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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 Arvola Ulla-

Riitan ja Autio Markun.  Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

28.12.2018 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 §  

(asia 3 ) 

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2019 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 

terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-

potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 

 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vuoden 2019 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 

vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 1. 
 

valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2019 liitteen 1 mukaisessa muodossa 1.1.2019 alkaen. 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 4) 

SAIRAANHOITAJAN KÄYNTIMAKSUN VAHVISTAMINEN  

 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa on suunniteltu sairaanhoitajan 

käyntimaksun käyttöönottoa Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymän 

sairaanhoitajan vastaanotolla. Käyntimaksun suuruudeksi on suunniteltu 

11,40 euroa. Arvioitu tuotto vuodelle 2019 on 165 000 €. Maksu perittäisiin 

kolmelta ensimmäiseltä sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä ja asiakasmaksu 

kerryttää maksukattoa.  Kuntayhtymän asiakasmaksut on valmisteltu uuden 

asetuksen mukaisiksi ja muilta osin asiakasmaksut on vahvistettu 

yhtymähallituksen kokouksessa 13.12.2017 § 116.  

 

 

 
 

valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa 1.1.2019 alkaen sairaanhoitajan 

käyntimaksuksi 11,40€ ja se peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta 

sairaanhoitajan vastaanotolla, kerryttää maksukattoa. 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 

(asia 5) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2019 

 

Vuonna 2018 toteutettiin sivuterveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulut 

yhtäaikaisesti viisi viikkoa juhannuksesta ajalla 25.6.–29.7.2018 

yhtymähallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 119. 

Auran hammashuolto oli tästä poikkeuksena koko kesän avoinna. Saatujen 

henkilöstö- sekä asiakaspalautteiden mukaan järjestely oli toimiva. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

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

suljettuina ajalla 24.6.2019 – 26.7.2019.  Sulkuviikkojen aikana  

hammashuollon vastanottotoiminta järjestetään Kyrön terveysasemalla. 

Kuntayhtymä informoi peruskuntien perusturvayksikköjä suluista, jotta ne 

voivat varautua sulkuihin kesän asiointiliikenteen suunnittelussa ja 

tiedotuksessa. 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 6) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2019 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 18 § mukaan talouspäällikkö päättää 

yhtymähallituksen määrittämien perusteiden mukaisesti ja talousarvion 

puitteissa hankinnoista. Yleisesti hankinnoista päättävät vain henkilöt, joille 

on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Yhtymähallitus päättää 

hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuuden. 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vuoden 2019 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 

hankinta-kustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset 

sopimuksen koko voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 

hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 

hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset 

sopimuksen koko voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 

kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti tehdä 

kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin 

kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun 

hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 7) 

SUUHYGIENISTIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2019–2021 esitetään suuhygienistin toimen 

perustamista 1.1.2019 alkaen. Perusteluina toimen perustamiselle ovat 

ennaltaehkäsevän aikuisten hammashoidon sekä etenkin diabeetikoiden 

hammashoidon kehittäminen, jonotilanteen hallinta sekä hammaslääkäreiden 

vastanottokuormituksen helpottaminen. Perustettavan toimen myötä on 

mahdollista huolehtia paremmin hammashoidon palveluiden saatavuudesta 

kaikissa toimipisteissä.  

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto. 

Työaika on 38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti. Toimen 

tehtäväkohtainen palkka on 2438 e/kk. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa suuhygienistin toimen 1.1.2019 alkaen ja 

myöntää vastaavalle hammaslääkärille sen täyttöluvan molempien kuntien 

valtuustojen hyväksyttyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019. 

 

  

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 8) 

HAMMASHUOLLON VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN JA 

TÄYTTÖLUPA 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2019–2021 esitetään määräaikaisen 

hammashuollon varahenkilön toimen perustamista ajalle 1.1.2019–

31.12.2019. Perusteluina toimen perustamiselle ovat sijaiskustannusten 

hallinta sekä sujuvan hammaslääkärivastaanottotoiminnan varmistaminen. 

Tehtäviin kuuluu suuhygienistien sekä hammashoitajien sijaistaminen 

lyhytaikaisissa poissaoloissa. Perustettavan toimen myötä on mahdollista 

huolehtia paremmin palveluiden saatavuudesta äkillisissä sairauspoissaoloissa 

ja välttää tarpeettomia vastaanottoaikojen peruutuksia. Toisaalta myös 

vakituisen henkilöstön työaikaa säästyy kun vaihtuvien, lyhytaikaisten 

sijaisten jatkuva perehdytys jää pois, ja osaava henkilö voi työskennellä 

kaikissa toimipisteissä. 

 

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto. 

Työaika on 38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti. Toimen 

tehtäväkohtainen palkka on 2300 e/kk. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa hammashuollon määräaikaisen varahenkilön 

toimen ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja myöntää vastaavalle hammaslääkärille 

sen täyttöluvan molempien kuntien valtuustojen hyväksyttyä kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2019. 

 

  

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 9) 

LAITOSHUOLTAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2019–2021 esitetään määräaikaisen 

laitoshuoltajan varahenkilön toimen perustamista ajalle 1.1.2019–31.12.2019. 

Perusteluina toimen perustamiselle ovat nykyisellään merkittävien 

laitoshuollon sijaiskustannusten hallinta. Perustettavan toimen myötä on 

mahdollista huolehtia paremmin palveluiden saatavuudesta äkillisissä 

sairauspoissaoloissa. Toisaalta myös vakituisen henkilöstön työaikaa säästyy 

kun vaihtuvien, lyhytaikaisten sijaisten jatkuva perehdytys jää pois, ja osaava 

varahenkilö voi työskennellä kaikissa toimipisteissä itsenäisesti. 

 

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Työaika on 38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. Toimen 

tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 1 913,77 e/kk. 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa laitoshuoltajan määräaikaisen varahenkilön 

toimen ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja myöntää johtavalle hoitajalle sen 

täyttöluvan molempien kuntien valtuustojen hyväksyttyä kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2019. 

 

 Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 10) 

TÄYTTÖLUPA LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 108) 

 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 18.12.2015 myöntää täyttöluvan 

määräaikaisesti 31.12.2018 asti laitoshuoltajan toimelle (nro 108). 

Perusteluina päätökselle oli sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan 

alkaminen 1.1.2019.  Valtakunnallisesti kaavailtu sote-alueiden toiminnan 

käynnistyminen ei ole toteutunut. 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laitoshuoltajan toimen (nro 108) 

täyttölupaa 1.1.2019 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka 

on väline- ja laitoshuollon yksikkö, Riihikoski. 

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. 

Tämänhetkinen laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 1 913,77 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan nykyisellään neljällä 

terveysasemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen terveys-

asemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken terveys-

asemalla väline- ja laitoshuollon yksikössä työssä avopuolella on kaksi ja 

puoli laitoshuoltajaa ja yksi välinehuoltaja. Ne laitoshuoltajista, joilla on 

myös välinehuoltajan koulutus sijaistavat tarvittaessa välinehuoltajaa. 

Kuntayhtymässä tehtyjen siivoustyön mitoitusten perusteella laitoshuoltajien 

työtehtäviä ei voida järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa 

tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään infektioiden torjunnassa 

ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan toimen 

täyttäminen välttämätöntä. 

 
  valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (108) 

toistaiseksi. 

 

 Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 11) 

TÄYTTÖLUPA LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 107) 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 9.3.2016 myöntää täyttöluvan 

määräaikaisesti 31.12.2018 asti laitoshuoltajan toimelle (nro 107). 

Perusteluina päätökselle oli sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan 

alkaminen 1.1.2019.  Valtakunnallisesti kaavailtu sote-alueiden toiminnan 

käynnistyminen ei ole toteutunut. 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laitoshuoltajan toimen (nro 108) 

täyttölupaa 1.1.2019 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka 

on väline- ja laitoshuollon yksikkö, Kyrö. 

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona yleistyöaika ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. 

Tämänhetkinen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 

1887,77 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan nykyisellään neljällä 

terveysasemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen terveys-

asemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken terveys-

asemalla väline- ja laitoshuollon yksikössä työssä avopuolella on kaksi ja 

puoli laitoshuoltajaa ja yksi välinehuoltaja. Ne laitoshuoltajista, joilla on 

myös välinehuoltajan koulutus sijaistavat tarvittaessa välinehuoltajaa. 

Kuntayhtymässä tehtyjen siivoustyön mitoitusten perusteella laitoshuoltajien 

työtehtäviä ei voida järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa 

tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään infektioiden torjunnassa 

ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan toimen 

täyttäminen välttämätöntä. 

   
  valmistelija: talouspäällikkö 
 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (107) 

toistaiseksi. 

 

 Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 12) 

 JOHTAVAN LÄÄKÄRIN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.9.2017 § 74 määrittänyt toimikautensa 

ajaksi johtavan lääkärin sijaistuksen seuraavasti: terveyskeskuslääkäri Kaj 

Lagerbohm´in, Kaisa Pönkän, Pentti Heinosen, Martti Matintalon, Leo Gun, 

Hanna Peltoniemen ja Susanna Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 

Viranhaltijoiden vaihtumisen vuoksi sijaistus on tarpeen määritellä uudelleen.  

 
valmistelija: johtava lääkäri 

  

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi toimikaudekseen 

terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohm´in, Martti Matintalon, Leo Gun, Helena 

Kantolan, Asta Tammisen ja Susanna Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 

Mikäli johtavan lääkärin sijaisuus tehtävään määrätylle kestää vähintään 

kaksi viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan tehtäväkohtaista 

korvausta 920 euroa kuukaudessa. 

(KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom.). 

 

 

Päätös:  
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 

(asia 13) 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2019 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 

keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää, että yhtymähallitus kokoontuisi vuonna 2019 kuukauden 

kolmantena tai neljäntenä keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa 

lukuun ottamatta kesäkuun kokousta, joka on kuukauden toisena torstaina. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään vuonna 2018 seuraavasti: 

23.1. 

20.2. 

20.3. 

17.4. 

22.5. 

13.6. 

 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

 

 Päätös:  
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 14) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 23.11.2018 päivätyn kirjeen:  

 

 

”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 

Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES 

III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika 

päättyy 31.12.2018. 

Edeltävän 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. 

Tehy ja Super esittävät paikallisien hinnoittelun muutoksia niin, että 5 tunnin 

kuluessa tapahtuvan työhön saapumisen korvaus olisi 60 euroa ja 

erikoishälytysrahaksi 90 euroa. Tämä sopimus vuodeksi eteenpäin 

31.12.2019 asti.  Sopimus koskee vuodeosastoa, avosairaalaa ja 

vastaanottoja. 

 

Pöytyällä 23.11.201  

Minna Kajander, Tehy  Henri Jalonen, Super” 

 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt hälytysrahaa kokouksessaan 17.1.2018 § 5 seuraavasti:  

 

 
§ 5 /2018 

(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 työntekijöitä 

kuntayhtymässä. 

 

Pöytyällä 6.12.2017  
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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 3

 1.12.2018 asti nykyisin korvauksin. 

 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

 

   

Päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää jatkaa aikaisemman päätöksen mukaista sopimusta 

31.12.2019 asti nykyisin korvauksin, hälytysrahan ollessa 30 euroa, 

erikoishälytysrahan ollessa 50 euroa. Ensisijaisesti työvuoroon tulee hälyttää 

vapaalla ollut työntekijä ja vasta toissijaisesti pyydetään työntekijää 

jatkamaan toinen työvuoro oman työvuoronsa päätteeksi. Päätös koskee 

vuodeosastoa, vastaanottoja, avosairaalaa, laitoshuoltajia sekä keittiön 

työntekijöitä kuntayhtymässä.  

 

 

Päätös:  

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 19.12.2018 16 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 15) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

   -Talouspäällikön päätös Y2: Hälytyskorvauksen maksaminen 

 

 

 Päätösehdotus:   

Yhtymähallitus merkitsee päätöksen tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 

 

 

 

 

 

§ 

(asia 16) 

YLEISKIRJEET  

  Kuntaliitto 

- 15/2018, 28.11.2018, Vuoden 2019 eduskuntavallit ja 

europarlamenttivaalit 

Kuntatyönantajat 

- 14/2018, 27.11.2018, Vuoden 2019 hyväksytyt 

ammattiyhdistyskoulutukset liitteineen 

   

 

 

Päätösehdotus:   

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 17) 

MUUT ASIAT 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 18) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 


