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§
(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 Maasalo Merjan
ja Tamminen Anun. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 12.12.2018
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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§
(asia 3)
TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2021
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 31.10.2018 § 113 ja 8.11.2018 § 122
kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2019 ja suunnitelmaa vuosille 2020–2021
Seuraavasti:
§ 122
(asia 3)
TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2021

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 31.10.2018 § 113 kuntayhtymän talousarviota
vuodelle 2019 ja suunnitelmaa vuosille 2020–2021 Seuraavasti:
§113
(asia 4)
TALOUSARVIO VUOSILLE 2019–2021

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kunta-yhtymän
talousarvion ja -suunnitelman. Jäsenkunnat ovat kunnanhallitusten kokouksissa päättäneet
seuraavasti kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2019:
-

Auran kunnanhallitus: yhden prosentin lisäys vuoden 2018 alkuperäisessä
talousarviossa esitettyihin toimintamenoihin.
Pöytyän kunnanhallitus: noin yhden prosentin vähennystä vuoden 2018 alkuperäisen
talousarvion toimintamenoista. Ohjeistuksena on lisäksi annettu, että kuntayhtymän
toimintaa suunnitellaan ennaltaehkäisevään ja taloudelliseen suuntaan palveluketjuja
ja rakenteita kehittämällä.

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty talouden
kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit sitovat yhtymähallitusta.
Kuntayhtymän talousarvion 2019 valmistelusuunnittelua on käsitelty yhtymähallituksen
kokouksessa 10.10.2018 § 103. Kokouksessa esiteltiin johtoryhmän valmistelema esitys
vuoden 2019 talousarviovalmistelun pohjaksi. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen
talousarviovalmistelun pohjaksi.
Vs. kuntayhtymäjohtaja on lähettänyt talousarviovalmistelusuunnitelman jäsenkuntien
valtuustoille lausuntoa varten 17.10.2018.

Esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–
2021 on liitteenä 1, ja se esitellään kokouksessa.
Lausuntopyyntö jäsenkuntien valtuustoille talousarvion valmistelusuunnitelmasta on liitteenä
2.
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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Asia jätetään pöydälle odottamaan jäsenkuntien valtuustojen lausuntoja, ja sovitaan uusi
yhtymähallituksen kokous molempien kuntien valtuustojen kokousten jälkeen talousarvion
käsittelyä varten.
Päätös:
Asia jätetään pöydälle odottamaan jäsenkuntien valtuustojen lausuntoja, ja sovitaan uusi
yhtymähallituksen kokous 8.11.2018 klo 18.00 molempien kuntien valtuustojen kokousten
jälkeen talousarvion käsittelyä varten.

Molempien kuntien valtuustot kokoontuvat 5.11.2018. Valtuustojen lausuntojen perusteella
ratkeaa asian jatkokäsittely kuntayhtymän yhtymähallituksessa.

Esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–
2021 on liitteenä 1.
Lausuntopyyntö jäsenkuntien valtuustoille talousarvion valmistelusuunnitelmasta on liitteenä
2.

valmistelijat: vs. kuntayhtymäjohtaja ja talouspäällikkö

Päätösehdotus:
Tuodaan kokoukseen valtuustojen lausuntojen pohjalta.

Asian käsittely:
Auran kunta on käsitellyt asiaa kunnanhallituksen kokouksessa 22.10.2018 § 175 ja valtuusto
kokouksessaan 5.11.2018 § 37 (liite 3). Pöytyän kunta on käsitellyt kunnan hallituksen
kokouksessa 29.10.2018 § 264 ja valtuusto 5.11.2018 § 48 (liite 4). Auran valtuusto päätti
yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän esityksen talousarvion pohjaksi. Pöytyän valtuusto on
lausunut seuraavaa:
- Vuoden 2019 suoritemäärinä tulee käyttää vuoden 2017 toteutumia.
- Uuden suuhygienistin toimen perustamisesta tulee pidättäytyä niin kauan
kunnes sotehankkeen työryhmätyöskentely on päättynyt ja kuntayhtymän
ja
kuntien
päätöksentekoelimet
ovat
linjanneet
mahdolliset
terveyspalveluiden
palveluverkkouudistukset
- Hammashuollon jonojen lyhentäminen ja vastaanottotoiminnan
tehostaminen:
Kuntayhtymän tulee jatkaa avoimena olevien hammaslääkärivirkojen
täyttämistä sekä arvioida rekrytointiprosessin uudistamista (palvelussuhdeedut, ulkopuolisen rekrytoijan käyttäminen prosessissa 'yms.)
niin, että ko. virat saadaan täytettyä.
- Kesäajan sulun pituuden lisäämistä tulee arvioida.
-Vuodeosaston paikkamäärän arviointi ja säännöllisen yhteistyön lisääminen
kunnan perusturvatoimialan kanssa.
- Varahenkilöjärjestelmän laajentamisen arviointi ja sijaismäärärahojen
vähentäminen tämän avulla.
- Täyttölupamenettely yli vuoden kestävistä palvelussuhteista siirretään
lausuntomenettelyksi, jossa kunnilta pyydetään lausunnot
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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Laboratoriotoimintojen
keskittäminen
tulee
arvioida
osana
työryhmätyöskentelyä
kevään 2019 aikana. Keskittämisistä pidättäydytään niin kauan
kunnes sotehankkeen työryhmätyöskentely on päättynyt ja kuntayhtymän
ja
kuntien
päätöksentekoelimet
ovat
linjanneet
mahdolliset
terveyspalveluiden
palveluverkkouudistukset.
- Toiminnan keskittäminen kolmelle terveysasemalle: Nykyinen
palveluverkko säilyy
(neljä terveysasemaa) ja keskittämisistä pidättäydytään niin
kauan kunnes sotehankkeen työryhmätyöskentely on päättynyt ja
kuntayhtymän
ja
kuntien
päätöksentekoelimet
ovat
linjanneet
mahdolliset
terveyspalveluiden
palveluverkkouudistukset.
Puheenjohtaja ehdotti työjärjestykseksi etenemistä Pöytyän valtuuston päätöksen kohtien
mukaisesti, sillä Auran päätös oli yksimielinen.
-

-

-

Vuoden 2017 toteumien käyttöä ei pidetty tarkoituksenmukaisena, sillä
kuntayhtymän toiminta on muuttunut oleellisesti.
Hammashuollon tehostamista pidettiin tärkeänä asiana ja 4. suuhygienistin toimen
perustamista perusteltuna, sillä se kasvattaa tuloja menoja enemmän.
Hammashuollon tehostamista pidettiin tärkeänä, mutta toimintaa ei tässä kohtaa
kuitenkaan tule keskittää, vaan keskittämissuunnitelmat tulee käsitellä työryhmissä.
Kesäsulun pidentämistä ei pidetty järkevänä, sillä sen odotetaan kasvattavan kuluja
ja vähentävän tuottoja.
Varahenkilöjärjestelmän kehittämistä pidettiin järkevänä
Yhtymähallituksen näkemyksen mukaan täyttöluvat kuuluvat yhtymähallituksen
tehtäviin (hallintosääntö §6 mom. 14) eikä se kuulu perussopimuksen §5
jäsenkuntien päätösvaltaan.
Johtava lääkäri esitteli osaston paikkamäärän vaikutusta kustannuksiin. Vasta
paikkojen vähentäminen 20 mahdollistaa henkilöstön vähentämisen. Silloinkin tulee
ennakoida palveluiden ostotarve muista yksiköistä.
Laboratoriotoimintojen keskittäminen tulee jättää perustettavien työryhmien
tehtäväksi.
Toiminnan keskittämistä kolmelle terveysasemalle ja palveluverkkoa tulee käsitellä
vasta työryhmä työskentelyssä.

Lisäksi sairaanhoitajan käyntimaksun käyttöönottoa pidettiin tarpeellisena ja hallitus ohjeisti
säilyttämään sen talousarvion valmistelussa, sillä hallintosäännön §49 mukaan
päätäntävalta maksuista kuuluu yhtymähallitukselle.

Päätös:
Yhtymähallitus päätti lähettää talousarvion uudelleen valmisteluun seuraavasti:
- Talousarvio valmistellaan perustuen syyskuun 2018 käyntitoteumien antamiin
suuntalinjoihin ja tiedossa oleviin toiminnallisiin muutoksiin.
- Hammashuollon toimintaa kehitetään varahenkilöjärjestelmällä sekä 4.
suuhygienistin toimen perustamista suunnittelemalla.
- Johtavat viranhaltijat arvioivat kesäsulun taloudellisimman toteuttamistavan.
- Varahenkilöjärjestelmän laajentamista suunnitellaan laitoshuoltoon.
- Osastonpaikkamäärän arviointi jätetään perustettavien työryhmien tehtäväksi.
- Laboratoriotoimintojen keskittäminen jätetään perustettavien työryhmien tehtäväksi.
- Toiminnan keskittämistä kolmelle terveysasemalle ja palveluverkko arviointi
jätetään perustettavien työryhmien tehtäväksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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Sairaanhoitajankäyntimaksun käyttöönottoa suunnitellaan.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja vs. kuntayhtymäjohtaja kutsuvat kuntapäättäjät
tapaamiseen 23.11.2018. Tapaamisessa esitellään talousarvion valmistelutyötä.
Talousarvio käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa 5.12.2018 kello 18:00.

Päivitetty esitys kuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2020–2021 on liitteenä 1.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille liitteenä
olevan päivitetyn talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille
2020–2021 hyväksymistä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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§
(asia 4)
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN
Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa terveyskeskuslääkärin
viralle (vakanssi nro. 17) 22.12.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensisijainen
sijoituspaikka on lääkärin vastaanotto Yläneen terveysasemalla.
Kuntayhtymässä perusterveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveysasemalla, ja lääkäreiden vastaanotto järjestetään kuntayhtymän alueella
kullakin
terveysasemalla
väestövastuuperiaatteen
mukaisesti.
Täyttölupapyynnön kohteena olevan viran vastuuväestö on kooltaan 2088
asukasta. Lakisääteisten perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen
edellytyksenä kuntayhtymän alueen väestölle on nykyisten lääkärivirkojen
täyttäminen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Viran
työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen omalääkärisopimuksen ja palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti. Tämänhetkinen
väestövastuuterveyskeskuskeskuslääkärin tehtäväkohtainen palkka on
4036,89 euroa kuukaudessa.
valmistelija: johtava lääkäri

Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan
22.12.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Yläneen
terveysasema.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä
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§
(asia 5)
SIKIÖSEULONTOJEN OSTOPALVELUSOPIMUS
Kuntayhtymä hankkii raskaana olevien seulontatutkimukset pääsääntöisesti
ostopalveluna, perusteluina potilaiden asioinnin sujuvuus sekä jäsenkuntien
erikoissairaanhoidon kustannushallinta. Seulontatutkimukset ovat osa
lakisääteistä raskaudenaikaista terveydenhuoltoa. Seulontaan kuuluu yksilön
neuvonta ja ohjaus, seulontatestien suorittaminen sekä jatkotutkimuksiin
ohjaaminen ja tarvittavien terveyspalvelujen järjestäminen. Voimassaoleva
sopimuskausi on päättymässä 31.12.2018.
Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset uudelle sopimuskaudelle. Tarjouspyyntö
koski hankintakautta 1.1.2019–31.12.2020 sekä optiovuodet 1+1.
Hankintasopimuksen estämättä terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös
julkiselta terveyspalveluiden tuottajalta.
Tarjouspyyntö : liite 2
Tarjouspyyntö
lähetettiin kolmelle lähiseudun terveydenhuollon
yksityissektorin yksikölle; Suomen Terveystalolle, Mehiläiselle sekä
Medisonarille . Määräaikaan 20.11.2018 mennessä saatiin tarjous ainoastaan
Medisonarilta. Tarjouksen sisältö vastaa tarjouspyyntöä.
Johtava lääkäri esittelee kokouksessa tarjouspyynnön sekä saadun tarjouksen.
Tarjous liite 3

valmistelija: johtava lääkäri

Päätösehdotus
Yhtymähalitus päättää hyväksyä Medisonarin tarjouksen sekä valtuuttaa
talouspääällikön tekemään sopimuksen raskausajan sikiöseulonnoista
Medisonarin kanssa ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020 sekä optiovuodet 1+1.
Hankintasopimuksen estämättä terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös
julkiselta terveyspalveluiden tuottajalta.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä
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§
(asia 6)
MANGNEETTITUTKIMUS OSTOPALVELUSOPIMUS
Kuntayhtymä on hankkinut pään, kaularangan, rintarangan sekä lannerangan
ja SI-nivelten vahvakenttämagneettitutkimuksia ostopalveluna, perusteluina
potilaiden asioinnin sujuvuus sekä jäsenkuntien erikoissairaanhoidon
kustannushallinta. Voimassaoleva sopimuskausi on päättymässä 31.12.2018.
Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset uudelle sopimuskaudelle. Tarjouspyyntö
koski hankintakautta 1.1.2019–31.12.2020 sekä optiovuodet 1+1. Arvioitu
tutkimusmäärä on 60-75 tutkimusta/vuosi. Hankintasopimuksen estämättä
terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös julkiselta terveyspalveluiden
tuottajalta.
Tarjouspyyntö: liite 4
Tarjouspyyntö
lähetettiin
kolmelle
lähiseudun
terveydenhuollon
yksityissektorin yksikölle; Suomen Terveystalolle, Mehiläiselle sekä
SynLabille. Määräaikaan 20.11.2018 mennessä saatiin tarjous kaikilta
kolmelta. Tarjousten sisältö vastaa tarjouspyyntöä.
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarjouspyynnön sekä saadut tarjoukset.
YRITYS

TARJOUS

Mehiläinen Oy
Terveystalo Oy
SYNLAB

195,00 €/ tutkimus
165,00 €/tutkimus
175,00 €/ tutkimus

PALVELUN
SUORITUSPAIKKAKUNTA
Pori
Turku
Turku

valmistelija: talouspäällikkö

Päätösehdotus
Yhtymähalitus päättää hyväksyä Suomen Terveystalon tarjouksen sekä
valtuuttaa talouspäällikön tekemään sopimuksen magneettitutkimuksista
Suomen Terveystalon kanssa ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020 sekä optiovuodet
1+1. Hankintasopimuksen estämättä terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia
myös julkiselta terveyspalveluiden tuottajalta.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä
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§
(asia 7)
KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma lokakuun lopussa 2018 on seuraava:
Talousarvio
Toteuma
1–10/2018
31.10.2018
4.944.822
4.707.230
1.909.905
1.877.142
6.854.727 6.584.372

Pöytyä
Aura
Yhteensä

Erotus
-237.592
-32.763
-270.355

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon.
Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa.
Tuloslaskelma

Toimintatuotot
Toimintakulut,
henkilöstö
Toimintakulut,
muu toiminta

Talousarvio
1–10/2018
7.635.907

Toteuma
31.10.2018
7.497.888

Erotus

5.252.435

5.162.062

-90.373

2.184.666

2.278.066

93.400

-138.019

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden sekä
jäsenkuntien laskutustilannetta.

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkitään tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä
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§
(asia 8)
ILMOITUSASIAT
Otteet pöytäkirjoista:
- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 5.11.2018 kvalt, Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän lisätalousarvioesitys vuodelle 2018 § 35
liitteineen
- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta 5.11.2018, kvalt, Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän lisätalousarvio vuodelle 2018 § 100
- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta 5.11.2018, kvalt, Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän 2019 talousarvioesityksen valmistelu §
103
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

§
(asia 9)
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös:
- Päätös irtisanoutumisen johdosta N03
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
- Hankintapäätös pesukoneesta Q5
- Hankintapäätös silmälääkäripalveluista Q6
- Hankintapäätös päällekarkaushälytinjärjestelmästä Q7

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________
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§
(asia 10)
MUUT ASIAT

§
(asia 11)
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____
Pöytäkirjanpitäjä

____________________________________

