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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 Isotalo Heikin ja 

Kaurila Matin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 30.1.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 3) 

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen 5.12.2018, § 128 

hyväksymän talousarvion perusteella käyttösuunnitelman vuodelle 2019. 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet ja hyväksyneet kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2019 ja -suunnitelman vuosille 2020–2021 

seuraavasti:  

Pöytyän kunnanvaltuusto 10.12.2018, § 57. Liitteenä 1 

Auran kunnanvaltuusto 17.12.2018, § 46.   Liitteenä 2 

 

 

Päivitetty kuntayhtymän talousarvio on liitteenä 3 

Käyttösuunnitelma on liitteenä 4 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvion 

käyttösuunnitelman. 

 

Päätös:  
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§  

(asia 4) 

TALKOOVAPAAKÄYTÄNTÖ 

 

Talkoovapaan tarkoituksena on palkkakustannuksissa saataviin säästöihin 

perustuen suositella työntekijöille palkatonta virka-/työvapaata, mikäli se työ-

tehtävät huomioon ottaen on mahdollista. Talkoovapaana voidaan palkatonta 

virka-/työvapaata myöntää kalenterivuoden aikana enintään kaksi viikkoa (10 

työpäivää), mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta 

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

 

Talkoovapaata myönnetään siten, että palkkaus pidätetään ainoastaan talkoo-

vapaahakemukseen merkittyyn ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Talkoo-

vapaata voi ottaa joko yksittäisinä päivinä tai yhtäjaksoisesti. Jos talkoo-

vapaata haetaan koko viikoksi, palkattomia päiviä on viisi. 

 

Töiden järjestelyjen kannalta yksittäisten palkattomien päivien pitäminen olisi 

suositeltavaa. Tämän toteuttamiseksi yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) 

pidettyjen viiden talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaa-

päivän. 

 

Jäsenkunnista Pöytyällä ja Aurassa on ollut talkoo vapaa käytäntö vuonna 

2018.  

 

29.1.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu talkoovapaa-

käytännöstä siten, että talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää 

kalenterivuodessa. 

 

Talkoovapaakäytäntö on kuntayhtymässä ollut vuodesta 2016 alkaen 

(yhtymähallitus 10.2.2016 § 12). Vuoden 2018 aikana talkoovapaata käytti 16 

henkilöä, yhteensä 90 päivää.  

 

  

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että talkoo-

vapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää kalenterivuodessa, mikäli 

seuraavat ehdot täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta, pois 

lukien tilanteet, joissa talkoovapaa on myönnetty niin kutsutulle 

varahenkilölle, ja joku muu henkilö sairastuu tällaisena ajankohtana.   

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä palkka-

kustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 
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- Yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) pidettyjen viiden talkoovapaapäivän 

bonuksena saa yhden palkallisen vapaapäivän. 

 

 

 Päätös:  
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§  

(asia 5) 

TULOJÄÄMIEN POISTO  

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2017 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 31.274,73 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

308 kpl. 

 

vuosi asiakkaita tulojäämä yht. 

2008 131 12.412,21 € 

2009 166 9.233,45 € 

2010 192 15.182,01 € 

2011 209 13.207,45 € 

2012 212 14.008,73 € 

2013 229 24.980,60 € 

2014 220 13.244,11 € 

2015 241 25.605,58 € 

2016 268 35.126,29 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2018 aikana saatu perittyä 

yhteensä 4481,90 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2017 tulojäämät 31.274,73 €. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 6) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN TOISEN OPTIONVUODEN 

KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 14.2.2018 § 20 päättänyt seuraavasti:   
 

§ 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 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 

  

 

Yhteistyö Mehiläinen Oy:n ja PlusTerveys Oy:n kanssa on sujunut hyvin. 

Sopimuksen perusteella kuntayhtymällä on vielä mahdollisuus yhteen 

optiovuoteen Mehiläinen Oy:n ja PlusTerveys Oy:n kanssa. Tämän jälkeen 

palvelut tulee viimeistään kilpailuttaa.  

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä option käytön Mehiläinen Oy:n ja 

PlusTerveys Oy:n kanssa 31.3.2020 asti. 

 

Päätös 
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§  

(asia 7) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUHINNASTON TÄYDENTÄMINEN 1.2.2019 ALKAEN 

 

 

Valtioneuvosto vahvistaa enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja 

terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 

asiakasmaksujen enimmäismäärät laskivat kansaneläkeindeksin mukaisesti 

1,22 prosenttia. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi 

kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset 

maksut ja tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat 

sekä laitoshoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän 

vähimmäiskäyttövaran Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan 

vuoden marraskuun aikana. 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 17.1.2018 § 3 seuraavasti:  

 
§ 3 

(asia 3) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUHINNASTON TÄYDENTÄMINEN 

1.1.2018 LUKIEN 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja 

terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen 

enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin mukaisesti 1,22 prosenttia. 

Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja 

työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuoden 

2016 alusta. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset maksut ja 

tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat sekä 

laitoshoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän vähimmäiskäyttövaran 

Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan vuoden marraskuun aikana. 

 

Kuntayhtymän asiakasmaksut vuodelle 2018 vahvistettiin yhtymähallituksen 

kokouksessa 13.12.2017 § 116.  Yhtymähallitus päätti vahvistaa kuntayhtymän 

asiakasmaksut esityslistan mukaisiksi 1.1.2018 lukien, pois lukien kohta 3 Käynti 

erikoislääkärin vastaanotolla tk-lääkärin maksusitoumuksella, joka sovittiin 

tarkistettavaksi aluehallintovirastosta. Johtavan lääkärin tekemän selvityksen 

mukaan erikoislääkärikäynnin maksun tulee olla yhtenevä sairaanhoitopiirin 

poliklinikkamaksun kanssa.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Käynti erikoislääkärin vastaanotolla tk-lääkärin maksusitoumuksella on 1.1.2018 

alkaen käynneistä 36,90 euroa.  

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on korottanut poliklinikkamaksuaan 

1.1.2019 alkaen 41,20 euroon.  
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Päätösehdotus 

 

Käynti erikoislääkärin vastaanotolla tk-lääkärin maksusitoumuksella on 

1.2.2019 alkaen käynneistä 41,20 euroa.  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 8) 

5. HAMMASLÄÄKÄRIN PYYNTÖ REKRYTOINTI KORVAUKSEN MAKSAMISESTA 

 

Kuntayhtymässä viidenteen hammaslääkärin virkaan valittu Ali Navaz on 

pyytänyt suullisesti, että kuntayhtymä maksaisi hänelle 1000 euron rekrytointi 

lisää kuukaudessa sekä esittänyt toiveen tehtäväkohtaisesta palkasta 4300 

euroa kuukaudessa. Ali Navaz ei ole vielä ottanut virkaa vastaan. 

Terveyskeskushammaslääkärin tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka on 

4000,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan toimenpidepalkkioita tehtyjen 

toimenpiteiden mukaan. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää käsitellä Ali Navazn pyynnön rekrytointilisän 

maksamisesta koeajan päätyttyä Navazn erillisestä kirjallisesta anomuksesta.  

 

Päätös:  
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§  

(asia 9) 

HENKILÖKUNNAN RUOKALIPPUJEN HINNANKOROTUS 

 

 

Riihikoskella kuntayhtymän henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailla 

työpaikallaan henkilökuntaruokalassa. Henkilökunnan ruuan hinta on ollut 5 

euroa/ ateria vuonna 2018. Aterioita on myyty henkilökunnan ulkopuolisille 

henkilöille 6,30 euroa/ ateria. Ulkopuolisia ruokailijoita on vähän ja he ovat 

lähinnä kuntayhtymän tiloissa toimia henkilöitä, kuten työterveyshuollon 

henkilöstöä tai ulkopuolisia terveydenhuollon ammattilaisia. Työantaja on 

tukenut henkilökuntaruokailua 0,71 eurolla / ateria.  

 

Yleisin elintarvikkeiden hinnan nousun, palkkakehityksen sekä muiden 

kustannusten nousun johdosta, ravintohuollon arvioidut kustannukset 

talousarviossa ovat kasvaneet verollisena 6,39 euroon / ateria. Kasvaneet 

kustannukset luovat paineen nostaa henkilökunta aterianhintaa.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää korottaa henkilökunta aterian hintaa 6 euroon 

aterialta, sekä ulkopuolisten 7,30 euroon. Tällöin työnantaja tukee 

henkilökuntaruokailua 0,34 eurolla / ateria. Aterialiput myydään 10 kpl 

nipuissa.  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT  

 

  Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, khall, Terveyspalveluiden kehittäminen 

ja turvaaminen paikkakunnalla, § 97 9.4.2018, § 247 8.10.2018, § 304 

26.11.2018 

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta, kvalt, 17.12.2018, § 46, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio liitteineen 

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta, kvalt, 17.12.2018, § 48, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen irtisanominen 

liitteineen 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, kvalt, 10.12.2018, § 57, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja 

taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 

- Pöytyän kunta, perusturvalautakunta, ote pöytäkirjasta, 13.6.2018, 

Kuntalaisaloite henkilökohtaisen avustajan sijaisten hankkimiseksi, 

Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto § 72 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, khall 17.12.2018, Talouden raportointi 

vuonna 2019 § 321 

 

 

 

   

Päätösehdotus: 

  Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 11) 

YLEISKIRJEET  

  Kuntaliitto 

- Yleiskirje 14.12.2018, 16/2018, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen 

perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2019 

-  

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 13.12.2018, 15/2018, Virka- ja työehtosopimus 

ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta liitteineen 

- Yleiskirje 13.12.2018, 16/2018 Ruokailukustannusten korvauksen määrä 

liitteineen 

- Yleiskirje 21.12.2018, 17/2018, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 

lukien 

- Yleiskirje 31.12.2018, 18/2018, Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo 

- Yleiskirje 3.1.2019, 1/2019, Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo 

   

 

 

Päätösehdotus:   

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 


