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§ 43 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen. 
 
  
 
 
 
 
§ 44 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

  Yhtymähallitus: päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Laakso Arvo ja Leino 
Jukka. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 
 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 45 
(asia 3) 
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021  
 
 Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoit-

tavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 5 §:n mukai-
sesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden myöntämisestä 
kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 
 Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. Voimassa ole-

van perussopimuksen (1.5.2019) Mukaan vuosittaisessa palvelusopimuksessa määri-
tellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus.  

 
 Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 549 645,62 euroa 

ylijäämäinen. Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, 
huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 249 644,96 euroa. Tilinpäätös ja toimin-
takertomus ovat esityslistan liitteenä 1.  

 
 Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.  
 
 Valmistelijat: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta, johtava 

hoitaja Eija-Liisa Vikström ja vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula, asiantuntija Marja Tuo-
himaa Kuntamaisema Oy 

  
 LIITTEET: 
 Liite 1: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 
 
Marja Tuohimaa poistui kokouksesta klo 18.00. 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää:  
 
 1. allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätök-

sen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,  
 
 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsen-

kuntien valtuustojen käsiteltäväksi.  
 
 
 

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 46 
(asia 4) 
RADIOLOGIAPALVELUIDEN HANKINTA 
 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on tarve radiologipalveluille käsittäen 

kuntayhtymän tiloissa annettavat röntgenlausunnot ja ultraäänitutkimukset sekä 
tarvittavat säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelut. Kyseiset palvelut on palve-
lun tarpeen määrä, henkilöstön saatavuus ja kustannukset huomioiden tarkoituk-
senmukaista hankkia ulkopuoliselta palveluntuottajalta, kuten tähänkin asti. Palvelu-
sopimus nykyisen sopimustoimittajan kanssa päättyy 31.3.2022. Ottaen huomioon 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen hyvinvointialueelle 2023 
lukien on uuden palvelusopimuksen määräaikaisuus syytä rajata käsittämään ainoas-
taan yhden vuoden. 

 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia radiologipalveluista 

ajalla 6.2.2022–21.2.2022 avointa menettelyä hyödyntäen. Hankintailmoitus on jul-
kaistu hankintailmoitukset.fi (Hilma) -palvelussa sekä Euroopan unionin virallisen 
lehden täydennysosassa (Tenders electronic daily; TED). Tarjouspyynnön mukaisesti 
palvelusopimus astuisi voimaan 1.4.2022, josta päivästä alkaen tarjoaja olisi velvolli-
nen tuottamaan tarjouspyynnön mukaiset palvelut. Sopimus olisi voimassa määräai-
kaisena yhden vuoden päättyen 31.3.2023, minkä jälkeen sopimus jatkuisi toistai-
seksi voimassaolevana kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.  

 
 Kyseessä on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 12 

luvussa tarkoitettu terveyspalveluhankinta. Hankinta ylittää hankintalaissa sosiaali- 
ja terveyspalveluhankinnoille säädetyn kynnysarvon. Hankinta on jaettu kahteen 
osaan, ja tarjoajalla on ollut mahdollisuus tarjota joko molempia tai vain toista osa-
kokonaisuutta. Hankinnan osat ovat seuraavat: 

  
 Osakokonaisuus 1: Röntgenlausunnot ja ultraäänitutkimukset 
 Radiologin paikan päällä suorittamien röntgenlausuntojen antaminen pyydetyistä 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän röntgenissä otetuista natiiviröntgenkuvis-
ta (n. 1700 lausuntoa/vuosi). Röntgenlausuntoja varten hankintayksikkö antaa palve-
luntuottajan käyttöön tarvittavat tilat ja tekniset laitteet. Lausuntoja tulee antaa 1-2 
arkipäivänä viikossa terveyskeskuksen tiloissa arkisin klo 8.00–18:00 välisenä aikana, 
jolloin radiologin tulee myös olla terveyskeskuslääkärien konsultoitavissa. 

 
 Yleiset ultraäänitutkimukset, joihin ei sisälly näytteenottoa. Tällaisia ultraäänitutki-

muksia tehdään Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä noin 700 vuodessa. 
Ultraäänitutkimuksia tulee tehdä 1-2 arkipäivänä viikossa terveyskeskuksen tiloissa. 
Tutkimukset tulee tehdä arkisin klo 8.00–18:00 välisenä aikana. Palvelun tuottajalla 
tulee olla tutkimusten suorittamiseen soveltuva ultraäänikuvauslaitteisto. 

 
 Osakokonaisuus 2: Säteilyturvallisuusasiantuntijan palvelut 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kuvantamistutkimuksiin liittyvät tarvitta-

vat säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut (STA) siten kuin säteilylaissa (859/2018) ja 
valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018) määrätään käsittä-
en mm. säteilyn käyttöön liittyvien dokumenttien laadinnan ja päivityksen sekä muut 
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STA:n lakisääteisten käyttövelvoitteiden edellyttämät toimenpiteet organisaatios-
samme. 

 
 Vertailuperusteet 
 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa. 

Osakokonaisuuden 1 vertailussa käytettiin halvimman hinnan arvioinnissa seuraavaa 
painotusta: 

 Tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittama arvonlisäveroton yksikköhinta natiivirönt-
genlausunnolle kerrotaan luvulla 0,4, josta saatu luku kerrotaan lausuntojen arvioi-
dulla vuosittaisella lukumäärällä (1700); tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittama ar-
vonlisäveroton yksikköhinta ultraäänitutkimukselle kerrotaan luvulla 0,6, josta saatu 
luku kerrotaan tutkimusten arvioidulla vuosittaisella lukumäärällä (700). Yllämainit-
tujen lukujen yhteenlaskettu summa muodostaa osakokonaisuuden 1 vertailuhin-
nan.  

 Osakokonaisuuden 2 halvinta hintaa arvioitiin tarjoajan ilmoittaman palvelun arvon-
lisäverottoman vuosihinnan perusteella.  

 
 Saadut tarjoukset 
 Tarjouksia saatiin määräaikaan 21.2.2022 klo 12.00 mennessä yksi kappale. Tarjoaja-

na oli iRad Oy, joka jätti tarjouksen molempiin osakokonaisuuksiin. 
 
 
 
  Osakokonaisuus 1  Osakokonaisuus 2 
  Tarjoaja Vertailuhinta  Tarjoaja Hinta 
  iRad Oy 46 240 €  iRad Oy 2 500 € 
 
  (15,50 €/lausunto; 85 €/tutkimus) 
 

Valmistelijat: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta ja vastaa-
va hammaslääkäri Heli Kriikkula. 

 
 

LIITTEET: ei julkinen 
Liite 2: Avauspöytäkirja 
Liite 3: Perustelumuistio 
Liite 4: Tarjous iRad Oy 
Liite 5: Tarjouspyyntöasiakirjat 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: yhtymähallitus päättää: 

1. Hankkia radiologipalvelut, osakokonaisuudet 1 ja 2, iRad Oy:ltä iRad Oy:n tarjouk-
sessaan ilmoittamin kappale- ja vuosihinnoin. 

2. Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hankintasopimukset radiologipalve-
luista, osakokonaisuudet 1 ja 2, iRad Oy:n kanssa tarjouspyyntöasiakirjoista ilme-
nevin ehdoin. 

3. Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hankintasopimuksiin vähäisiä muu-
toksia ennen sopimusten allekirjoittamista. 

4. Noudattaa hankintasopimuksen tekemisessä hankintalain 129 §:ssä säädettyä 14 
vuorokauden odotusaikaa sekä todeta, ettei hankintayksikköä sitova päätös synny 
tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. 

5. Tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

 
 
 

 
 
 
 
  Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 47 
(asia 5) 
PALVELU- LEASINGSOPIMUS LIFECARE- PÄÄJULKAISUN HANKINTAAN 3STEP- IT 
 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessa 26.1.2022 

§ 19 päättänyt Lifecare 2021 pääjulkaisun hankinnasta. Hankinnan arvo on 297 120 € 
(alv 0). Yhtymähallitus päätti hankkia pääjulkaisun leasing-rahoituksella. Tilaus on 
tehty 18.2.2022 TietoEvryltä. 

 
Kuntayhtymän johtaja on tiedustellut eri leasingrahoitus vaihtoehtoja ja 3TEP-IT on 
valmis rahoittamaan Lifecare pääjulkaisuhankinnan. Kaikki Varsinais- Suomen kun-
nat, jotka käyttävät Lifecare potilastietojärjestelmää ovat päättäneet hankkia päivi-
tyksen. Tämän vuoksi kuntayhtymällä ei ole täyttä varmuutta missä vaiheessa uusi 
pääjulkaisu saadaan ja tämä voi vaikuttaa leasing- laskutuksen aikatauluun. Liitteenä 
on laskelma kuukausilaskutuksesta nolla korolla TietoEvryltä saadun aikataulun mu-
kaisesti. 1.9.2022 jälkeen tulleet laskut kohdistuvat vuodelle 2023 ja siirtyvät hyvin-
vointialueen kustannettavaksi. 
 
Kustannuslaskelma on tehty 3TEP-IT:n tarjouksessa olevilla vuokrakertoimilla, joihin 
vaikuttaa pankkien/rahoittajan sen hetkiset korot. Vaikutus on käytännössä pieni. 
60 kk vuokra-ajalle tämänhetkisillä koroilla (5 vuoden koronvaihtosopimus 0,550 % 
per 23.2.2022) kk-vuokra on 1 543,05 € (alv 0 %). Tämän hetken tilanteessa 2022 
leasing- vuokrat olisivat 1 543,05 € x 6 kk = 9258,30 € (alv 0 %). Vuokrat laskutetaan 
kolmen kuukauden jaksoissa etukäteen. 3 STEP-IT:n arvion mukaan, jos korot vielä 
tänä vuonna nousevat, niin tämän vuoden vuokrat olisivat korkeintaan 9 400€.  
 
Kuntayhtymän talousarviossa ei ole varauduttu Lifecare pääjulkaisun hankintaan 
vuodelle 2022. Syksyllä arvioidaan mahdollinen tarve lisätalousarviolle. 

 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
  LIITTEET: ei julkinen 
  Liite 6: Palvelusopimus, Pöytyän kky 
  Liite 7: Leasinglimiittisopimus, Pöytyän kky 
  Liite 8: Lifecare-MR2021-kustannuslaskelma-2022 
  Liite 9: 3stepIT tarjous Pöytyän kky 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: yhtymähallitus päättää 

1. hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen ja leasinglimiittisopimuksen 3STEP  
IT:n kanssa.  
2. oikeuttaa ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken allekirjoittamaan palvelu- 
sopimuksen ja leasinglimiittisopimuksen 3STEPIT:n kanssa. 
 

 
 
  Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 48 
(asia 6) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 17)   

 
Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 
vapautuvalle terveyskeskuslääkärin (nro 17) 1.4.2022 lukien. Viran sijoituspaikka on 
Yläneen terveysasema. Terveyskeskuslääkärin viran työaika on 38,25 h/vk lääkäriso-
pimuksen mukaisesti ja palkkaus kunnallisen lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kan-
santerveystyön kuntayhtymän palkkataulukon mukaisesti.  

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

yhtymähallitus päättää: myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin (nro 17) viralle 
1.4.2022 alkaen. Palkkaus lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kansanterveystyön kun-
tayhtymän palkkataulukon mukaisesti. 

 
 
 
  Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 49 
(asia 7) 
MÄÄRÄAIKAINEN OSTOPALVELUN KÄYTTÖ JA TÄYTTÖLUPA TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIN VIRKAAN (nro 16)  

 Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitusta hyväksymään ostopalvelulääkärin hankkimi-
sen määräaikaisesti terveyskeskuslääkärin virkaan (nro 16) ajalle 25.4 – 30.6.2022. 
Kaj Lagerbohm jää vuosilomalle 22.3.2022 ja eläkkeelle 1.6.2022. Kyseiselle ajalle 
Mehiläinen tarjoaa lääketieteen lisensiaattia hintaan 106,36 €/tunti.  

 25.4- 29.4.2022 välisenä aikana lääkäri olisi osa-aikainen ja 2.5–30.6.2022 välisenä 
aikana tekisi 100 % työaikaa. Lisätarve vuokralääkärille nopealla aikataululla tulee 
myös äkillisesti alkaneesta sairaslomasta 15.2.2022, joka jatkunee ainakin huhtikuun 
loppuun. 1.6.2022 alkaen terveyskeskuslääkäri Martti Matintalo jää vuosilomalle ja 
tämän jälkeen hän jää myös eläkkeelle. Kesäkuun vuokralääkäri sijaistaisi Martti Ma-
tintaloa, mikäli virka nro 16 saadaan täytettyä 1.6.2022 alkaen.   

 Tarjousta ostopalvelulääkärin käytöstä on Mehiläisen lisäksi pyydetty myös Eezy 
Oy:ltä, mutta hinta oli huomattavasti kalliimpi. Kokonaiskustannukset ostopalvelu-
lääkärin käytöstä ovat noin 30 000 euroa. Ostopalvelun lääkärin käytöstä on talou-
dellisia vaikutuksia, mutta lakisääteiset lääkäripalvelut tulee järjestää asianmukaises-
ti. 

 

Ma. kuntayhtymänjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: yhtymähallitus päättää:  

1. hyväksyä ostopalvelulääkärin käytön ajalla 25.4- 30.6.2022. Ostopalvelulääkäri 
hankitaan Mehiläinen Oy:ltä hintaan 106,36 €/tunti. Hankinnan kokonaiskustannus 
on noin 30 000 euroa.  

 2. oikeuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan kyseessä olevan ostopalvelulääkäri-
sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa. 

 
 
  Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 50 
(asia 8) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 16)   

 Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 
vapautuvalle terveyskeskuslääkärin (nro 16) 1.6.2022 lukien. Viran sijoituspaikka on 
Kyrön terveysasema. Terveyskeskuslääkärin viran työaika on 38,25 h/vk lääkärisopi-
muksen mukaisesti ja palkkaus kunnallisen lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymän palkkataulukon mukaisesti.  

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiskin päätösehdotus: yhtymähallitus päättää: 

Myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin (nro 16) viralle 1.6.2022 lukien. Palkkaus 
lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palkkataulukon 
mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 51 
(Lisäpykälä 1) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 20)   

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 
vapautuvalle terveyskeskuslääkärin (nro 20) 1.4.2022 lukien. Viran sijoituspaikka on 
Auran terveysasema. Terveyskeskuslääkärin viran työaika on 38,25 h/vk lääkärisopi-
muksen mukaisesti ja palkkaus kunnallisen lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymän palkkataulukon mukaisesti.  

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: yhtymähallitus päättää: 

Myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin vakanssille (nro 20). Palkkaus määräytyy 
lääkärisopimuksen sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palkkataulukon 
mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Allekirjoitus: 
 

 

§ 52 
(asia 9) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   11/2022 Päätös ylitöiden korvaamisesta 
  
   
  Päätös: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.   
    
  
  
 
 
 
 
 
§ 53 
(asia10) 
TIEDOKSI 
  - OHEISMATERIAALI:    

 Osaston remontin jälkitarkastuksen pöytäkirja  
 
 
- Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski kertoo Ukrainan tilanteen vaikutuksesta 
kuntayhtymän alueella. 

 
  
 
  Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
 
§ 54 
(asia 11) 
MUUT ASIAT   

Katri Keloniemi toi esille laskutusviiveen alkuvuonna. Vastaava hammaslääkäri Heli 
Kriikkula kertoi, että hammashuollon laskutusta päästään vasta tekemään tältä vuo-
delta. Maksukattouudistus on hidastanut laskujen lähettämistä. Palkkasihteeri Mar-
ja-Liisa Tuominen hoitaa oman työnsä ohella taloussihteerin tehtäviä toistaiseksi.  
 
Jukka Leino pyysi koontia kustannuksista liittyen Kuntamaiseman ja Auranmaan tili-
tiimin avusta tilinpäätökseen liittyen. 
 
 

 
Seuraava kokous 23.3.2022 klo 17 taloustoimistossa. Teamsilla voi  myös tarvittaessa 
osallistua. 
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§ 54 
(asia 11) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29. 
 


