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 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

 

 13.6.2019 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

 Tamminen Anu Arvola Ulla-Riitta 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 
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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 Tamminen Anun 

ja Arvola Ulla-Riitan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 29.5.2019 

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) 

PERUSTEETTOMASTI MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN 

TÄYTTÖLUPA 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 17.4.2019 § 48 seuraavasti:  

 
§ 48 Lisäpykälä 

(asia 3) 

 

PERUSTEETTOMASTI MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN 

TÄYTTÖLUPA 

 

Kuntayhtymässä on talouspäällikön virka, jonka tehtävänkuvaus on määritelty kuntayhtymän 

hallintosäännössä § 14 ja § 18. Kuntayhtymän talouspäällikön virka on täytetty 

määräaikaisena vuodesta 2012; yhtymähallituksen päätökset: § 11/2012, § 23/2012, § 

59/2014, § 32/2017 ja § 66/2018. Nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.12.2019. 

 

Talouspäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4217,83 €/kk ja kelpoisuusehtona 

soveltuva ylin korkeakoulututkinto.  

 

Perusteiksi määräaikaisuuksille on esitetty mm. Auran ja Pöytyän kuntien 

yhdistymissuunnitelmat sekä sote- ja maakuntauudistus. Myös terveyspalveluselvitystä, 

kuntien omia kehityshankkeita sekä mahdollisia talouden tehostamistoimia on käytetty 

perusteina. 

 

Johtavat viranhaltijat ovat läpikäyneet kuntayhtymän määräaikaiset työ- ja virkasuhteet ja 

konsultoineet asianajotoimisto Lukander & Ruohola HTO:n Juhani Ekuria sekä kuntaliiton 

sekä ammattiliittojen juristeja menettelyjen lainmukaisuudesta.  Lainopillisten 

asiantuntijoiden yksiselitteinen näkemys on, että mahdollisiin tuleviin muutoksiin vetoaminen 

ei ole peruste määräaikaisuudelle, eikä talouspäällikön viran jatkuva määräaikainen täyttö 

siten ole lainmukainen. HTO Juhani Ekurin kirjallisessa lausunnossa todetaan: 

”Talouspäällikön tehtävä perustuu kuntayhtymän hallintosääntöön. Aikaisempien päätösten 

perusteluissa todetaan, että tehtävän hoito edellyttää pidempiaikaisesti oman viranhaltijan. 

Näin ollen näyttää ilmeiseltä, että talouspäällikön tehtävällä on olemassa pysyvä tarve. 

Edellä mainituista syistä talouspäällikön tehtävän täyttämiselle määräaikaisesti ei näytä 

olevan lain mukaisia perusteita.” 

 

  valmistelija: Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksesta.  

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää luopua talouspäällikön viran määräaikaisuudesta 

sekä antaa viralle täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2020 alkaen. 

 

  

Asian käsittely: 

   

Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.07 – 17.55. 

Matti Kaurila ja Markku Autio saapuivat kokoukseen klo 

17.14. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Heikki Isotalo esittää päätösehdotuksen hyväksymistä. Merja Maasalo ja 

Jarko Rahkala kannattavat Isotaloa.  

Markku Autio esittää että pykälää ei käsitellä. Matti Kaurila kannattaa 

Aution esitystä.   

Ulla-Riitta Arvola esittää käsittelyn siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Anu 

Tamminen kannattaa Arvolan esitystä. Tämän jälkeen Markku Autio 

ilmoittaa peruvansa oman esityksensä ja Matti Kaurila vetää pois 

kannatuksensa Aution esitykselle. Markku Autio ilmoittaa kannattavansa 

Arvolan esitystä.   Tämän jälkeen Heikki Isotalo ilmoittaa peruvansa oman 

esityksensä ja Merja Maasalo sekä Jarko Rahkala vetävät pois 

kannatuksensa. Heikki Isotalo ilmoittaa kannattavansa Arvolan esitystä.  

 

 

Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen yksimielisesti. 

  

 

 Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää luopua talouspäällikön viran 

määräaikaisuudesta sekä antaa viralle täyttöluvan toistaiseksi 

1.1.2020 alkaen. 

 

  

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma maaliskuun lopussa 2019 on seuraava: 

 
 

 Talousarvio 

1–3/2019 

Toteuma 

31.3.2019 

Erotus 

Pöytyä 1 439 813,20 1 342 544,65 -97 268,55 

Aura 567 167,14 628 111,45 60 944,31 

Yhteensä 2 006 980,34 1 970 656,09 -36 324,25 
 
 

 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 

Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 

Tuloslaskelma 

 

 Talousarvio 

1–3/2019 

Toteuma 

31.3.2019 

Erotus 

Toimintatuotot 2 373 745,00 2 365 853,45 -7 891,55 

Toimintakulut, 

henkilöstö 
-1 607 975,75 -1 452 235,11 -155 740,64 

Toimintakulut, 

muu toiminta 
-3 017 279,25 -2 984 627,79 -32 651,46 

 
 

Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokouksessa kuntayhtymän 

talouden ja toiminnan tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 5) 

2M-IT:N PÄIVITETYN OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  

 

 

2M-IT on sote-ict:hen erikoistunut inhouse-yhtiö jonka suurimmat omistajat ovat 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- 

ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä 

Porin kaupunki. 2M-IT syntyi kun Medbit ja Medi-IT fuusioituivat keväällä 2018. 

Kuntayhtymällä on 78 osaketta ja 0,08 % omistusosuus yhtiöstä.   

 

2M-IT:n osakassopimus on käsitelty ja hyväksytty omistajien kesken osakaskokouksessa 

13.12.2018, minkä jälkeen osakkaille varattiin vielä mahdollisuus lausua asiasta kirjallisesti 

31.1.2019 mennessä, yhtiölle ei tullut asiassa kommentteja. Päivityksen taustalla on se, että 

yhtiön edellinen osakassopimus oli tehty fuusiotilanteessa. Yhtiön hallitus on 

kokouksessaan 28.2.2019 hyväksynyt ja sitoutunut Yhtiön puolesta Osakassopimukseen. 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

Liite 1: 2M-IT:n osakassopimus 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 2M-IT:n osakassopimuksen ja valtuuttaa 

talouspäällikön allekirjoittamaan osakassopimukseen allekirjoitussivun 

(Osakassopimuksen tunniste: 2M0000329_10).  

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 6) 

AVOSAIRAALAN MAKSUN KOHTUULLISTAMINEN  

SALAINEN PYKÄLÄ (JulkL 24 §) 
  
Yhtymähallitukselle saapunut kirjallinen anomus avosairaalamaksujen 

perimättä jättämisestä ja alentamisesta koskien avosairaalahoitoa. 

 

 Kirje liitteenä 2 jaetaan kokouksessa 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 7) 

KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVIEN HOITO   

 

 

Kuntayhtymän kirjanpitäjä on irtisanoutunut toimestaan 19.5.2019 alkaen. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on ollut taloustoimisto, Riihikoskella. 

 

Kirjanpitäjän keskeisiin tehtäviin kuuluvat vastuu kuntayhtymän 

kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, huolehtia tietojen ja maksujen 

ajantasaisuudesta sekä valmistella ja koota talousarvioita ja tilinpäätöksiä. 

Kirjanpitäjällä on keskeinen rooli kuntayhtymän päivittäisten talousrutiinien 

toteutuksessa, kuten reskontran ja maksuliikenteen hoidossa. Kirjanpitäjällä 

on kokonaisvastuu ostoreskontran hoitamisesta ja täsmäyksestä kirjanpitoon 

sekä muut kuukausikirjanpitoon liittyvät tehtävät. Kirjanpitäjä toimii 

taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjänä ja raportoi toteutuneet kustannukset 

johtoryhmälle, yksiköiden esimiehille ja jäsenkunnille. Kirjanpitäjä huolehtii 

kuntalaskutuslaskelmien laatimisesta sekä maksumuistutusten ja perinnän 

hoitamisesta. Tilinpäätöstietojen kokoaminen sekä konsernilukujen 

kerääminen jäsenkunnille kuuluvat myös kirjanpitäjän tehtäviin. Loma- ja 

kiireaikoina kirjanpitäjä toimii palkkasihteerin sijaisena. Sosiaalityöntekijän 

viran ollessa täyttämättä on kirjanpitäjä hoitanut myös veteraanien 

kuntoutukseen liittyviä asioita. Nykyisistä kirjanpitäjän tehtävistä arviolta yli 

puolet on tehtäviä jotka vaativat vahvaa taloushallinnon osaamista.  

  

Kirjanpitäjän toimen kelpoisuusvaatimuksena on taloushallinnontutkinto, 

alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Toimen työaika on 

36,75 h/vk, työaikamuotona toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämän hetkinen 

kirjanpitäjän tehtäväkohtainen palkka on 2348,00 euroa kuukaudessa.  

 

Jäsenkuntien päättäjät ovat ilmaisseet näkemyksen, että kirjanpitäjän 

tehtävien hoitoa jäsenkunnan järjestettäväksi tulisi selvittää kuntayhtymän 

vakinaisen henkilön palkkaamisen vaihtoehtona. Samoin mahdollisuuksia 

ulkoistaa kirjanpito tai sen tekijä kolmannen osapuolen hoidettavaksi.  

 

Auran kunta on ilmaissut ettei heillä ole resursseja hoitaa kuntayhtymän 

kirjanpitoa. Kuntayhtymällä ei ole omistuksia julkisesti omistettuihin 

taloushallinnon palveluntarjoajiin. Talouspäällikkö on ollut yhteydessä 

henkilöstövuokrausyrityksiin ja selvitellyt mahdollisuuksia ulkoistukseen. 

Pöytyän kunta on kertonut, ettei heillä ole välittömiä resursseja kuntayhtymän 

kirjanpitäjän tehtävien hoitoon. Pöytyän kunta on Sarastian osakas. Pöytyän 

hallintojohtaja on selvittänyt mahdollisuuksia ostaa kuntayhtymän 

pääkirjanpitäjän palvelut Sarastialta.  
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Sarastian on mahdollista tarjota Pöytyän kunnan kautta pääkirjanpitäjän työt. 

Työ tehtäisiin tällöin lähtökohtaisesti etätyönä ja se kattaisi vain kirjanpidon. 

Kirjanpitäjän muut työt tulisi hoitaa muilla tavoin. Kuntayhtymän tulisi 

tällöin järjestää tietokoneet ohjelmistoineen sekä yhteydet Sarastialle. 

Yhteyden rakentamisen, tietoliikenneyhteydet sekä muut perustamiskulut 

maksaisi tilaaja. Kirjanpitotyö tehtäisiin tuntityönä. Sarastien 

asiakasomistajahinta on 70 euroa tunnilta. Pidempikestoisten sopimusten 

kohdalla Sarastia on halukas neuvottelemaan hinnan alennuksista.  

 
 

Talouspäällikön yhteydenottojen perusteella yksityisillä 

henkilöstövuokrausyrityksillä on mahdollisuuksia tarjota vuokratyöntekijä 

kuntayhtymän tarpeisiin, niin että vuokrahenkilö täyttäisi kokonaisuudessaan 

nykyisen kirjanpitäjän tehtäväkuvan. 

 

Vuonna 2018 kirjanpitäjän työajan kokonaiskustannus kuntayhtymälle on 

ollut noin 22 euroa tunti. Henkilöstövuokrausyrityksen kautta ostettuna 

kirjanpitäjän palkkakustannus on 23 ja 32 euron välillä tunnilta, riippuen 

rekrytoitavan henkilön osaamistasosta.  Pöytyän kunnan kautta ostettuna 

Sarastian palveluiden tuntikustannus olisi 70 euroa tunnilta.  

 

Lisäksi talouspäällikkö on lähestynyt paikallisia tilitoimistoja. He ovat 

ilmaisseet mielenkiinnon mahdolliseen yhteistyöhön.  

 
 Oma kirjanpitäjä Vuokratyöntekijä Osto Pöytyän 

kunnan 

kautta 

Tilitoimisto 

Tuntikustannus 

kirjanpitäjän 

työlle 

22 €/h 23–32 €/h 70 €/h 39-79 €/h  

Mahdollisten 

lisähenkilöstön 

kustannus 

  16,5 -70 €/h 16,5 -70 €/h 

Muut 

kustannukset 

  2000–3500 € 0-3000 € 

Arvioitu 

kokonaiskuukausi- 

kustannus  

3500–4000 €/kk  3500–4900 €/kk 6600–11000 

€/kk 

5000-8500 

€ 

 

Kirjanpitäjän tehtävien hoito tulee ratkaista nopeasti, jolloin voidaan turvata 

lainsäädännön vaatimien tehtävien asianmukainen hoito.  

 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää ostaa kirjanpitäjän työn vuokratyönä ja 

valuuttaa talouspäällikön kilpailuttamaan kirjanpitäjän 

työpanoksen henkilöstövuokrauksena sekä tehdä hankintapäätös 

31.12.2019 asti. Perusteluna kirjanpitäjän tarpeen välittömyys 

sekä keskeneräinen jäsenkuntien terveyspalveluselvitys. 

Kirjanpitäjän toimen täytön käsittely siirretään 

yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen.  

 

 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 8) 

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN UUDISTUMISEEN LIITTYVÄ VALTAKUNNALLINEN 

YLEISLÄÄKETIETEEN KOULUTUSSOPIMUS 

 

Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnalliset vaatimukset ovat muuttuneet 

1.1.2019. Samanaikaisesti yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen 

vaatimukset tiukkenevat ja koulutuspaikat eli terveyskeskukset auditoidaan. 

Tämän johdosta Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaine ottaa käyttöön 

muualla Suomessa jo toteutetun mallin, jossa koulutussopimuksen 

hyväksymiselle on ehtona koulutuksen erikseen määritetyn monipuolisuuden 

lisäksi se, että koulutuspaikat hyväksyvät yliopiston ja sairaanhoitopiirin 

kanssa solmittavan kolmikantasopimuksen.  

Koulutussopimus on valtakunnallisesti yhtenäinen, joten siihen ei ole 

mahdollisista tehdä kuntakohtaisia muutoksia. Mikäli terveyskeskus ei ole 

tehnyt koulutussopimusta, lääkäri ei voi käyttää 1.8.2019 alkaen solmittuja 

työsuhteita osana kouluttautumistaan. Koska yleislääketieteen 

erikoislääkäreistä on pulaa valtakunnallisesti, terveyskeskuksiin 

rekrytoitavista lääkäreistä suurin osa on koulutusvaiheessa. Ilman 

koulutussopimusta vaarantuu käytännössä myös kaiken lääkärityövoiman 

saaminen terveyskeskuksiin. 

Oleellinen muutos nykyiseen sopimukseen on se, että valtakunnallisesti 

uudistuneen erikoislääkärikoulutuksen mukaisesti koulutussopimuksessa on 

tarkkaan määritelty, kuinka paljon koulutukseen ja koulutettavien ohjaukseen 

tulee käyttää työaikaa. Lisäksi sopimuksessa on määritelty ohjaajakoulutukset 

sekä muut kriteerit, joiden perusteella terveyskeskuslääkärillä on 

ohjaajaoikeus. Sopimus tuo terveyskeskuksille aiempaa enemmän 

koulutustukea yliopistolta ja VSSHP:ltä, mutta myös vaatimuksia 

terveyskeskuksen panostuksesta ohjaajien, erikoistujien ja opiskelijoiden 

koulutukseen.  

Koulutukseen käytettävä työaika kompensoidaan terveyskeskukselle siten, 

että aluehallintovirasto maksaa jokaisesta koulutuksessa olevasta lääkäristä 

ns. koulutuskorvausta, jonka suuruus määräytyy vuosittaisella sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksella. Vuonna 2019 koulutuskorvaus on 850 

€/kk/koulutettava. Tästä koulutuskorvauksesta ohjataan koulutussopimuksen 

perusteella 25 % Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 

yksikölle. 

 Liite 3  koulutussopimus,  liiteet 1 ja 2 

 
 Valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yleislääketieteen koulutussopimuksen 

sopimukseen liittyvine korvauksineen Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen 
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sairaanhoitopiirin kanssa ja valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan 

sopimuksen. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 9) 

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- JA 

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA 

Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden 

kokous on päättänyt 1.2.2019, että johtavat viranhaltijat ilmaisevat 

myönteisen tahtotilansa osallistua UNA Oy:n kautta organisoitavaan 

maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen ja että 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää alueen kunnilta ja sote-

kuntayhtymiltä virallisen valtuutuksen toteuttaa hankintaprosessi niiden 

puolesta. Hanke on sittemmin saanut nimen Kaari-hanke.  

Kaari-hankkeessa on valmisteltu yhtenäisen ja alueellisesti kattavan sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamista. 

Kyseessä on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden 

yhteinen hanke, jonka lisäksi jokaisella alueella on oma alueellinen projekti. 

Alueellisen projektin myötä kunkin alueen hankintayksiköt voivat vaikuttaa 

hankinnan sisältöön ja ehtoihin.  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja UNA Oy:n lakimiehet ovat 

valmistelleet yhteisen sopimusluonnoksen käytettäväksi koko UNA-

yhteisössä omistajasairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien välisen 

sitoumuksen osoittamiseksi. Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella Kaari-

hankkeen toteuttamisesta yhdessä ja muodostavat tätä tarkoitusta varten 

hankintarenkaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 

lain 21 §:n mukaisesti.  

Yhteishankinnan hankintamenettelynä tulee olemaan neuvottelumenettely, 

jossa yhteistyösopimusten kautta hankkeeseen kiinnostuksensa ilmaisseet 

toimijat määrittävät hankkeen alustavan laajuuden. Vaatimusmäärittelyjen 

tultua hyväksytyiksi voidaan hankintailmoitus julkaista ja edetä 

neuvotteluihin ehdokkaiden kanssa. Sairaanhoitopiiri tulee neuvottelujen 

jälkeen tekemään alueensa kunnille ja kuntayhtymille esityksen 

kustannuksista ja niiden jakautumisesta ennen lopullisen tarjouspyynnön 

toimittamista. Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus irtisanoa 

yhteistyösopimus ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista. Mikäli 

kunta tai kuntayhtymä ei irtisano sopimusta edellä kuvatussa määräajassa, 

kilpailutuksen lopputulos sitoo kuntaa/kuntayhtymää. Suunnitelman mukaan 

kilpailutusvaihe käynnistyy kesällä 2019 ja kestää vuodesta kahteen vuoteen. 

Aikataulusuunnitelma perustuu tilanteeseen, jossa hankintailmoitus 

julkaistaan kesäkuussa 2019. Hankinnan toteutusvaihe eli kilpailutusvaihe 

kestää vähintään yhden vuoden. Mahdolliset valitukset markkinaoikeuteen 

saattavat pidentää hankintaan tarvittavaa aikaa merkittävästi. Aikataulu on 

suuntaa antava ja alustava. Projektin kilpailutusvaiheen hallinnollisista 
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kustannuksista vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Jokainen kunta ja 

kuntayhtymä vastaavat oman henkilöstön projektiaikaisista 

palkkakustannuksista. Alueelliseen projektiin osallistuminen ei vaadi 

lopullista sitoutumista hankintaan. Sitoutuminen lopulliseen hankintaan 

vahvistetaan ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua - alustavan 

aikataulun mukaan vuoden 2019 lopussa.  

Liite 4 yhteistyösopimus, liitteet 1 ja 2 sekä saatekirje 

Valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus: 

Kuntayhtymä hyväksyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämän 

sopimuksen yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän hankinnassa ja valtuuttaa talouspäällikön 

allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

 

 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 10) 

PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ  

 

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin 2018–2019 sisältyy paikallinen järjestelyerä, 

jonka mukaan palkkoja korotettaan 1. tammikuuta 2019 lukien. KVTE 2018–2109 piirissä 

olevilla järjestelyerä on 1,2 % sopimusalan palkkasummasta. TS 2018–2019 piirissä 

olevilla erän suuruus on 0,9 % sopimusalanpalkoista. LS 2018–2019 järjestelyerän suuruus 

on 0,7 % kunkin liitteen palkkasummasta.  

 

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta 

(esimerkiksi marraskuulta 2018) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien 

työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTES-sopimusalan palkkasummasta. 

 

Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta 

ajanjaksolta. 

 

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville 

maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, 

mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. 

Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, 

työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat. 

 

 

 JAETTAVAN ERÄN SUURUUS 

KVTES 3374,05 

TS 20,10 

LS 572,10 

 

Järjestelyerästä on pidetty paikallisneuvottelut 29.4. ja 13.5. 19 ja kaikki liitot ovat 

hyväksyneet esityksen.  

 

Tiivistelmä järjestelyerästä oheismateriaalina. 

 

Järjestelyerä esitys esitellään kokonaisuudessaan yhtymähallitukselle kokouksessa.  

 
valmistelija: talouspäällikkö  

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä johtoryhmän ja puheenjohtajiston 

valmisteleman järjestelyerän jakoesityksen.  
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Päätös:  
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§  

(asia 11) 
JOHTORYHMÄN PALKKOJEN TARKISTAMINEN JÄRJESTELYVARAERÄN VAHVISTAMISEN 

YHTEYDESSÄ  

 

 

 

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin 2018–2019 sisältyy paikallinen järjestelyerä, 

jonka mukaan palkkoja korotetaan 1. tammikuuta 2019 lukien. KVTES 2018–2019 piirissä 

olevilla järjestelyerä on 1,2 % sopimusalan palkkasummasta. TS 2018–2019 piirissä 

olevilla erän suuruus on 0,9 % sopimusalanpalkoista. LS 2018–2019 järjestelyerän suuruus 

on 0,7 % kunkin liitteen palkkasummasta. Työnantajan on otettava huomioon, että 

paikallista järjestelyerää jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti sopimuksen eri 

palkkahinnoitteluliitteille. Palkkahinnoittelun ulkopuolella johtoryhmän jäsenet 

muodostavat oman ryhmänsä. Hinnoittelun ulkopuolisten palkat tulee myös tarkastaa 

järjestelyerän vahvistamisen yhteydessä.  

 

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valmistelleet 

johtoryhmän palkkojen tarkistamisesta esityksen, joka käsitellään kokouksessa.  

 

 

 

   

Päätösehdotus: 

 

Tuodaan kokoukseen.  

 

 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 12) 

TALOUSARVION YLITTYMINEN 

 

 Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.2.2019 § 29 päättänyt tilata kiinteistöselvityksen.  

 
§ 29 

(asia 15) 

KIINTEISTÖSELVITYKSEN TILAAMINEN 

 

Kuntapäättäjät ovat sopineet tapaamisessaan 19.2.2019, että kuntayhtymän 

tulisi teetättää kiinteistöselvitys. Selvityksen tekijäksi on sovittu kaikkien 

kolmen organisaation käyttämä tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja heidän 

johtava lakimiehensä Jaana Lehtonen. 

 
Käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus päättää tilata kiinteistöselvityksen BDO Oy:ltä.  

 

Selvitystyö on alkanut ja kustannukset ovat tarkentuneet. BDO:n veloitus perustuu työhön 

käytettävään aikaan ja veloitusperuste on 1.350 euroa / päivä + alv 24 % (180 e/h +alv). 

Lehtonen on arvioinut työmääräksi 6-13 työpäivää. Selvitystyön kokonaiskustannusarvio 

on näin ollen 8.100 – 17.550 euroa.  Kuntayhtymän talousarvioissa ei ole varattu 

määrärahaa asiantuntijapalveluihin.  

 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää pyytää valtuustoilta ylityslupaa talousarvioon 

kiinteistöselvityksen kustannusten kattamiseksi.   

 

Päätös: 
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§  

(asia 13) 

ILMOITUSASIAT 

 

Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen, khall § 50, 25.2.2019, 

kvalt § 12, 29.4.2019 

  

  

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 14) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset: 

-   

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

- O2 Päätös irtisanoutumisen hyväksymisestä  

- Y2 Päätös määräaikaisesta tehtävän siirrosta  

- Q3 Hankintapäätös ict-selvityksestä 

  

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 15) 

YLEISKIRJEET  

 

  Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 7/2019, 7.5.2019, Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018–2019 eräiden 

vuosilomamääräysten muuttamisesta, liitteineen 

- Yleiskirje 8/2019, 9.5.2019, Lukion vuosityöaikaan otetun 

erityisopettajan virkasuhteen ehdot 1.8.2019 lukien, liitteineen 

- Yleiskirje 9/2019, 9.5.2019, Työehtosopimus kunnallisen tuntipalkkaisen 

henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2018–2019 eräiden 

vuosilomamääräysten muuttamisesta, liitteineen 
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§  

(asia 16) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 17) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


