

Tämänhetkinen terveydenhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 340,19 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveysneuvonnan terveydenhoitajat toimivat äitiys-, 

lastenneuvola ja perhesuunnitteluneuvolassa sekä koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollossa. Lakisääteisten terveystarkastusten 

toteuttamisvelvoitteen  vuoksi on terveydenhoitajan  toimen täyttö 

välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle (nro 94) 

1.6.2018 lukien toistaiseksi.  

 

Päätös:   

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 18 

(asia 7) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PERUSHOITAJAN TOIMELLE (nro 50) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

perushoitajan toimelle (nro 50) 1.3.2018 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 

 

Perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on lähi- tai perushoitajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 

mukaisesti. Tämänhetkinen perushoitajan tehtäväkohtainen palkka on 

2 077,15 euroa kuukaudessa. 
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Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 30-paikkainen osasto. Osastolla 

tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmukaisen ja 

potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä ja 

valtakunnallisten suositusten mukainen hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on 

perushoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 50) 1.3.2018 

lukien toistaiseksi.  

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 19 

(asia 8) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LABORATORIOHOITAJAN TOIMELLE (nro 33) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

laboratoriohoitajan toimelle (nro 33) 20.3.2018 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on laboratorio, Riihikoski. 

 

Laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on bioanalyytikon tai 

laboratoriohoitajan tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona 

jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 

03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen laboratoriohoitajan tehtäväkohtainen 

palkka on 2 329,67 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii oma laboratorio, jossa analysoidaan 85 % kaikista 

otetuista laboratorionäytteistä. Laboratorionäytteitä otetaan kaikissa 

kuntayhtymän toimipisteissä. Laboratorion nykymuotoisen toiminnan 

kannalta on laboratoriohoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan laboratoriohoitajan toimelle (nro 33) 

20.3.2018 lukien toistaiseksi.  

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 20 

(asia 9) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Kuntayhtymällä on 13.4.2017 allekirjoitetut sopimukset hammashuollon 

palvelujen ostamista Mehiläinen Oy:n ja PlusTerveys Oy:n kanssa, jotka ovat 

voimassa 31.3.2018 asti. Mehiläinen ja PlusTerveys tuottavat sopimuksen 

mukaan perushammashuollon palveluja tiloissaan Turussa. 

 

Sopimuskauden hinta on kiinteä. Sopimuksessa on optio, jonka mukaan 

sopimusta voidaan jatkaa 1 + 1 optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta 

sovitaan viimeistään 2 kk ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokauden 

osalta hintojen muutoksista sovitaan erikseen. Nykyisen sopimuksen hinta on 

SFA 10: 47,40 €. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä option käytön Mehiläinen Oy:n ja 

PlusTerveys Oy:n kanssa 31.3.2019 asti. 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 21 

(asia 10) 

 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN LABORATORION OSALTA 

1.3.2018 LUKIEN 

 

Laboratorion asiakasmaksu on tarkistettu vuosittain todellisia kustannuksia 

vastaavaksi. Hinnastoa käytetään pääsääntöisesti  sairaanhoitopiirin  

näytteenottojen yhteydessä. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän laboratorion hinnaston todellisten 

kustannusten mukaisiksi. Esitys uusista laboratorion asiakasmaksuista 

1.3.2018 lukien esityslistan liitteenä 2. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisesti laboratorion asiakas-

maksut 1.3.2017 lukien. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 22 

(asia 11) 

 

TIETOHALLINNON NYKYTILAN SELVITYS  

 

 

Pöytyän kunnanjohtaja on esittänyt yhtymähallituksen puheenjohtajalle 

tietohallintoselvityksen teetättämistä kuntayhtymässä Kuntien Tiera Oy:llä.   

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus:  

 

Pöytyän ktt:n ky:n yhtymähallitus päättää teetättää tietohallinnon 

nykytilaselvityksen Kuntien Tiera Oy:llä. 

 

Muutettu päätösehdotus:  

 

Pöytyän ktt:n ky:n yhtymähallitus pyytää tarjouksen Kuntien Tiera Oy:ltä. 

tietohallinnon nykytilaselvityksestä. Talouspäällikkö valtuutetaan tekemään 

tarjouspyyntö.  

 

Päätös: 

 Muutetun päätösehdotuksen mukainen  

  

 

§ 23 

(asia 12) 

 

OIKAISUVAATIMUS PESULAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA  

 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.1.2018 §6 valita pesulapalveluiden 

tuottajaksi ajalle 1.3.2018-31.12.2019 + 1 optiovuosi Auranmaan Pesula Oy:n 

perustuen hyvään kokemusperäiseen laatuun pyykin puhtaudessa.  

 

Lännen Tekstiilihuolto Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen perustellen 

hankintapäätöksen olleen hankintalain vastainen, sillä Lännen Tekstiilihuolto 

Oy saavutti parhaat hinta-laatusuhdepisteet tarjouskilpailussa. Hyvään 

kokemusperäiseen laatuun pyykin puhtaudesta perustunut päätös on Lännen 

Tekstiilihuollon mukaan perusteeton.  

 

Oheismateriaali: Lännen Tekstiilihuollon oikaisuvaatimus.   
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Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Lännen Tekstiilihuolto Oy:n 

oikaisuvaatimuksen ja valitsee pesulapalveluiden tuottajaksi ajalle 1.3.2018-

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

on ollut paras hinta-laatusuhde. Samalla kumotaan yhtymähallituksen päätös 

§6/2018 Auranmaan Pesula Oy:n valitsemisesta pesulapalveluiden tuottajaksi 

ajalle .3.2018-31.12.2019.  Kuntayhtymän talouspäällikkö valtuutetaan 

allekirjoittamaan sopimus pesulapalvelujen tuottamisesta Lännen 

Tekstiilihuolto Oy:n kanssa.   

 

Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 24 

(asia 13) 

ILMOITUSASIAT 

- Valtiokonttori, Ilmoitus rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahasta 

vuonna 2018 

- Varsinais-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma, Esitys puheterapian toimintaperiaatteiksi 

 

 

  Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

- Päätös virkaan valinnasta A01 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

- Hankintapäätökset Q1Ajoneuvohankinta 

- Hankintapäätökset Q2 Sentrifuugi 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

Merkitään tiedoksi 

 

 

§ 25  

(asia 14) 

MUUT ASIAT 

 

- Pöytyän perusturvajohtaja on kysynyt yhtymähallituksen kokouksen 

aloitus ajan siirtoa aikaisemmaksi maalis-, huhti-, ja kesäkuun osalta. 

Yhtymähallitus päätettiin siirtää 14.3 kokous 21.3 päivään, 18.4 kokous 

25.4. päivään 13.6. kokous 20.6 päivään. Kokous aloitettaan kello 17:00 
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- Pöytyän kunnanjohtaja on ehdottanut, että kuntayhtymä järjestäisi 

iltakoulun tulevaisuuden terveyskeskuksesta. Johtava lääkäri selvittää 

Pöytyän kunnanjohtajan kanssa aikataulusta ja kertoo, että asiaa 

käsitellään maaliskuun yhtymähallituksessa.  

- Yksi uusi MRSA-tapaus on ilmennyt. Tämän johdosta on 93 potilasta 

jouduttu testaamaan.  

 

 

§ 26 

(asia 15) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja lopetti kokouksen kello 20:54 


