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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaurila Matin ja 

Leino Jukan. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

19.9.2018. 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 3) 

  

   

KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS  

   

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.4.2018 § 43 teetättää kiinteistöjen 

kuntokartoituksen H. Kiiski Oy:ltä sillä kuntayhtymän omistamista kiinteistöistä 

vanhimmat osat on rakennettu 1910- luvulla ja uusimmatkin osat 2000-luvun alussa. 

Ikääntyvät kiinteistöt aiheuttavat monenlaista kunnostus- ja korjauspainetta. Osaa 

remonteista on pitkitetty jo vuosia.  

 

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon sekä yllättävien 

korjauskustannusten välttämisen vuoksi on tärkeää kartoittaa kiinteistöjen mahdolliset 

riskikohteet ja ennakoida kunnostustarpeet mahdollisimman varhain.  

 

Heikki Kiiski esittelee yhtymähallitukselle kuntokartoituksen tulokset.  

  

 

Päätösehdotus: 

   

Merkitään tiedoksi.  

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 4) 

 

SÄÄSTÖTOIMENPITEET VUODELLE 2018 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 20.6.2018 § 69 valtuuttaa kuntayhtymän 

taloushallinnon sekä johtoryhmän valmistelemaan vaihtoehtoisia esityksiä 

lisätalousarvioesityksistä loppuvuodelle 2018 yhtymähallituksen syyskuun 

kokoukseen.  Alkuvuoden 2018 käyntimäärät ovat olleet arvioitua 

pienemmät, ja siten kuntien maksuosuus on ollut laskutettua pienempi. 

Lisäksi mm. kiinteistöhuollon, vuokratyövoiman, lääkkeiden ja 

hoitotarvikkeiden sekä sijaistyövoiman kustannukset ovat olleet arvioitua 

suuremmat, ja lisäksi syksylle on myönnetty lupa hankkia välttämätön määrä 

vuokralääkärityövoimaa. Vanhassa teknologiassa toimivien 

teleliikennepalveluiden kustannukset ovat myös ennakoimattomasti nousseet. 

Johtoryhmä esittää ainakin seuraavia toimenpiteitä toteutettavaksi 

kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi loppuvuodelle 2018: 

- Käyntimäärien ja maksutuottojen toteuma arvioidaan koko vuoden osalta 

pienemmäksi ja jäsenkuntien maksuosuudet vastaamaan uusia lukuja. 

- Vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset oikaistaan vastaamaan 

täyttämättä olleiden toimien osalta muuttuneita kustannuksia. 

- Palkkakustannuksissa huomioidaan tammikuun 2019 kertaerä. 

- Talousarviossa olevat kustannukset tarkennetaan vastaamaan jo tiedossa 

olevaa toteumaa.  

- Sijaistyövoiman käyttö rajoitetaan vain lainsäädännön vaatimien tehtävien 

ja henkilöstömitoituksen toteuttamiseen. 

- Sijaistyövoimalle varattua määrärahaa lisätään välttämätön määrä. 

- Sairaanhoidon ja hammashuollon ostopalvelut rajataan vain ehdottoman 

välttämättömiin tilanteisiin loppuvuoden ajalle. 

- Loppuvuoden kalustohankinnat siirretään vuodelle 2019. 

- Koulutusmatkat ja – majoituskustannukset jäädytetään loppuvuoden 2018 

osalta. 

- Kuntayhtymän internet-liittymän käyttö rajataan vain kuntayhtymän 

omiin tarpeisiin.  Näin voidaan siirtää esim. puhelintoiminnot pois 

vanhanaikaisista kuparikaapeleista. 

- Akuuttivastaanottotoiminta keskeytetään 1.10.–31.12.18 väliselle ajalle. 

- Yläneen terveysaseman toiminnot siirretään Riihikosken 

pääterveysasemalle 1.10.–31.12.2018 väliselle ajalle.  

Kokouksessa esitellään esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset loppuvuoden 

talouteen.  

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää toteuttaa edellä olevan esityksen mukaiset talouden 

tasapainotustoimet ja valtuuttaa johtoryhmän valmistelemaan edellä olevan 

esityksen mukaisen lisätalousarvion sekä järjestää ylimääräisen hallituksen 

kokouksen syyskuussa 2018. 

 

Päätös: 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 5) 

 

SELVITYS KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLISUUDESTA MAKSUTTOMIEN 

EHKÄISYPALVELUJEN TARJOAMISEEN ALLE 25-VUOTIAILLE 

 

 

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 17.1.2018 § 8 Pöytyän kunnan 

perusturvatoimialalle osoitettua valtuustoaloitetta, jossa esitettiin maksutonta 

ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Perusteluina esitettiin nuorten seksuaaliterveyden 

edistäminen ja raskauden keskeytysten määrän alentaminen. Aloitteessa 

viitattiin myös STM:n ja THL:n suosituksiin. 

Yhtymähallitus päätti selvittää vuoden 2018 kuluessa 

perhesuunnitteluneuvolatyön vastuulääkärin ja keskitetyn 

vastaanottotoiminnan aloittamisen myötä saatujen käyntitietojen sekä muista 

maksutonta ehkäisyä ao. ikäluokalle tarjoavien kuntien kokemusten 

perusteella mahdollisuudet maksuttoman ehkäisyn tarjoamiselle alle 25-

vuotiaille.  

Kuntayhtymän perhesuunnitteluneuvolan vastaanotto on maaliskuusta 2018 

lähtien toiminut keskitetysti Riihikosken terveysasemalla vastuulääkärin sekä 

lääkkeenmääräämisen erityiskoulutuksen suorittaneen terveydenhoitajan 

hoitamana. Järjestelyn myötä toimintaprosesseja on ollut mahdollista 

sujuvoittaa, ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet jonkin verran. 

Selvityksen perusteella maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen lisäisi edelleen 

asiakasmääriä ja vastaanottokäyntejä; vuositason arvioitu asiakasmäärä olisi 

n. 660. Arvioitu lääkekustannuslisäys vuotta kohti olisi n. 16 500 euroa. 

Lääkekustannusten lisäystä merkittävämpi toimintakustannus muodostuu 

henkilöstöresurssista. Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen myötä ainakin 

terveydenhoitajaresurssia tulisi kohdistaa enemmän 

perhesuunnitteluneuvolapalvelun toteuttamiselle sekä ajanvaraus-, ohjaus- 

että vastaanottotoimintaan.  

Vuonna 2018 syntyvyys on kuntayhtymän alueella ollut merkittävästi aiempia 

vuosia alhaisempi. Tulevan vuoden syntyvyys antaa tietoa siitä, onko kehitys 

jatkuva, ja mahdollistaa henkilöstöresurssin sijoittamisen suunnittelun 

pitemmällä aikavälillä. Samoin Pöytyän kunnan kouluverkkouudistuksen 

myötä terveydenhoitajien tehtäväalueita on mahdollista uudistaa.  

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus tavoittelee maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 25-

vuotiaille kuntalaisille vuodesta 2020.  

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 6) 

 

 

SIVUTERVEYSASEMIEN SULKU VIIKOLLA 52 

 

  Vuonna 2018 viikolle 52 osuu kolme arkipyhää (24.–26.12.) 

Vastanottotoiminnan tehostamiseksi ja sijaistarpeen vähentämiseksi on 

tarkoituksenmukaista keskittää toiminta viikon kahden arkipäivän ajaksi 

pääterveysasemalle Riihikoskelle. 

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina viikon 52/2018 (24.–28.12.2018). Kuntayhtymä informoi 

peruskuntien perusturvaa suluista. 

 

Päätös:
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

  

§ 

(asia 7) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE (nro 39) 

 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle siirtymisen 

johdosta vapautuvalle sosiaalityöntekijän viralle (nro 79) 1.1.2019 lukien 

toistaiseksi. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 

 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 

ammattilaisista säädetyn lain mukainen pätevyys. Työaika virassa on 38,25 

h/vk ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 

04SOS04A mukaisesti. Tämänhetkinen sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen 

palkka on 2 737,75 euroa kuukaudessa. 

 

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöillä on merkittävä rooli terveydenhuollon 

asiakkaan palvelusuunnitelman laatimisessa, asioiden hoitamisessa ja 

etuuksien sekä jatkohoitojärjestelyjen selvittämisessä. Asiakasmaksulain 

mukaan terveydenhuollon tehtävänä on järjestää osa päihdehuollon 

palveluista, ja tällöin asiakasmaksujen määrittely on terveydenhuollon 

sosiaalityöntekijän ammatillista osaamista edellyttävä tehtävä. 

Terveyskeskussosiaalityöntekijän työn lähtökohta on yksilöiden, perheiden ja 

yhteisöjen tarpeissa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä antaa 

psykososiaalista tukea ja kriisipalvelua, antaa tietoa sosiaaliturvasta ja – 

palveluista sekä osallistuu osaston sekä avoterveydenhuollon eri-ikäisten 

potilaiden kuntoutussuunnitelmien laatimiseen monniammatillisten 

työryhmien asiantuntijajäsenenä. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että 

sosiaalityöntekijän osaamista käytetään tarvittaessa muun muassa 

palvelutarpeen arviointia tehtäessä. Valmisteilla olevat terveydenhuoltolain 

sekä asiakas- ja potilaslain muutokset edellyttävät aiempaa enemmän 

sosiaalityöntekijän asiantuntemusta terveydenhuollossa. Jatkossa potilaan 

hoidosta vastaavan lääkärin on potilaan edun mukaisesti toimittava 

sosiaalihuoltolain 42§ tarkoitetun omatyöntekijän kanssa tarvittavan hoidon ja 

palvelujen järjestämiseksi sekä niiden jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Sosiaalityöntekijän asiantuntemusta tarvitaan myös kiireellisenä hoitona 

annettavan psykososiaalisen tuen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden 

kokonaisuudessa. Kiireellisenä hoitona on terveydenhuollossa jatkossa 

annettava raskaana olevien päihdehoito, päihderiippuvuuden katkaisuhoito ja 

muu kiireellinen päihdehoito. 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 1.1.2019 

alkaen, ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 

  

Päätös: 
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§ 

(asia 8) 

 

LÄHIHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI JA SEN 

MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖLUPA 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta eläkkeelle siirtymisen johdosta 

vastaanottotyössä vapautuvan lähihoitajan toimen (nro 79) muuttamista 

sairaanhoitajan toimeksi ja täyttölupaa 1.11.2018 lukien määräaikaisesti 

31.12.2019 asti. Määräaikaisuuden peruste on kuntayhtymän palveluverkon 

mahdolliset muutokset ja niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, Riihikoski.  

Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi mahdollistaa 

itsenäisen sairaanhoitajan vastaanoton pitämisen lakisääteisen hoidon tarpeen 

arvioinnin ja potilaiden ohjaus-, neuvonta- ja asiointipalvelun lisäksi. 

Henkilökunnan ammatillista osaamista voidaan hyödyntää näin 

tehokkaammin.  

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 

vastaanottotyötä tekevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 369,44 

euroa kuukaudessa.  

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää muuttaa lähihoitajan toimen sairaanhoitajan toimeksi 

ja myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 79) 1.11.2018 lukien 

määräaikaisesti 31.12.2019 asti. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on 

sairaanhoito, Riihikoski.  

Päätös:
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§ 

(asia 9) 

 

 

LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE 

 

Talouspäällikkö toteuttaa monia käytännön pien hankintoja kuntayhtymän eri 

toimialueiden tarpeisiin Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia laskutus ja 

tilisopimus maksuja tai heidän kansaan on tehtävä erillinen luottokauppa sopimus. Usein 

nämä erilaiset laskutuspalkkiot saattavat olla yhtä suuria kuin hankinnat. .  Kuntayhtymän 

matkalasku käytäntönä on, että jokainen henkilökunnan jäsen tekee kerran kuussa 

matkalaskun kuntayhtymän matkalaskujärjestelmään. Matkalaskut maksetaan kerran 

kuukaudessa, pois lukien heinäkuu, jolloin matkalaskuja ei makseta. Nettikaupoissa 

luottokorttimaksu on usein ainoa vaihtoehto. Lisäksi erilaiset mobile-laitteet vaativat usein 

asiakastilin perustamista tai maksullisia sovelluksia jotka tulee maksaa luottokortilla. 

Henkilökuntaa on kohtuutonta vaatia käyttämään omaa luottokorttiaan tällaisiin 

hankintoihin.  

 

 

Vaihtoehtoisia luottokortti vaihtoehtoja on kaksi:  

 

OP Corporate Gold 

– Luottokortti 

– 40e/vuosi/kortti 

– Koroton maksuaika 15 päivää, jonka jälkeen luottomahdollisuus (korko 3 kk Euribor + 

10 %), minimilyhennys 20 % laskun summasta väh. 500 e 

– Yksi luottoraja, jota kaikki käyttävät, luottoraja minimi 1.000e, maksimi määritellään 

yrityskohtaisesti  

 

Eurocard Corporate Gold 

– Maksuaikakortti, ei osamaksumahdollisuutta 

– 40e/vuosi/kortti 

– Korttikohtainen käyttöraja 4.000e tai 10.000e, korttiostokset laskutetaan kerran 

kuukaudessa ja lasku maksetaan kerralla 

– Monipuolinen kortti 

 

 

Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää tilata talouspäällikkö Lauri Ämmälän käyttöön kuntayhtymän 

luottokortin. Luottokortiksi valitaan Eurocard Corporate Gold-kortti.  

 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

 

- Yleiskirje 7/2018, Kuntaliitto, 15.8.2018 Julkista sektoria koskeva 

valtakunnallinen työterveysyhtiö-hanke. 

- Yleiskirje 6/2018, Kuntaliitto, 16.8.2018 Tietosuojavastaavan 

nimittäminen, tehtävät ja asema. 

- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön valinta, khall § 197, 13.8.2018, kvalt 

§ 35, 20.8.2018. 

- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

tilintarkastusvalintaesitys, khall § 118, 13.8.2018, kvalt § 24 3.9.2018 

- Aluehallintovirasto, LSAVI/5339/07.00.01/2018, Päätös valtion 

korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksiköille 

- Yleiskirje 5/2018, Kuntaliitto, 7.9.2018 Kolmiulotteisten kiinteistöjen 

muodostamisen mahdollistavat lainsäädäntömuutokset, muistio liitteenä 
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§  

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 


