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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 Maasalo Merjan 

ja Tamminen Anun. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 27.2.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

 

Päätös:  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 3) 

MAGNEETTITUTKIMUS OSTOPALVELUSOPIMUS 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 5.12.2018 § 131 käsitellyt 

magneettitutkimus ostopalvelukilpailutusta seuraavasti:  

§ 131 

(asia 6) 

MAGNEETTITUTKIMUS 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.  

 

 

 
 

 
 

 

 
v

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus 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. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset ja kilpailuttaa uudelleen 

magneettitutkimukset. Kilpailutuksen ajaksi jatketaan 

magneettitutkimussopimusta nykyisen palvelun tuottajan kanssa 31.3.2019 

asti.  

 

Päätös: 

    Muutetun päätösehdotuksen mukainen.  

YRITYS TARJOUS PALVELUN 

SUORITUS-

PAIKKAKUNTA 

Mehiläinen Oy 195,00 €/ tutkimus Pori 

Terveystalo Oy 165,00 €/tutkimus Turku 

SYNLAB 175,00 €/ tutkimus Turku 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Magneettitutkimukset uudelleen kilpailutettiin julkisesti Hilma-julkiset 

hankinnat palvelussa ajalle 1.4.2019–31.12.2020 sekä optiovuodet 1+1. 

Hankintasopimuksen estämättä terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia myös 

julkiselta terveyspalveluiden tuottajalta. 

 

 

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjousten sisältö vastaa 

tarjouspyyntöä.  

 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarjouspyynnön sekä saadut tarjoukset.  

 

YRITYS TARJOUS PALVELUN 

SUORITUS-

PAIKKAKUNTA 

Terveystalo Oy 150,00 €/tutkimus Turku 

SYNLAB 159,00 €/ tutkimus Turku 

 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Suomen Terveystalon tarjouksen sekä 

valtuuttaa talouspäällikön tekemään sopimuksen magneettitutkimuksista 

Suomen Terveystalon kanssa ajalle 1.4.2019 – 31.12.2020 sekä optiovuodet 

1+1. Hankintasopimuksen estämättä terveyskeskus voi hankkia tutkimuksia 

myös julkiselta terveyspalveluiden tuottajalta. 

 

Päätös:  
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§  

(asia 4) 

 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT OSTOPALVELUNA 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ostopalvelusopimukset 

suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluista umpeutuvat vuoden 2018 

lopussa. Suukirurgian erikoishammaslääkäripalvelut on kilpailutettu. 

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-julkisenhankinnat palvelussa. Tarjous 

pyydettiin antamaan SFA10 taulukon mukaisesti.  

 

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Kaikki tarjoukset olivat 

tarjouspyynnön mukaisia.  

 

YRITYS TARJOUS PALVELUN 

SUORITUS-

PAIKKAKUNTA 

Dentori Oy 62,00 € Turku 

Mehiläinen Oy 92,15€ Turku 

Kotihammas Oy 59,90 € Turku 

PlusTerveys Oy 75,00 € Turku 

 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen Kotihammas Oy:n kanssa ajalle 

1.4.–31.12.2020. Sopimukseen ei tehdä mahdollisuutta optiovuosiin. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

   

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 20.2.2019 6 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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§  

(asia 5) 

 

OSTOPALVELUSOPIMUS TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINNASTA 

 

 

Avoinna ollut terveyskeskuslääkärin virkaan valittu henkilö on aloittanut 

kuntayhtymän palveluksessa 11.2.2019. Avoinna ollutta geriatrin virkaa ei 

olla onnistuttu täyttämään. Kuntayhtymässä ollutta merkittävä lääkärivajausta 

ei toistaiseksi olla onnistuttu ilmoitusmenettelyllä sijaistamaan. 

Hoitotakuulain toteuttamisen sekä terveyskeskusosaston toiminnan 

turvaamiseksi on tarpeen tilapäisesti hankkia lääkärityövoimaa ostopalveluna 

ajalle 11.2.2019- 31.5.2019. 

 

Yhtymähallitus valtuutti kokouksessaan 23.1.2019 § 10 talouspäällikön 

allekirjoittamaan vuokralääkärisopimuksen Mediconnectionn Oy:n kanssa 

ajalle 4.2.–30.4.2019. Lupauksestaan huolimatta yritys ei pystynyt tarjoamaan 

lääkärityövoimaa ao. ajalle. Johtava lääkäri ja talouspäällikkö ovat käyneet 

neuvotteluja muiden vuokra- ja rekrytointiyritysten kanssa. Nopeasti 

tarvittavaa vuokralääkäriä on pystynyt tarjoamaan vain Mehiläinen Oy. 

Talouspäällikkö on allekirjoittanut Mehiläinen Oy:n kanssa sopimuksen ajalle 

11.2.2019–5.4.2019+ 2 viikon optiomahdollisuus. Sopimuksessa tuntihinta 

lääketieteen kandidaatille virka-aikana on 89,55 euroa ja lääketieteen 

lisensiaatille 99,50 euroa. Muita kuluja ei laskuteta. 

 

Tarve vuokralääkäripalveluille saattaa jatkua alkukesään asti, jonka vuoksi on 

syytä neuvotella palveluntuottajien kanssa mahdollisuudesta hankkia 

vuokralääkäripalveluita heidän kauttaan 21.6.2019 asti. 

 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa.  

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus valtuuttaa talouspäällikön irtisanomaan yhteistyösopimuksen 

Mediconnectionn Oy:n kanssa ja hyväksyy talouspäällikön allekirjoittaman 

sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa ajalle 11.2. – 5.4.2019 + optio 2 viikkoa, 

sekä valtuuttaa johtavan lääkärin ja talouspäällikön käymään neuvotteluja 

sekä allekirjoittamaan tarpeen vaatiessa sopimuksen vuokralääkäripalveluista 

21.6.2019 asti.  

 

  

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 6) 

ATK-TUKIPALVELUIDEN OSTO AURAN KUNNALTA 

 

 

Auran kunta on sanonut irti Pöytyän kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen 

atk-tukipalveluista 31.12.2018. Pöytyän kunnan atk-tukihenkilö on siirtynyt 

1.1.2019 alkaen Auran kunnan palvelukseen. Pöytyä on ilmoittanut, että ei 

pysty nykyisillä henkilöstöresursseillaan tarjoamaan atk-tukipalveluita 

kuntayhtymälle.  

 

Aura, Pöytyä ja kuntayhtymä ovat neuvotelleet uuden sopimuksen, jossa 

Auran kunta tarjoaa sote atk-tukea sekä Pöytyän kunnalle että Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymälle. Kuntayhtymä ostaa noin yhden päivän 

viikossa atk-tukea Auran kunnalta.  

 

Liite 1: Yhteistyösopimus atk-palveluista 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen atk-palveluista ja 

valuuttaa vt. Yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen sekä talouspäällikkö Lauri 

Ämmälän allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

  

 

Päätös: 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 7) 

  

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 

 

 Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.9.2018 § 91 asiaa seuraavasti: 

 

 

 
§ 91 

(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. 
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Päätös: 

   Asia jätetään pöydälle.  

 

 

Kuntayhtymän sosiaalityöntekijän tehtävät on väliaikaisesti jaettu osittain 

kuntayhtymän fysioterapeuttien sekä jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden 

kesken. Johtava lääkäri ja johtava hoitaja ovat neuvotelleet järjestelyistä 

Pöytyän perusturvajohtajan sekä Auran sosiaalijohtajan kanssa sekä 

seuranneet kuntien sosiaalityöntekijöiden tehtävistä suoriutumista 

säännöllisissä tapaamisissa.  Lyhyessä ajassa on käynyt ilmi, että jäsenkuntien 

sosiaalityöntekijöiden toimenkuva on hyvin erilainen, ja mm. veteraanien 

kuntoutuksen palveluprosessin sujuva toteutus ja seuranta edellyttää 

terveydenhuollon kattavaa tuntemusta ja vuorovaikutusta kuntayhtymän 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä kuntoutuksen palvelutuottajien 

kanssa. Samoin lasten kuntoutuksen palveluprosessit edellyttävät 

terveydenhuollon toimintakäytäntöjen ja kuntayhtymän sopimusten 

tuntemusta.  Käydyissä keskusteluissa perusturvajohtajan kanssa on todettu 

terveydenhuollon sosiaalityöntekijän virantäyttö perustelluksi. 

 
  Valmistelija: johtava lääkäri  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 1.3.2019 

alkaen, ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 8) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

   

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös:  

                                                    – Päätös virkaan valinnasta A04 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT  

 

  Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, khall, 21.1.2019, § 14, Auran kunnan 

ilmoitus ATK-yhteistyösopimuksen irtisanomisesta 
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§ 

(asia 10) 

YLEISKIRJEET  

  Kuntaliitto 

- Yleiskirje 23.1.2019, 2/2019 Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi 

nyt käyttää myös varhaiskasvatuksessa  

-  

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 15.1.2019, 1/2019 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 

lukien + liite 

   

 

 

Päätösehdotus:   

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 


