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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 Tamminen Anun 

ja Arvola Ulla-Riitan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 30.12.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

TALOUSARVIO VUOSILLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2022 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021–2022 

taloussuunnitelmaa kokouksessaan 23.10.2019 § 125, 4.12.2019 § 156 ja 12.12.2019 § 164 

seuraavasti: 

  
§ 156 

(asia 3) 

TALOUSARVIO VUOSILLE 2020–2022 

 

  Yhtymähallitus on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 23.10.2019 § 125 seuraavasti: 

 

Jäsenkuntien voimassaolevan perussopimuksen § 5 mukaan jäsenkuntien 

valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 23.10.2019 § 125 kuntayhtymän 

vuosien 2020–2022 talousarvion valmistelua seuraavasti: 

 

§ 125 

(asia 4) 

LÄHETEKESKUSTELU KUNTAYHTYMÄN VUOSIEN 

2020–2022 TOIMINNAN JA TALOUDEN 

SUUNNITTELUSTA 

 

 

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien päätöksentekoelimissä on 

keskeisesti vaikuttavia asioita. Näkemykset eivät ole olleet 

täysin yhteneviä. Kuntayhtymällä on vastuu lainmukaisten 

perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 

jäsenkunnille, pyrkien noudattamaan kuntien asettamia 

talousraameja. Paineet tehdä vuosittain lisätalousarvioita 

ovat osoittaneet, ettei kuntayhtymällä ole mahdollisuuksia 

pysyä kuntien osittamissa raameissa nykyisillä 

toimintamalleilla. Tämän johdosta yhtymähallituksen 

puheenjohtaja on esittänyt lähetekeskustelua kuntayhtymän 

toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä pyytänyt 

viranhaltijoita valmistelemaan keskustelun pohjaksi 

esityksen kuntayhtymän tämänhetkisestä palvelurakenteesta 

ja esillä olleiden muutosten vaikutuksista palveluiden 

tuotanto-, henkilöstö- ja kustannusrakenteeseen.   

 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää tavoitteet kuntayhtymän v 2020–

2022 talousarvion laadinnan pohjaksi.  

   

Päätös: 

Yhtymähallitus päättää ohjeistaa kuntayhtymän johtavia 

viranhaltijoita valmistelemaan talousarviota vuodelle 2020 

seuraavin raamein:  
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 Osaston paikkamäärä budjetoidaan niin että osasto olisi 1.1.2020 

alkaen 28 paikkainen. Lisäksi heinä-elokuulle suunnitellaan 

paikkamäärän laskemista 20:een, jolloin voidaan saada säästöjä 

kesäsijaiskustannuksista.  

 Ravintohuollon ulkoistuksesta valmistellaan tarjouspyyntö Pöytyän 

kunnalle. Talousarvion laadinnassa ravintohuollon mahdollista 

ulkoistamista ei huomioida.  

 Kiinteistöjen omistuksen siirtämisen mahdollisuuksia ja 

vaikutuksien kuntayhtymältä kunnille tulee jatkoselvittää.  

 Allokoitua jopa 8 % menojen kasvua vuodelle 2020 verrattuna 2019 

talousarviotasoon tulee pyrkiä hillitsemään. Talousarvion pohjan 

tulee kuitenkin perustua realismiin.  

 

 

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet 

 yhtymähallituksen ohjeistuksen mukaisesti 

talousarvioesityksen, joka  esitellään kokouksessa.  

 

   Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä esityksen tiedoksi ja viedä käsiteltäväksi 

seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen.  

 

   Markku Autio poistui kello 18:33 

  

   Päätös:  

 

 Yhtymähallitus päättää merkitä esityksen tiedoksi ja viedä käsiteltäväksi 

 seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Talousarvio luonnos lähetetään 

 kuntiin tiedoksi.  

 

Sekä kokouksessaan 20.11.2019 § 152 seuraavasti: 

   

– Auran kunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan § 212/2019 

seuraavasti: ”Palvelusopimus hyväksyttiin. Toimintamalleja kehittämällä 

toiminnan talous tulee saada raamiin +2 % ” Pöytyällä ei ole tehty asiasta 

virallista päätöstä, mutta käytyjen keskustelujen perustella Pöytyä on Auran 

kanssa samoilla linjoilla.  

Yhtymähallitus päätti pyytää kuntayhtymän johtoryhmää valmistelemaan 

erilaisia ehdotuksia toimista millä kuntayhtymän talous saadaan 

tasapainotettua jäsenkuntien edellyttämälle tasolle.  Yhtymähallitus toivoo 

konkreettisia esityksiä siitä mitkä ovat eri toimien taloudelliset vaikutukset ja 

mikä on niiden vaikuttavuus terveyspalveluiden laatuun.  

 

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet kokouksessa esitettävän 

säästöohjelman, jota on käsitelty kuntapäättäjien kanssa 2.12.2019 olleessa kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus:  

   

Yhtymähallitus hyväksyy johtavien viranhaltijoiden valmisteleman kuntayhtymän talouden 

tasapainottamissuunnitelman ja sen pohjalta käynnistettävän talousarvio valmistelun 

esitettäväksi yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen.  
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Asian käsittely:  

 

Markku Autio esitti laboratoriotoimintojen ja hammashuollon toimintojen keskittämisen 

poistamista taloudentasapainottamissuunnitelmasta. Esitys ei saanut kannatusta.  

 

  

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 
Pöytyän kunnanhallitus on käsitellyt kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion laadintaa ja 

toimenpiteitä kokouksessaan Khall 14.10.2019§ 272. Asia on päätetty jättää pöydälle.  

 

Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän ja Pöytyän kunnan välisen 

palvelusopimuksen päätöksellä Khall 04.11.2019 § 281.  

 

Pöytyän kunnanvaltuusto on käsitellyt kuntayhtymän talouden tasapainottamissuunnitelmaa 

kokouksessaan 9.12.2019. Valtuusto on hyväksynyt, että kuntayhtymän menojen kasvu saa 

olla enintään 2-4 % vuonna 2020 ja rakenteellisia muutoksia ei tule tehdä.  

 

Auran kunnanhallitus on antanut kuntayhtymälle 24.6.2019 § 128 seuraavan raamin:  

 
Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion 2020 valmisteluun edellä kuvatun 

raamin. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymälle talousarvion valmisteluun maksimissaan vuoden 2019 

kustannustason 

 
Auran kunnanhallitus on käsitellyt kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion laadintaa 

kokouksessaan 14.10.2019§ 292. Asia on päätetty jättää pöydälle.  

 

 

Lisäksi Auran kunnanhallitus on täydentänyt raamia käsitellessään Auran kunnan ja 

kuntayhtymän välistä palvelusopimusta 11.11.2019 § 212 seuraavasti  

 

Palvelusopimus hyväksyttiin. Toimintamalleja kehittämällä toiminnan talous 

tulee saada raamiin +2 %. 

 

Auran kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.12.2019 § 240 seuraavasti:  

 

Kunnanhallitus päätti, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle 

annetaan kaksi viikkoa aikaa esittää perussopimuksen mukaiset 

kuntakohtaiset aiheuttamisperusteiset laskelmat ja Auran kunnan arvioitu 

käyttö ja hinta vuodelle 2020.  

 

 

Yhtymähallituksen § 156/2019 päätöksen mukaisesti johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet 

vuoden 2020 talousarviota kokouksessa käsitellyn tasapainottamissuunnitelman mukaisesti 

esitettäväksi yhtymähallituksen kokouksessa 18.12.2019. Tasapainottamissuunnitelman 

mukaisesti valmistellussa talousarvioesityksessä kuntayhtymän vuoden 2020 menojen kasvu 

olisi 5,9 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Valmisteltu talousarvioesitys on 

ristiriidassa sekä Pöytyän kunnanvaltuuston 9.12.2019 että Auran kunnanhallituksen 

9.12.2019 tekemien päätösten kanssa.   
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Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus antaa johtaville viranhaltijoille kirjallisen ohjeistuksen kuntayhtymän vuoden 

2020 talousarvion valmisteluun.   

  

Kokoustauko kello 20:30–20:45 

  

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus tiedostaa jäsenkuntien vaikean taloudellisen tilanteen ja pyrkii 

mahdollisuuksien mukaan noudattamaan jäsenkuntien päätöksiä. Ohjeiden mukaisiin 

tavoitteisiin ei kuitenkaan ole mahdollista päästä nykyisillä rakenteilla. 

 

  Yhtymähallitus päättää antaa seuraavat ohjeet johtaville viranhaltijoille:  

 

- Talousarvio vuodelle 2020 valmistellaan tuotavaksi yhtymähallituksen kokoukseen 

18.12.2019.  

- Talousarvio valmistellaan yhtymähallituksen 4.12.2019 kokouksen hyväksymän 

tasapainottamissuunnitelman mukaiseesti lukuun ottamatta 

o Laboratoriotoimintojen keskittämistä 

o Hammashuollon toimintojen keskittämistä.  

- Auran kunnanhallitukselle toimitetaan kuntakohtaiset aiheuttamisperusteiset laskelmat 

kuntayhtymän viime vuosien laskentakäytäntöjen mukaisesti vaaditussa aikataulussa. 

Palvelusopimus hinnoittelusta järjestetään kuntien ja kuntayhtymän johtavien 

viranhaltijoiden kesken työpaja helmikuun 2020 loppuun mennessä.   

- Taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 valmistelu ja esittely yhtymähallitukselle 

toteutetaan helmikuun 2020 loppuun mennessä.  

 

 

 

  Esitys kuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2020 esitellään kokouksessa. 

 
  valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus:  

   

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille kokouksessa 

käsitellyn talousarvion vuodelle 2020 hyväksymistä. 

 

 

  

Päätös: 
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§  

(asia 4) 

TÄYTTÖLUPA OSA-AIKAISELLE JALKATERAPEUTIN TOIMELLE 

 

Johtava hoitaja hakee täyttölupaa osa-aikaiselle jalkaterapeutin toimelle 

2.1.2020 alkaen.  

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 88 perustaa 

jalkaterapeutin osa-aikaisen (20 h/vko) määräaikaisen toimen ajalle 1.1.2018–

31.12.2018. Toimi vakinaistettiin yhtymähallituksen kokouksessa 10.10.2018 

§ 101. Perusteluina toimelle olivat vuosittain merkittävästi nousseet 

diabeetikoiden jalkahoito-ostopalvelukustannukset johtuen väestön 

lisääntyvästä diabetessairastavuudesta. Perustettavan toimen myötä on 

edistetty ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, kustannusten hallintaa ja 

palvelun yhtenäistä saavutettavuutta sekä hoitoketjun sujuvuutta. Toimen 

täyttö toteutui kesäkuussa 2018, eikä sen jälkeen ole ollut tarvetta 

diabeetikoiden jalkahoidon ostopalvelulähetteisiin. Myös muiden 

ammattilaisten asiantuntemusta on ollut mahdollista kehittää toimen täytön 

myötä.  

Koulutetun ammattilaisen toiminnan tuloksellisuuden sekä asianmukaisen 

työtilan perustamisen sekä välineistön hankinnan myötä on perusteltua 

edelleen täyttää osa-aikaisen jalkaterapeutin toimi.  

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on jalkaterapeutin tutkinto. Työaika on 20 

h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 03HOI030 

mukaisesti. Kokoaikaisen toimen tehtäväkohtainen palkka on 2416,72 euroa 

/kk ja 20 tunnin viikkotyöajalla 1256,69 euroa/kk. 

 
  valmistelija: johtava lääkäri 
 

 Päätösehdotus:  

  

Yhtymähallitus antaa täyttöluvan jalkaterapeutin osa-aikaiselle (20 h/vko) 

toimelle 2.1.2020 alkaen.  

  

 

  

Päätös: 
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§  

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN 

 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

vuoksi vapautuvalle terveyskeskuslääkärin viralle (vakanssi nro. 17) 1.1.2020 

lukien toistaiseksi. 

 

Kuntayhtymässä perusterveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveys-

asemalla, ja lääkäreiden vastaanotto järjestetään kuntayhtymän alueella 

väestövastuuperiaatteen mukaisesti. Täyttölupapyynnön kohteena olevan 

Yläneen alueen viran vastuuväestö on kooltaan 2047 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 oma-

lääkärisopimuksen ja palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti. Tämän hetkisen 

vakanssin nro. 17 väestövastuu-terveyskeskuskeskuslääkärin 

tehtäväkohtainen palkka on 4121,66 euroa kuukaudessa. Yläneen väestöosuus 

vuonna 2019 on ollut 500,94 euroa kuukaudessa, ja toimenpidepalkkioita 

maksettiin väestövastuulääkäreille vuonna 2018, 10 000 – 31 500 euroa 

vuodessa.  

 
  valmistelija: johtava lääkäri 
 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan 

(vakanssi n:o 17) 1.1.2020 alkaen.   

 

  

Päätös: 
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§  

(asia 6) 

HAMMASHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 19.12.2018 § 153 määräaikaisen 

hammashoitajan toimen perustamista ajalle 1.1.2019–31.12.2019. 

Perusteluina toimen perustamiselle oli riittävän hammashoitajaresurssin tarve 

viidennen hammaslääkärin viran täytön toteuduttua. Kuntayhtymässä on tällä 

hetkellä viisi täytettyä hammaslääkärin virkaa, ja kuudennenkin viran täyttö 

on toteutumassa. Hammashoitajan määräaikaisen toimen vakinaistaminen on 

välttämätöntä, jotta jatkossakin hammaslääkärien vastaanottotoiminta voi 

suunnitellussa laajuudessaan toteutua.  

 

Vakinaistettavan hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun 

terveydenhuolto). Toimen työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö 

ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 

mukaisesti. Tämänhetkinen hammashoitajan tehtäväkohtainen palkka on 

2167,19 euroa kuukaudessa.   

 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus: 

 

 

Yhtymähallitus päättää vakinaistaa hammashoitajan toimen 1.1.2020 alkaen 

ja antaa vastaavalle hammaslääkärille sen täyttöluvan.   

 

 

 Päätös: 
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§  

(asia 7) 

LAITOSHUOLTAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 19.12.2018 § 146 määräaikaisen 

laitoshuoltajan varahenkilön toimen perustamista ajalle 1.1.2019–31.12.2019. 

Perusteluina toimen perustamiselle oli merkittävien laitoshuollon 

sijaiskustannusten hallinta. Perustettavan toimen myötä varmistettiin 

palveluiden saatavuutta äkillisissä sairauspoissaoloissa. Toisaalta myös 

vakituisen henkilöstön työaikaa on säästynyt vaihtuvien, lyhytaikaisten 

sijaisten jatkuva perehdytys jäädessä pois, ja osaava varahenkilö voi 

työskennellä kaikissa toimipisteissä itsenäisesti. 

 

Vakinaistettavan 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 1932,91 euroa kuukaudessa. 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vakinaistaa laitoshuoltajan varahenkilön toimen ja 

myöntää johtavalle hoitajalle sen täyttöluvan 1.1.2020 alkaen. 

 

 Päätös:  
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§  

(asia 8) 

10. LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

 

 

Talousarviossa vuodelle 2020 esitetään 10. terveyskeskuslääkärin viran 

perustamista 2.1.2020 alkaen. Perusteluna uuden viran perustamiselle on 

kuntayhtymän talouden tasapainotus ja lääkärien sijaiskustannusten 

säästötarpeet. Perustettavaa virkaa esitetään lääkärien vastaanottotoimintaan, 

ja sen avulla hallitaan lääkäreiden koulutus- ja vuosilomavapaiden 

sijaistustarve. Perustettavan viran myötä on myös mahdollista kehittää 

työnjakoa sekä helpottaa kiireettömien lääkärin vastaanottoaikojen 

jonotilannetta eri toimipisteissä. 

Perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto. Työaika on 38,25 h/vk, ja viran työehdot ja palkkaus määräytyvät 

KVTES:n ja Lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluliitteen 1 kohdan 

mukaisesti.  Tällä hetkellä kuntayhtymässä työskentelee kaksi lääkäriä joihin 

sovelletaan terveyskeskusten lääkärit -palkkahinnoittelua. Neuvolassa 

työskentelevän L1TK5200 hinnoitteluryhmään kuuluvan 

terveyskessulääkärin tehtäväkohtainen palkka on 4835,21 euroa kuukaudessa 

ja L1TK5100 hinnoitteluryhmään kuuluvan erikoislääkärin, jolla on 

erikoislääkäritutkinnon lisäksi tehtävään liittyvä erityispätevyys 

tehtäväkohtainen palkka on 5653,10 euroa kuukaudessa. Vastaanotoilla ei 

tällä hetkellä työskentele yhtään terveyskeskusten lääkärit sopimuksen alaista 

lääkäriä.  

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa 10. terveyskeskuslääkärin viran 2.1.2020 

alkaen ja myöntää johtavalle lääkärille sen täyttöluvan molempien kuntien 

valtuustojen hyväksyttyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020. 

Yhtymähallitus päättää 10. lääkärin virassa sovellettavan Kunnallisen 

lääkärien virka ehtosopimuksen Terveyskeskuslääkärit hinnoittelua niin että 

L1TK6100 hinnoitteluryhmään kuuluvalle maksettava tehtäväkohtainen 

palkka on 4350 euroa kuukaudessa ja L1TK5200 hinnoitteluryhmään 

kuuluvan tehtäväkohtainen palkka on 4700 euroa kuukaudessa. Lisäksi 

maksetaan toimenpidepalkkiot LS -sopimuksen mukaisesti.  

 

 

 Päätös:  
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§  

(asia 9) 

TERVEYSKESKUKSEN OSASTOPAIKKOJEN VÄHENTÄMINEN 

 

Kuntayhtymän osaston vuodepaikkamäärä on ollut 1.12.2016 lähtien 30 

paikkaa yhtymähallituksen päätöksellä 12.10.2016 § 69. Vuosina 2018–2019 

jäsenkuntien aloitteesta tehdyssä sosiaali- ja terveyspalveluselvityksessä ja 

työryhmien jatkotyöskentelyssä on käsitelty kuntayhtymän osaston 

täyttöastetta sekä paikkatarvetta tulevaisuudessa. Myös Loimaan kaupungin 

kanssa on käyty jäsenkuntien toimesta keskusteluja seudullisesta yhteistyöstä 

osastotoiminnassa.  Vuoden 2019 kuntayhtymän osaston keskimääräinen 

paikkatarve on ollut 24 vuodepaikkaa.   

 

Kuntien valtuustot ovat velvoittaneet huomioimaan kuntayhtymän 

toiminnassa ja talousarviossa taloudellisuuden sekä toiminnan 

tehostamistavoitteet. Johtavat viranhaltijat ovat arvioineet viime vuosien 

täyttöasteen perusteella vuodelle 2020 paikkamäärän, jolla toteutuu oman 

toiminnan tehostaminen sekä hoidon laadun kehittäminen niin, että tarve 

perustason hoitopäivien ostamiseen muista perusterveydenhuollon yksiköistä 

olisi mahdollisimman vähäinen, ja samalla oman hoitohenkilöstön 

sijaiskustannukset hallinnassa.  

 
  valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän osaston potilaspaikkojen laskemisesta 

30 paikasta 28 paikkaan 1.1.2020 alkaen. Ajalla 29.6.2020 – 30.8.2020 osasto 

toimii 20-paikkaisena.   

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 10) 

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2020 

 

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. 

 
  valmistelija: talouspäällikkö 
 

Päätösehdotus:  

   

Yhtymähallitus päättää laskuttaa vieraskuntalaisille annetun hoidon vuoden 

2019 hinnaston mukaisesti (yhtymähallituksen päätös § 140/2018) ajalla 

1.1.2020–29.2.2020. Perustelu: jäsenkuntien valtuustot eivät ole vielä 

vahvistaneet kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2020.  

 

   

  

Päätös: 
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§  

(asia 11) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2020 

 

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 2020 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 

hankintakustannus 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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§  

(asia 12) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2020 

 

Vuonna 2019 toteutettiin sivuterveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulut 

yhtäaikaisesti viisi viikkoa juhannuksesta ajalla 24.6.2019 – 26.7.2019 ja 

hammashuollon toiminnan keskittämisestä tälle ajalle Kyrön terveysasemalle 

yhtymähallituksen 19.12.2018 kokouksen päätöksellä § 142. 

Saatujen henkilöstö- sekä asiakaspalautteiden mukaan sivuterveysasemien 

samanaikainen sulkujärjestely oli toimiva, mutta henkilöstö ehdottaa jatkossa 

sulkuajankohdan siirtoa viikolla eteenpäin juhannuksesta johtuvan sulun 

alkua edeltävän työkuormituksen tasapainottamiseksi. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

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

suljettuina ajalla 29.6.2020 – 31.7.2020.  Sulkuviikkojen aikana 

hammashuollon vastanottotoiminta järjestetään Kyrön terveysasemalla. 

Kuntayhtymä informoi peruskuntien perusturvayksikköjä suluista, jotta ne 

voivat varautua sulkuihin kesän asiointiliikenteen suunnittelussa ja 

tiedotuksessa. 

 

Päätös:  

  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 18.12.2019 212 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 13) 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2020 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 

keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää, että yhtymähallitus kokoontuisi vuonna 2020 kuukauden 

kolmantena tai neljäntenä keskiviikkona kello 17.00 alkaen. 

 

  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään vuonna 2020 seuraavasti: 

22.1. 

19.2. 

18.3. 

22.4. 

27.5. 

17.6. 

 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

 

 

 Päätös: 
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§ 

(asia 14) 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖPANOKSEN OSTO PÖYTYÄN KUNNALTA.  

  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt sosiaalityöntekijän viran täyttölupaa mm. 

kokouksissaan 20.2.2019 § 22, 20.11.2019 § 149 seuraavasti: 

 
20.11.2019§ 149 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 

  

Yhtymähallitus on käsitellyt sosiaalityöntekijän viran täyttöä 

seuraavasti:  

 
20.2.2019 § 22 

(asia 8) 

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. 

 

 

Asian käsittely: 

 

  Jukka Leino ehdotti ja Markku Autio kannatti asian pöydälle jättämistä.  

 

Päätös:  

 

Asia jätetään pöydälle 

 

 

Kuntapäättäjätapaamisessa 5.9.2019 on sovittu, että 

sosiaalityöntekijän viran täyttöä käsitellään yhtymähallituksen 

marraskuun 2019 kokouksessa. Johtava lääkäri ja johtava hoitaja 

ovat kuluneen vuoden aikana käyneet kummankin jäsenkunnan 

sosiaalijohtajien kanssa säännöllisiä keskusteluja tehtävien hoitoon 

liittyvissä kysymyksissä. Tapaamisten tuloksena on käynyt selväksi, 

että jäsenkunnilla ei ole tarjota kuntayhtymälle terveydenhuollon 

sosiaalityöntekijän tehtävien hoidossa vaadittavaa osaamista tai 

resursseja. Sosiaalityöntekijän puuttuminen kuntayhtymästä aiheuttaa 

kuntayhtymän muille viran- ja toimenhaltijoille tehtävien 

kasaantumista. Tämä on vaikeuttanut kuntalaisia saamaan heille 

oikeutettuja palveluita ja etuuksia.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 

2.1.2020 alkaen, ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 
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Päätös: 

 

   Asia jätetään pöydälle.  

   

Pöytyän kunnan vt. perusturvajohtaja on ilmoittanut Pöytyän kunnan 

valmiudesta myydä kuntayhtymälle sen tarvitsema sosiaalityöntekijän 

työpanos.  Johtava lääkäri on neuvotellut järjestelystä Pöytyän vt. 

perusturvajohtajan sekä Auran kunnan sosiaalijohtajan kanssa.  Neuvottelun 

lähtökohtana on ollut ½ sosiaalityöntekijän työpanos. Pöytyän vt. 

perusturvajohtaja on valmistellut sopimusluonnoksen 11.12.2019, jossa 

esitetään työpanoksen olevan 4 tuntia viikossa.  

Sopimusluonnos esitellään kokouksen oheismateriaalina.  

  
valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösesitys: 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin ja talouspäällikön jatkamaan 

neuvotteluja Pöytyän kunnan kanssa ja solmimaan 6 kk kestoisen sopimuksen 

sosiaalityöntekijän 4 h/vko työpanoksesta. Tehtävien hoidon toteutumista ja 

sopimuksen jatkoa tarkastellaan yhtymähallituksen huhtikuun 2020 

kokouksessa.  

 

Päätös: 
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§  

(asia 15) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 21.11.2019 päivätyn kirjeen:  

 

 

”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 

Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES 

III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika 

päättyy 31.12.2019. 

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 

31.12.2020 asti.  Sopimus koskee vuodeosastoa, avosairaalaa ja 

vastaanottoja. 

 

Pöytyällä 21.11.2019  

Minna Kajander, Tehy  Henri Jalonen, Super Päivi Sulantola, JHL 

 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

   

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää korottaa 1.1.2020 alkaen hälytysrahaa nykyisestä 30 

eurosta 45 euroon ja erikoishälytysrahaa nykyisestä 50 eurosta 70 euroon. 

Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti. 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. 
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§ 

(asia 16) 

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 talkoovapaa käytäntö vuonna 

2019.  

 

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.  

 
   valmistelija: talouspäällikkö 

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 
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- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

- Yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) pidettyjen viiden talkoovapaapäivän 

bonuksena saa yhden palkallisen vapaapäivän. 
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§ 

(asia 17) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 117) 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle 

siirtymisen vuoksi vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 117) 1.4.2020 

lukien toistaiseksi. Kyseisessä hammashoitajan toimessa oleva työskentelee 

tällä hetkellä hammaslääkäri Tero Puolakkaisen avustavana 

hammashoitajana. 

 

 

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto 

tai lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen 

työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen 

hammashoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 167,19 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon 

toteuttamiseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän 

yhteydensaannin terveyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, 

hammashoitajan toimen täyttö on välttämätöntä. 

 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vakinaistaa hammashoitajan toimen (nro 117) 

2.1.2020 alkaen ja antaa vastaavalle hammaslääkärille sen täyttöluvan. 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 18) 

SOPIMUS PESULAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 

 

Kuntayhtymän varsinainen sopimus henkilökunnan suojavaatteiden, potilas-

vaatteiden ja sisustustekstiilien pesulapalveluiden tuottamisesta päättyy 

nykyisen tuottajan kanssa 31.12.2019. Lisäksi nykyinen tuottaja on 

syyllistynyt sopimusrikkomukseen siirtämällä sopimuksen toiselle yritykselle. 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut pesulapalveluiden hankinnan.  Hankinnassa 

noudatetaan avointa menettelyä. Siinä hankintayksikkö julkaisee HILMA:ssa 

hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. 

Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn palauttamalla hankintayksikölle 

täytetyn tarjouslomakkeen kaikkine vaadittuine liitteineen tarjousten 

jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä. Ilmoitus kilpailutuksesta 

julkaistiin HILMA:ssa 13.11.2019 ja tarjoukset tuli jättää 18.12.2019 

mennessä.  Tarjouksen valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde, jossa 

hinnan painoarvo on 60 % ja laadun painoarvo 40 %. 

Maksimiyhteispistemäärä on 100 pistettä. Tarjouksen antoi kolme yritystä.  

 

Tarjousten avauspöytäkirja: tuodaan kokoukseen 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Tuodaan kokoukseen  

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 19) 

SUUHYGIENISTI-HAMMASHOITAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN 

VAKINAISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 19.12.2018 § 145 määräaikaisen 

hammashoitajan toimen perustamista ajalle 1.1.2019–31.12.2019.  

 

Perusteluina toimen perustamiselle olivat sijaiskustannusten hallinta sekä 

sujuvan hammaslääkärivastaanottotoiminnan varmistaminen. 

 

Kuntayhtymässä on tällä hetkellä viisi täytettyä hammaslääkärin virkaa, ja 

kuudennenkin viran täyttö on toteutumassa. Suuhygienisti-hammashoitajan 

määräaikaisen toimen vakinaistaminen on tärkeää, jotta jatkossakin 

hammaslääkärien vastaanottotoiminta voi suunnitellussa laajuudessaan 

toteutua.  

 

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto. Työaika on 

38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES hinnoitteluliitteen 3 kohdan 

03HOI030 mukaisesti. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2333,10 e/kk. 

 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus: 

 

 

Yhtymähallitus päättää vakinaistaa suuhygienisti-hammashoitaja 

varahenkilön toimen 1.1.2020 alkaen ja antaa vastaavalle hammaslääkärille 

sen täyttöluvan. 
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§ 

(asia 20) 

ILMOITUSASIAT 

 

Otteet pöytäkirjoista: – 

 

    

 

Päätösehdotus:  

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 21) 

YLEISKIRJEET   

 

 

  

 

Kuntaliitto 

- Yleiskirje 14/2019, 3.12.2019, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan 

korvaus vuonna 2019 

  Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 13/2019, 5.12.2019, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020 

lukien liitteineen 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Valvira 

- Ohjauskirje LSAVI/12214/05.07.02/2019, Opiskeluterveydenhuollon 

järjestämisessä on edelleen parannettavaa  

  

 

 

 Päätösehdotus:  

 

 Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 22) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös: 

  - Päätös irtisanoutumisen johdosta N01 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

- Hankintapäätös Q11 Sähköinen keskustelukanava 

- Hankintapäätös Q12 Sähköinen ajanvaraus 

 

Johtavan hoitajan viranhaltijapäätös: 

- Päätös irtisanoutumisen johdosta O13 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätös: 

- Päätös irtosanoutumisen johdosta O2 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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§  

(asia 23) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 24) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


