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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 Laakso Arvo ja Leino 
Jukka. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 
 

Päätös: 
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§ 
(asia 3) 
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 

 
Suun terveydenhuollossa hoitojono on kasvanut covid19-pandemian ja resurssipulan 
takia. Tällä hetkellä työssä olevalla resurssilla jonon purku on mahdotonta. Hoitojo-
non purkua esitetään nyt purettavaksi ostopalvelun kautta. Koska sijaisia ei ole saa-
tu, jää palkkoihin varattuja määrärahoja käytettäväksi ostopalveluun. Jos koko vuo-
den on yhden hammaslääkärin, yhden suuhygienistin ja osin myös hammashoitajan 
sijaisuudet jäävät täyttämättä, ostopalveluihin käytettäväksi jää n. 130 300 euroa. Li-
säksi ostopalveluihin (erikoishammaslääkäripalvelut) on tällä hetkellä varattu talous-
arviossa hammashuoltoon yhteensä 50 000 euroa. Yhdessä nämä tekevät 180 300 
euroa käytettäväksi ostopalveluihin kokonaisuudessaan. 

 
Tarjouspyynnöt pyydetään suhteutettuna yhden pinnan paikan (SFA10) hintaan. Kil-
pailutuksessa otettava myös huomioon millaisen määrän potilaita palvelun tuottaja 
pystyy ottamaan vastaan. Tarvittaessa tehtävä sopimus useamman kuin yhden pal-
velutuottajan kanssa. 
 
Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 

 
 
 Oheismateriaali: 

Hammashuollon hoitojono (Powerpoint) 
  
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää aloittaa hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kilpailu-

tuksen. Hankinnan arvo on 180 000 €. 
 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 4) 
PESULAPALVELUJEN HANKINTA AJALLE 1.4.2022 – 31.8.2023 JA KAHDELLE OPTIOVUODELLE 
 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ja palveluntuottajan välinen pesulapalve-

lujen palvelusopimus on päättymässä. Kuntayhtymän tarvitsemat pesulapalvelut kä-
sittävät henkilökunnan suojavaatteiden, potilas- ja liinavaatteiden sekä eräiden si-
sustustekstiilien ja yksittäisten suojavaatteiden pesulapalvelut. Pestäviä potilas- ja 
liinavaatteita käytetään tällä hetkellä Riihikosken terveysasemalla; suojavaatteita 
Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla ja sisustustekstiilejä kaikissa 
em. toimipisteissä. Vuositasolla kokonaisuudessaan pestävän pyykin määräksi on ar-
vioitu noin 21 000 kg. Kuntayhtymän tarvitsemat pesulapalvelut on tarkoituksenmu-
kaista jatkossakin hankkia ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Nyt kyseessä oleva 
hankinta ylittää lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
25 §:ssä palveluhankinnoille säädetyn kansallisen kynnysarvon. 
 
Uuden pesulapalvelujen hankintasopimuksen kestossa on syytä huomioida sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 2023 lukien. 
Sopimusta ei tule ulottaa liian pitkälle vuodelle 2023, jotta hyvinvointialue voi käyt-
tää harkintaa palvelun jatkumisen suhteen. Toisaalta sopimuksen tulee olla kestol-
taan riittävän pitkä, jotta palvelun jatkuminen siirtymävaiheessa voidaan turvata.  
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia pesulapalveluista 
ajalla 18.2.2022 – 14.3.2022 avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus on jul-
kaistu hankintailmoitukset.fi (Hilma) –palvelussa 18.2.2022. Tarjouspyynnön mukai-
sesti hankintasopimus astuisi voimaan 1.4.2022 (tavoite), josta päivämäärästä alkaen 
tarjoaja olisi velvollinen tuottamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eritellyt pesulapalve-
lut. Sopimus olisi voimassa määräaikaisena 31.8.2023 saakka, minkä jälkeen tilaajan 
olisi harkintansa mukaan mahdollista jatkaa sopimusta kahdella vuoden mittaisella 
optiokaudella. 
 
Tarjouspyynnössä tarjouksia on pyydetty siten, että tarjoaja on velvollinen huoleh-
timaan pestävien tekstiilien SFS-EN 14065:2016-hygieniastandardin mukaisesta pe-
susta sekä tekstiilien huollosta, korjauksesta, likaisten ja puhtaiden tekstiilien kulje-
tuksesta, pakkauksesta, suojauksesta ja lajittelusta. Palveluntuottajan vastuut käyvät 
tarkemmin ilmi tarjouspyynnön liitteestä 5 Keskeiset sopimusehdot.  Hankinta ei si-
toisi kuntayhtymää tiettyihin hankintavolyymeihin, ja laskutus tapahtuisi toteutu-
neen palvelun mukaisesti.  
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Tarjouspyynnössä on valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus 
seuraavien perusteiden mukaisesti: 
 

LAATU, painotus     20 
                                                    Mikäli tarjoaja erottaa likaisen ja puhtaan pyykin toisistaan 

täysin prosessin eri vaiheissa väliseinällä, tarjous saa vertai-
lussa 20 laatupistettä.  

HINTA, painotus      80 
                                                    Halvimman tekstiilien pesun kilohinnan sisältävä tarjous saa 

vertailussa 80 hintapistettä. Muiden tarjousten hinnat suh-
teutetaan halvimpaan hintaan. Halvin hinta jaetaan tarjotulla 
hinnalla ja kerrotaan 80:llä, jolloin saadaan kyseisen tarjouk-
sen hintapisteet. 

 
Tarjouspyynnön mukaisesti vertailussa tarjousten laatu- ja hintapisteet lasketaan yh-
teen. Tarjouksista valitaan eniten yhteispisteitä saanut tarjous. Tasapistetilanteessa 
vertailun voittaja on eniten hintapisteitä saanut tarjous. 
 
Todettakoon, että tarjoajan ilmoittama arvonlisäveroton tekstiilien pesun kilohinta 
pitää sisällään kaikki palvelun tuottamisesta johtuvat kustannukset mukaan lukien 
hallinto- ja laskutuskulut. Mitään ylimääräisiä kustannuksia ei hyväksytä.  

 
 
Saadut tarjoukset 
 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa; Pesupori Oy ja Vistan Pesula 
Oy. Tarjoukset avattiin 14.3.2022 klo 10.00. Saadut tarjoukset sisälsivät pyydetyt tar-
joajan soveltuvuutta koskevat vakuutukset ja selvitykset. Molemmat tarjoajat todet-
tiin avaustilaisuudessa soveltuviksi. Vistan Pesula Oy:n tarjous todettiin tarjouspyyn-
nön mukaiseksi. Pesupori Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi seuraa-
vin perustein: 
 
1. Tarjoajan tarjouslomakkeella kohdassa III.1 PALVELUN SAATAVUUS antama sel-

vitys (liite nro. 2) ei täytä hankintayksikön asettamia palvelun saatavuutta ku-
vaavan selvityksen vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen 
tulee liittää selvitys, josta käy ilmi vähintään  

       ”1. Varajärjestelmät palveluntuottajan toiminnassa (kuten pesu, huolto, jakelu,  
      juhla- ja arkipyhät, loma-ajat tai vastuuhenkilöt) tapahtuvien häiriöiden varalta 
sekä    

2. palvelun ja toimitusten joustavuus nopeasti muuttuvissa tilanteissa (esim. in-
fektioepidemioissa), jolloin tekstiilien tarve lisääntyy äkillisesti.” 
 

2. Tarjoajan tarjouslomakkeella kohdassa III.2 HYGIENIATASO antama selvitys (liite 
nro. 3) ei täytä hankintayksikön asettamia potilas- ja liinavaatteiden pesusta ja 
puhtaudesta annettavan selvityksen vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnön 
mukaan ”selvityksestä tulee ilmetä, miten eri tekstiilien pesuprosesseissa varmis-
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tetaan hygieniastandardin SFS-EN 14065:2016 Tekstiilit. Pesulassa huolletut 
tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta -vaatimusten toteutuminen (mää-
rätyt lämpötilat jne.).” 

Vistan Pesula Oy:n tarjouksen mukainen tekstiilien pesun arvonlisäveroton kilohinta 
on 2,57 e/kg. Vistan Pesula Oy ilmoittaa tarjouksessaan erottavansa likaisen ja puh-
taan pyykin toisistaan täysin prosessin eri vaiheissa väliseinällä. 

  
Valmistelijat: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström, 
asiantuntija Jussi Heinonen 

 
 
 OHEISMATERIAALI: 
 Perustelumuistio 14.3.2022 
 Pesupori Oy – Tarjous liitteineen 
 Vistan Pesula Oy – Tarjous liitteineen 
 Tarjousten avauspöytäkirja 14.3.2022 
 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää:  
1. Hylätä Pesupori Oy:n jättämän 4.3.2022 päivätyn tarjouksen tarjouspyynnön vas-

taisena esittelyosassa kuvatuin perustein. 
2. Hankkia pesulapalvelut Vistan Pesula Oy:ltä Vistan Pesula Oy:n tarjouksessaan il-

moittamalla kilohinnalla 2,57 e/kg (alv 0 %). 
3. Tehdä hankintasopimuksen Vistan Pesula Oy:n kanssa tarjouspyyntöasiakirjoista 

ilmenevin ehdoin. 
4. Tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 
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§ 
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 84) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan irtisanoutu-
misen johdosta 3.4.2022 vapautuvalle psykiatrisen sairaanhoitajan toimelle (nro 84) 
toistaiseksi. Toimen ensimmäinen Riihikosken sairaanhoito, vastaanottotyö. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä. Opintojen suuntautumisalana psykiatrinen sairaan-
hoito tai mielenterveystyö. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö 
ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI030 mukaisesti. 
Tämänhetkinen osaston sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 562,19 euroa 
kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä mielenterveystyössä on kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja psyko-
logi. Psykiatrisen sairaanhoitajan työhön sisältyvät lievien ja keskivaikeiden ahdistu-
neisuus- ja mielialahäiriöiden hoito, erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden hoi-
to, erilaisten elämäntilannekriisien, perhe- ja parisuhdeongelmien hoito sekä jälki-
puintiryhmän jäsenenä toimiminen.  
 
Mielenterveystyössä toimivien eri työntekijöiden työtehtäviä ei voida järjestellä toi-
sella tavalla. Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään ja huolehtimaan terveyden-
huoltolain 1326/2010 27§ mielenterveystyölle asetetuista tehtävistä, on psykiatrisen 
sairaanhoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä. 

  
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan psykiatrisen sairaanhoitajan toimelle 
(nro 84) 3.4.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 562,19 euroa 
kuukaudessa. 

   
 
  Päätös: 
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§ 
(asia 6) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 57) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan irtisanoutu-
misen johdosta 14.4.2022 vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 57) toistaiseksi. 
Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jak-
sotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI030 mu-
kaisesti. Tämänhetkinen osaston sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 505,36 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28-potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on suurta, keskimäärin 3,6 potilasta/päivä. Suureen vaihtuvuuden vuoksi 
työtä on osastolla runsaasti. Potilasturvallisen hoidon vuoksi hoitajamitoituksen tu-
lee olla riittävä. Tämän vuoksi sairaanhoitajan toimen täyttäminen on välttämätöntä.  

  
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan psykiatrisen sairaanhoitajan toimelle 
(nro 57) 14.4.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 euroa 
kuukaudessa. 

 
 
  Päätös: 
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§ 
(asia 7) 
KUNNIAMERKKIEN HAKU 
 

Tasavallan presidentti, ritarikuntien suurmestari antaa kunniamerkit kotimaisille si-
viilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12. Lounais- Suomen aluehallintoviras-
to pyytää alueeltaan ehdotuksia itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 myönnettävistä Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista. 
 
Aluehallintovirasto tekee esitykset kunniamerkeistä valtionvarainministeriölle, sisä-
ministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriöille sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Aluehallintovirastolle on annettu eri luokkia koske-
vat kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain. 
 
Ensisijaisena lähtökohtana on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla 
keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidol-
laan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.  

 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää ehdotuksista kunniamerkkien saajista. 
 
 
 
  Päätös: 
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§ 
(asia 8) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   Päätös 15 § 2022, Taloussihteerin valinta 
 
 
 
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   A 51 – A 73, joista A 65 toimeen valintapäätös 
   Y 16 – Y 17, joista Y 17 työajan muutos 
    
  
   
     
    
  
  
 
 
 
 
 
§  
(asia 9) 
TIEDOKSI 
 Tilinpäätökseen 2021 on tehty hyväksymisen jälkeen seuraava tekninen korjaus: 

Ohessa oleviin sivuihin 21 ja 24 on korjattu palkkojen ja ostopalveluiden kesken teh-
ty korjaus eli palkkakuluista on korjattu 16 995,90 e.  
Korjaus on kirjoitusvirheeksi luokiteltava virhe, joka ei vaikuta muuhun kuin palkko-
jen täsmäytykseen. 

 
 Talousraportti 1/2022 

 
Yhteydenotot potilasasiamieheen Pöytyän kky:n alueelta vuosina 2017–2021 
 

  LIITTEET: 
  Liite 1: Tuloslaskelma + tase + tunnusluvut 2021 korjattu 
  Liite 2: Tuloslaskelma + rahoituslaskelma korjattu 
  Liite 3: Lyhyt tuloslaskelma 1/2022 

 
   
  OHEISMATERIAALI: 

Taulukko: Yhteydenotot potilasasiamieheen Pöytyän kky:n alueelta vuosina 2017–
2021 
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§ 
(asia 10) 
YLEISKIRJEET 

Kuntatalouden tiedote 6/2022: 
  Mm. Neljä raportointikokonaisuutta avautui tuotannossa 15.3.2022. 
  
 

Valviran ohjekirje Dnro (LSAVI/3349/2022) 2.3.2022: Kuntien tehtävänä on huolehtia 
lakisääteisten terveystarkastusten järjestämisestä - 

 
  Liite 4: Valvira – Aluehallintovirasto – ohje  
  Liite 5: Valvira – Aluehallintovirasto – sv - ohje 
 
 
 
 
 
 
§ 
(asia 11) 
MUUT ASIAT 

Keskustellaan kuntayhtymän valmiussuunnitelmasta, henkilöstötilanteesta ja  
lakonuhasta. 

 
 Huhtikuun kokouspäiväksi esitetään keskiviikkoa 13.4. hammaslääkärikilpailutuksen 

vuoksi.  
 
 
  
 
§  
(asia 12) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


