
                 PÖYTYÄN  PÖYTÄKIRJA Nro 
                 KANSANTERVEYSTYÖN  6 
                 KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä       

   Sivu 
  20.4.2022 83 
YHTYMÄHALLITUS           
_______________________________________________________________________________________ 

 

KOKOUSTIEDOT 
 Aika 
 Paikka 

 
20.4.2022 klo 17:02 – 18.26  
Taloustoimisto, Riihikoski 
 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

  

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

 

Holmberg Liisa-Anneli, jäsen   Sahla Taru  

Kaurila Matti, jäsen   Kangasniemi Pertti  

Keloniemi Katri, jäsen  Simola Lea  

Laakso Arvo, jäsen  Hirvensalo Erkka  

Leino Jukka, vpj  Tikkanen Toni  

Loponen Marika,pj  Hutko Sinikka  

Tammelin Jouni, jäsen  Tuuppa Esko  

Tammenlaakso Ann-Mari, jäsen  Raiko Marianne  
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§ 70 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukainen. 
  
 
 
 
 
§ 71 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus:  
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Holmberg Liisa-Anneli ja Kaurila Matti. 
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 
 

 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukainen. 

 
  
 
Tammenlaakso Ann-Mari saapui kokoukseen klo 17.05. 
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§ 72 
(asia 3) 
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 
 
YH 23.3.2022: 

 § 57 
(asia 3) 
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 

 
Suun terveydenhuollossa hoitojono on kasvanut covid19-pandemian ja resurssipulan takia. 
Tällä hetkellä työssä olevalla resurssilla jonon purku on mahdotonta. Hoitojonon purkua esi-
tetään nyt purettavaksi ostopalvelun kautta. Koska sijaisia ei ole saatu, jää palkkoihin varat-
tuja määrärahoja käytettäväksi ostopalveluun. Jos koko vuoden on yhden hammaslääkärin, 
yhden suuhygienistin ja osin myös hammashoitajan sijaisuudet jäävät täyttämättä, ostopal-
veluihin käytettäväksi jää n. 130 300 euroa. Lisäksi ostopalveluihin (erikoishammaslääkäripal-
velut) on tällä hetkellä varattu talousarviossa hammashuoltoon yhteensä 50 000 euroa. Yh-
dessä nämä tekevät 180 300 euroa käytettäväksi ostopalveluihin kokonaisuudessaan. 

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

 
 Oheismateriaali: 

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

Hankinnan arvo on 180 000 €. 
 
 
 Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
YH 20.4.2022:   
 
 Yhtymähallitus päätti 23.3.2022 § 57 aloittaa hammaslääkäripalveluiden ostopalvelui-

den kilpailutuksen Covid19-pandemian ja resurssipulan vuoksi kasvaneiden hoitojo-
nojen purkamiseksi. Samalla yhtymähallitus päätti hankinnan arvoksi 180 000 euroa.  

 
Hankinta toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) 25 §:ssä sosiaali- ja terveyspalveluille säädetyn kansallisen kynnysarvon 
alittavana pienhankintana.  
Kyseinen ostopalvelu sisältäisi hampaiston perushoitoja (tarkastus, paikkaus, juuri-
hoito, depuraatio, poistot, purentakiskot) kulloisenkin lähetteen mukaisesti. Tarvit-
tava proteettinen hoito hankittaisiin erillisellä lähetteellä.  
Palvelun suorituspaikka olisi palveluntarjoajan tiloissa. Palvelun tulisi olla saatavilla 
korkeintaan 50 kilometrin etäisyydellä Riihikosken terveysasemalta. Sopimushinta toi-
menpiteille määräytyisi palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittaman SFA10 -hinnan 
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perusteella Suomen hammaslääkäriliiton yleishammaslääkärin viimeisimmän toimen-
piteiden suhdeluvut ilmoittavan taulukon mukaisesti. Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymä ei olisi sidottu tiettyihin hankintamääriin, vaan ostopalvelua hankittai-
siin tarpeen mukaan. Missään tapauksessa hankittavan hammaslääkäripalvelun arvo 
ei ylittäisi 180 000 euroa. Hankintasopimus olisi voimassa määräaikaisena 31.12.2022 
saakka.  
 
Hammaslääkäripalveluista pyydettiin kirjallisia tarjouksia sopiviksi katsotuilta palve-
luntuottajilta ajalla 5.4- 14.4.2022. Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan toimenpiteen 
SFA10 arvonlisäveroton hinta sekä arvionsa siitä, kuinka monta potilasta se pystyy ot-
tamaan vastaan kuukaudessa.  
 
Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Mehiläi-
nen Oy, PlusTerveys Hammaslääkärit Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Halvimman tar-
jouksen antoi PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, jonka tarjottu hinta toimenpiteelle 
SFA10 (alv 0 %) on 55,00 euroa. PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n jättämän tarjouk-
sen perusteella tarjoajan arvioidaan olevan kykenevä vastaanottamaan Pöytyän kan-
santerveystyön kuntayhtymän palveluntuottajalle osoittamat hammaslääkäripalve-
luja tarvitsevat potilaat.  
Valmistelijat: Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina 
Kiiski, asiantuntija Jussi Heinonen. 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  

 hyväksyä PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n 13.4.2022 päivätyn tarjouksen ham-
maslääkäripalveluista, hinta toimenpiteelle SFA10 (alv 0 %) on 55,00 euroa, 

 hankkia hammaslääkäripalvelut ajalla 1.5. (tavoite) – 31.12.2022 PlusTerveys Ham-
maslääkärit Oy:ltä oheisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla, 

 valtuuttaa ma. kuntayhtymän johtajan tekemään hankintasopimukseen vähäisiä 
muutoksia ennen sen allekirjoittamista ja  

 tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

 
 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 73 
(asia 4) 
OSTOPALVELULÄÄKÄRIN HANKINTA 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitusta hyväksymään ostopalvelulääkärin käytön 
ajalle 20.6.2022 – 30.9.2022. Lääkäriä haettiin kolmeen auki olleeseen virkaan saa-
matta yhtään hakemusta. Jotta hoitojonot eivät pitkittyisi kesän aikana kohtuutto-
masti, pyydetään lupaa ostopalvelulääkärin käyttöön.  
 
Kaksi lääkärin virkaa avataan uudelleen hakuun erikseen siten, että Auran virka tou-
kokuussa 2022 ja Kyrön virka heinäkuussa 2022. Elokuun alussa on kesälomien 
vuoksi vain kaksi lääkäriä työssä ja vuokralääkärin työpanos on ehdottoman tärkeä 
takaamaan päivystyksen ja vuodeosaston lisäksi myös kiireettömien vastaanottojen 
toimintaa. Lisäksi esimerkiksi lääkärin äkillinen poissaolo johtaisi päivystyksen sul-
kuun. 
   
Neljä erillistä vuokralääkäriyritystä ovat antaneet tarjouksen. Johtava lääkäri on arvi-
oinut heidän tarjoamia lääkäreitä painottaen valinnassa kykyä tehdä myös vuode-
osastotyötä sekä hintaa. Vuokralääkäritilanteesta on johtava lääkäri käynyt kaikkiaan 
neuvotteluja Solo Healthin (Joonas Marjamäki), Medikumppaneiden (Anu Fält), Vi-
reyden (Olli Kaijalainen) sekä Mehiläisen (Juho Mäkinen) kanssa. Tuntihinta valmis-
tuneelle lääkärille vaihteli välillä 98–125 euroa ja lääketieteen kandidaatille 83–107 
euroa.  
 
Medikumppanien tarjous elokuussa 2022 valmistuvasta lääkäristä oli edullisin (83 
euroa valmistumiseen asti, jonka jälkeen 98 euroa). Kyseinen lääkäri haastattelussa 
omasi työkokemusta edellisiltä kesiltä ja on opintojen ohessa tehnyt lääketieteellistä 
tutkimusta. Johtava lääkäri ehdottaa Medikumppanilta hankittavaa vuokralääkäriä 
ajalle 20.6.2022 – 30.9.2022. Kokonaiskustannus aikaväliltä on noin 50 000 euroa. 
Kun kyseisestä summasta poistetaan työnantajakulut, toimenpidekorvaukset, vas-
tuulisät sekä kertyvät lomakorvaukset niin vuokralääkäri ei tule huomattavan paljon 
kalliimmaksi kuin virkalääkäri.   
 
Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta 

 
 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
   
 Yhtymähallitus hyväksyy: 

1. Medikumppanien tarjouksen vuokralääkärin käytöstä ajalle 20.6-30.9.2022. Han-
kinnan arvo on noin 50 000 euroa.  
2. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen Medi-
kumppanien kanssa. 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan.  
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§ 74 
(asia 5) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
   

Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastaava BDO Audiator Oy on tarkastanut kun-
tayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1- 31.12.2021. Tilin-
päätös sisältää kuntayhtymän taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. 

 
 
  Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä 
  tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 
 
  Liite 1: Tilintarkastuskertomus 2021 
   

Oheismateriaali: Tilintarkastuspöytäkirja (ei julkinen; JulkL 24 § 5) 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 
  Yhtymähallitus:  

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi. 
  2. lähettää tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuspöytäkirjan tarkastuslautakun-
      nalle käsiteltäväksi.  
 
 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 75 
(asia 6) 
TYÖHYVINVOINTIKYSELY VUODELLE 2022 
 

Kuntayhtymässä on toteutettu laaja työyhteisöselvitys työterveyslaitoksen toimesta 
vuonna 2021. Työyhteisön- ja työhyvinvoinnin tilasta olisi tärkeää tehdä seurantaky-
sely vuonna 2022. 

 
  Terveystalo tarjoaa työhyvinvointikyselyä, kirjallista raporttia ja 3 x 1,5 h käsittelyti-
  laisuutta (johtoryhmä, hallitus ja henkilökunta) hintaan 2 732 euroa. 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää tilata Terveystalolta tarjouspyynnön mukaisesti työhyvin-
vointikyselyn, kirjallisen raportin ja 3 x 1,5 h käsittelytilaisuutta (johtoryhmä, hallitus 
ja henkilökunta) hintaan 2 732 euroa.  
Kysely suunnitellaan toteutettavaksi syykuussa 2022. 
 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 76 
(asia 7) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   
  § 16/ 2022 Hankintapäätös johtoryhmän työnohjaus ja koulutus 
  § 17/ 2022  Tuntitöiden korvaus 
  § 18/ 2022 Nuoremman ammattihenkilön sijainen ja tehtäväkohtainen palkka 
  § 19/ 2022 Johtavan hoitajan sijainen ajalla 11-17.4.2022 
   
       
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
  A80-81/2022 Toimeen valintoja 
     
 Päätös: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. 
 
 
§ 77 
(asia 8) 
TIEDOKSI 
   
 

Oheismateriaali: 
 

  -      Vastaus selvityspyyntöön (JulkL 24 § 5) 
 
   Päätös: Selvitys merkitään tiedoksi. 
 

- LC:n näkyminen loppuyhteenveto (JulkL 24 § 5) 
 

- Valtionavustus covid-19 epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin – 
päätös 8.4.2022/ VN/3000/2022 

 
 
 
 
Liite 2 : Lyhyt tuloslaskelma   
 

 
  Päätös: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. 
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§ 78 
(asia 9) 
YLEISKIRJEET 
  Kuntatalouden tiedote 8/2022: 

Kunnan ja kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhty-
män raportoimat taloustietojen tietosisällöt ja tekniset kuvaukset lau-
sunnoille 

 
 
 
   Päätös: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. 
 
 
   
 
 
§ 79 
(asia 10) 
MUUT ASIAT 
 
 - Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta 

 
-  Seuraavat kokoukset; 19.5. ja 15.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 80 
(asia 11) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  18.26. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät:  §74

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:  §72, §73, §75

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 
Yläneentie 1 
21870 RIIHIKOSKI 

Pykälät:  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite
- päätös. johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 
nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 

Liitetään pöytäkirjaan 
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