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Kokousaika 
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Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

  

 

Autio Markku    

Isotalo Heikki    

Kaurila Matti     

Leino Jukka pj  

Maasalo Merja 

Kaukinen Irma 

Rannikko Marjatta     

 

 

Hiltunen Pirjo siht.  

Kiiski Heikki § 75  

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

§ 73 

 

  

 

Asiat 

 

§ 73 – 84 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa 

 

Allekirjoitukset 

 

§ 74 

 

Isotalo Heikki ja Autio Markku 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 

  

 

§ 74 

  

22.8.2018 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 
 
29.8.2018 
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§ 73 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen Anun 

ja Kaukinen Irman. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 22.8.2018. 

  

 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Aution 

Heikki Isotalon. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 22.8.2018. 

 

 

Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 75 

(asia 3) 

RIIHIKOSKEN OSASTON SALAOJITUSURAKAN KILPAILUTUS 
 

 

Riihikosken terveyskeskuksen osaston päädyssä ei ole salaojia. Sateisella 

ilmalla vesi valuu rakennuksen perustuksiin.  Talouspäällikkö on 

kilpailuttanut päädyn kaivuu- ja salaojitustyöt. Tarjous pyydettiin kuudelta 

urakoitsijalta.  

 

 URAKKA LISÄTYÖT 

Nerpin Rakennnus ja 

Kone Oy 

ei tarjonnut  

Timo Naaranoja ei tarjonnut  

Kaivuuliike Lassi 

Mäkelä Oy 
ei tarjonnut  

Maanrakennus P. Wärri 
45200 € alv 0% 

Konetyö 60 €/h, Miestyö 

30e/h ja Piikkaus 50 €/h 

Ismo Ojanperä ei tarjonnut  

Kaivuulaine Oy ei tarjonnut  

 

Tarjouspyyntöjen valmistelussa on käytetty asiantuntija-apuna 

rakennusinsinööri Heikki Kiiskiä, jota yhtymähallitus on pyytänyt 

kokoukseen esittelemään tarjoukset.  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset.  

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset, muokata urakkapyyntöä sekä 

suorittaa uusi kilpailutus.  

 

Päätös:  

   

  Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

  Heikki Kiiski poistui kokouksesta klo 17.23. 
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§ 76 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma kesäkuun lopussa 2018 on seuraava: 

 
 

 Talousarvio 

1–6/2018 

Toteuma 

30.6.2018 

Erotus 

Pöytyä 2.846.094,09 € 2.676.799,19 € – 169.294,90 € 

Aura 1.070.770,46 € 1.092.364,24 €      21.593,77 € 

Yhteensä 3.916.864,55€  
 

3.769.163,42 € – 147.701,13 € 

 
 

 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 

Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 

Tuloslaskelma 

 

 Talousarvio 

1–6/2018 

Toteuma 

30.6.2018 

Erotus 

Toimintatuotot 4.581.544€ 4.443.757,90€ – 137.786,10€ 

Toimintakulut, 

henkilöstö 
3.151.461€ 2.902.595,09€ – 248.865,91€ 

Toimintakulut, 

muu toiminta 
1.310.799,50€ 1.383.939,45€ 73.139,95€ 

 
 

Johtava lääkäri esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan 

tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 77  

SALAINEN Salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 

kohta 23. Oheismateriaali ja liite nähtävillä kokouksessa.  Asia käsitellään erillisessä liitteessä (Liite A) 

 

(asia 5)  

  

 

 

Oheismateriaali:  

- 19.6.2018 päivätty avoin kirje Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän hallitukselle, koskien kuntayhtymän avosairaalan 

potilasmaksuja. ( salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 23) 

- Tuloste Kelan toimeentulotuen internetlaskennasta (salassa pidettävä, 

laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 23) 

- Tuloselvitys (salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 23) 

- Verotuspäätös (salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 23) 

- Tuloste Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
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§ 78 

(asia 6) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 114)  

  

  

  

Vastaava hammaslääkäri on pyytänyt yhtymähallitukselta täyttölupaa 

vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 114) yhtymähallituksen 

kokouksessa 25.4.2018 § 42 ja 20.6.2018 § 64. Asia  jätettiin pöydälle 

25.4.2018, ja pyydettiin selvitystä hammashuollon henkilöstön sijoituksesta. 

Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula on käynyt esittämässä selvityksen 

hammashuollon henkilöstön sijoituksesta yhtymähallituksen kokouksessa 

16.5.2018 § 50. 20.6.2018 kokous päätti siirtää asian käsittelyn 22.8.2018 

kokoukseen.  

  

Vastaava hammaslääkäri pyytää nyt yhtymähallitukselta täyttölupaa 

vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 114) 1.10.2018 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Yläneen 

hammashoitola.   

  

  

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto 

tai lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen 

työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen 

hammashoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 145,73 euroa kuukaudessa.   

  

  

Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon 

toteuttamiseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän 

yhteydensaannin terveyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, 

hammashoitajan toimen täyttö on välttämätöntä.    

  

   Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammashoitajan toimeen 

1.10.2018 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Yläneen 

hammashoitola. 

 

Päätös: 

   Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 79 

(asia 7)  

 

OSTOPALVELUSOPIMUS TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINNASTA 

 

Yhtymähallitus antoi täyttöluvan terveyskeskuslääkärin sekä geriatrin viroille 

kokouksessaan 16.5.2018 § 53 ja § 54. Geriatrin virkaan ei saatu määräaikaan 

mennessä hakemuksia.  Terveyskeskuslääkärin virkaan valittu lääkäri on 

ilmoittanut aloittavansa virassa 15.10.2018 alkaen.  Alkusyksyn ajan 

kuntayhtymässä on merkittävä lääkärivajaus, jota ei olla onnistuttu 

ilmoitusmenettelyllä sijaistamaan. Hoitotakuulain toteuttamisen sekä 

terveyskeskusosaston toiminnan turvaamiseksi on tarpeen tilapäisesti hankkia 

lääkärityövoimaa ostopalveluna. 

Johtava lääkäri on pyytänyt tarjousta seuraavilta yrityksiltä: Mehiläinen Oy, 

Esperi Care Oy, Terveydenhuolto.com /Suomen Kotilääkäripalvelu Oy sekä 

MedGroup Oy/OnniTerveys.  

 

Vuokralääkäripalvelua tarjosivat: 

Terveydenhuolto.com /Suomen Kotilääkäripalvelu Oy                    94 €/h 

MedGroup Oy/OnniTerveys                                                             92 €/h 

 

 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä puitesopimuksen MedGroup Oy/OnniTerveys – 

yrityksen kanssa ajalle 20.8. – 31.12.2018, sekä antaa valtuutuksen hankkia 

yritykseltä johtavan lääkärin välttämättömäksi arvioima määrä 

lääkärityövoimaa ao.aikana. Sopimus ei sido tilaukseen tai tilausmääriin.   

 

 Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 80 

(asia 8) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 49)  

Esitetään yhtymähallitukselle täyttölupaa eläköitymisen johdosta 

vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 49) 1.12.2018 lukien toistaiseksi. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto.  

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 

sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Toimen työaika on 

38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen osastolla 

työskentelevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 358,79 euroa 

kuukaudessa.  

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen osasto, jolla on 30 sairaansijaa, 

Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Hoitajamitoitus osastolla on 

STM:n valtakunnalliseen suositukseen verrattuna alhainen, 0.64 

hoitajaa/potilas. Potilaiden asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon 

toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä sairaanhoitajamitoitus. Tämän 

vuoksi on sairaanhoitajan toimen täyttö välttämätöntä.  

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimeen 

1.12.2018 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 

 

Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 81 

(asia 9) 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUISTA 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja 

terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi. 

Lausuntoaika on 29.6.-14.9.2018. 

Asiakasmaksulainsäädännön uudistus perustuu hallituksen tekemään 

linjaukseen huhtikuussa 2016, jonka mukaan hallitus käynnistää sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistuksen kevään 

2017 aikana. Uudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on 

vanhentunutta ja vanhentuneet säännökset aiheuttavat tulkintaongelmia. 

Voimassa olevasta asiakasmaksulainsäädännöstä puuttuvat mm. säännökset 

kotisairaalan sekä palveluasumisen maksuista eikä siinä myöskään säädetä 

uusista palvelumuodoista tai digitaalisista ratkaisuista. Voimassa olevassa 

asiakasmaksuasetuksessa olevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi lain 

tasolle. Asiakasmaksulainsäädännössä on edellä mainittujen lisäksi eräitä 

muita uudistamista vaativia yksityiskohtia. 

Hallituksen 2016 tekemän linjauksen mukaisesti lainsäädäntöä pyritään 

uudistamaan niin, että se ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden 

integraation sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyn 

tavoitteet. Asiakasmaksujärjestelmän kehittämisessä pyritään edistämään 

asiakkaiden omaa vastuunottoa ja kustannusvaikuttavaa asiointia eri tavoin 

palveluita tarvitsevilla käyttäjillä. Uudistusta on valmisteltu sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa sekä maakuntia koskevan uudistuksen linjausten 

mukaisesti. 

Ehdotetun lain voimaantulo on sidoksissa sote- ja maakuntauudistuksen 

voimaantuloon.  

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. 

Johtava lääkäri on valmistellut vastausluonnoksen terveyspalveluita koskeviin 

lausuntopyynnön kysymyksiin yhtymähallituksessa käsiteltäväksi. 

Lausuntopyyntö sekä vastausluonnos ovat liitetiedostona. 

 

Päätösesitys: 

  Yhtymähallitus hyväksyy lausunnon  edelleen toimitettavaksi.  

 

  

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 82 

(asia 10) 

 

 

ILMOITUSASIAT 

Auran kunta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös, Kvalt 21.5.2018, ote 

pöytäkirjasta § 10 

Pöytyän kunta, Valtuustoaloite sähköavusteisen kahdenistuttavan polkupyörän 

hankkimiseksi Pöytyän vanhusten palvelukeskusten käyttöön, Ptltk 23.5.2018,ote 

pöytäkirjasta § 60. 

Pöytyän kunta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, Kvalt 18.6.2018, ote pöytäkirjasta § 23. 

Pöytyän kunta, Pöytyän kunnan konserniohje, SvRjaost 7.11.2017 § 5, SvRjaost 28.5.2018 

§ 15, Khall 11.6.2018 § 163, Kvalt 18.6.2018 § 19, ote pöytäkirjasta. (Liite1)Konserniohje 

Pöytyän kunta, Valtuustoaloite 23.4.2018 muistisairaudesta, Ptltk 13.6.2018, ote 

pöytäkirjasta § 71. 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat 

- Päätös vuokralääkäripalvelun määräaikaisesta hankinnasta J01 

- Päätös virkaan valinnasta A06 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 83 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 Keskusteltu kesän ajan lämpötilaongelmista kiinteistöissä. 

 Keskusteltu hammaslääkärin ja avustavan henkilön lisätyöstä ja nähtiin se positiivisena. 

 Keskusteltu eläköitymisen vuoksi edessä olevista täyttölupa-anomuksista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

§ 84 

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27 

 

 

 

 

 

 


