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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  20.6.2012 klo 17.00–18.50 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne 

Reide Pirjo 

 

 Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 70 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 70–83 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 71 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 71 

 

Tarkastusaika 27.6.2012 

 

Pöytäkirjan  4.7.2012 

nähtävänäolo 
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§ 70 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 71 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heimo 

Pohjanpalo ja Pirjo Reide sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 27.6.2012 

klo 8.00 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 72 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

KEVA, yleiskirje 1/2012, 7.6.2012, dnro 121/00.01.01/2012 

 Vuoden 2013 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2014–2015 

maksuista 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.6.2012, 11/80/2012 

 Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu 11.6.2012 

Kuntaliitto, yleiskirje 12/80/2012, 8.6.2012 

 Ensihoitopalvelun sopimusmalli sekä sopimuksen laatimiseen liittyvää 

ohjeistusta 

Kuntaliitto 8.6.2012, tulokset sekä alustava suunnitelma tulosten 

aiheuttamista toimenpiteistä. 

 Kysely Euroopan talouskriisin vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien 

varainhankintaan ja rahoitusriskeihin 

Pöytyän kunta, 11.6.2012 

 Kyrön rautatieaseman alueen asemakaavan muutos 
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Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 sairauslomapäätökset C7–C8 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkamääräys A3–A3 

 vuosilomapäätös B7–B8 

 sairausloma C6–C7 

 palkaton virkavapaa H3–H3 

 aktiivivapaa I5–I6 

 koulutus K19–K19 

 laitoskuntoutus M1–M1 

 puheterapia R1–R1 

 toimintaterapia S1–S1 

 jalkojenhoito U12–U13 

 maksusitoumus (ThL)W2–W4 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A8–A12 

 sairauslomat C10–C11 

 lapsen sairaus D1–D1 

 

Johtavan hoitajan päätökset 

 virkapäätös A95–A122 

 vuosilomapäätös B52–B57 

 sairausloma C65–C76 

 tilapäinen hoitovapaa D21–D22 

 hoitovapaa G 1 

 palkaton virka-/työvapaa H23–H24 

 tehtävänsiirrot J5–J7 

 koulutus K98–K101 

 irtisanoutumiset O5 

 omalääkärivaihdot T7–T10 

 muut, työpaikan muuttumiset Y2 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 73 

(asia 4) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUSMUUTOKSET 
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§ 74 

(asia 5) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 

 

 

§ 75 

(asia 6) 

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus määrää toimikautensa ajaksi 

johtavan lääkärin ja vastaavan hammaslääkärin sijaiset virkavapauden ajaksi. 

 

Viranhaltijoiden vaihtumisen vuoksi on tarpeen tehdä uusi päätös 

sijaisuuksista. 

 

 

§ 76 

(asia 7) 

HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖAJAN MUUTOS 

 

 

§ 77 

(asia 8) 

SOPIMUS ENSIHOITOPALVELUIDEN SIIRTÄMISESTÄ 

 

 

§ 78 

(asia 9) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kuntayhtymällä on 27.1.2011 allekirjoitettu sopimus hammashuollon 

palvelujen ostamista Mediverkko Oy:n kanssa. Mediverkko tuottaa 

sopimuksen mukaan perushammashuollon palveluja Aurakadun 

hammaskeskuksen tiloissa Turussa. 

Alkuperäinen sopimus on ollut voimassa 1.1.2011–31.12.2011. 

Sopimuskauden hinta on kiinteä. Sopimuksessa on optio, jonka mukaan 

sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden optiokaudella. Optiokauden 

käyttöönotosta sovitaan viimeistään 6 kk ennen sopimuskauden päättymistä. 

Optiokauden voi jakaa kahteen osaan.  Yhtymähallitus on kokouksessaan 

15.6.2011 päättänyt käyttää puolet optiokaudesta ja näin ollen sopimus on 

voimassa 31.12.2012 saakka. Optiokauden osalta hintojen muutoksista 

sovitaan erikseen. Nykyisen sopimuksen hinta on SFA 10: 57 €. 

Vastaava hammaslääkäri neuvottelee Mediverkko Oy:n kanssa optiokauden 

hinnasta pyrkien pitämään hinnat samana ja esittää, että kuntayhtymä 

käyttäisi sopimuksen optiomahdollisuutta ja jatkaisi sopimusta vuoden 2013 

loppuun. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää käyttää Mediverkko Oy:n perushammashuollon 

sopimuksen 27.1.2011 optiota ja jatkaa sopimuksen voimassaoloa  

31.12.2013 asti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 79 

(asia 10) 

RÖNTGENGENERAATTORIN YLLÄPITOSOPIMUS  

 

 

Röntgen generaattorin ylläpitäjä Petrimed Oy on ylläpitänyt Suomen Medira-

kantaa toistakymmentä vuotta laitteiden valmistuksen ja varaosatoimitusten 

päätyttyä. Palvelun tarjoaminen on ollut mahdollista hyödyntämällä 

laitepuruista saatuja varaosia. Nyt varaosavarasto on vähentynyt niin, ettei 

jatkossa voida taata varaosien saantia. 

 

Petrimed Oy on ilmoittanut 5.6.2012 päättävänsä laitteemme mittaus- ja 

määräaikaishuoltosopimuksen 31.12.2012. 

 

Petrimedin huoltopäällikkö ilmoitti sopimuksen päättymisestä huolimatta 

voivansa jatkaa määräaikaismittausten tekoa, jolloin röntgenin toiminta pysyy 

asetusten mukaisena. 

 

Talouspäällikkö esittää alustavan hinta-arvion uuden röntgengeneraattorin 

hankinnasta ja käyttöönotosta.  

 

Vaihtoehdot ovat siirtyminen uuteen laitteeseen vuoden 2013 alussa tai 

vanhan laitteen käyttö sen rikkoutumiseen saakka. Laitteen rikkoutumiseen 

on kuitenkin syytä varautua toiminnan pitkäkestoisen keskeytymisen 

välttämiseksi. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee röntgenin toimintavaihtoehdoista ja päättää 

jatkosta.  

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli röntgenin toimintavaihtoehdoista ja päätti että uusi 

röntgengeneraattori hankitaan ja otetaan käyttöön heinäkuussa 2013. Siihen 

asti pyritään pärjäämään vanhalla. 
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§ 80 

(asia 11) 

JÄSENKUNTANEUVOTTELU 2013-2015 TALOUSARVIOSTA 

 

Kuntayhtymän vuoden 2013–2015 alustavaa talousarvio- ja suunnitelmaa on 

käsitelty jäsenkuntaneuvottelussa 5.6. Neuvottelumuistio jaetaan hallitukselle 

tiedoksi. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli toiminnan mahdollisista rakenteellisista 

muutoksista. Todettiin, että kaikki toimipisteet ovat auki vuonna 2013 mutta 

muita säästäviä toimenpiteitä on tehtävä. Ajatuksina pitkän tähtäimen 

rakenteellisista muutoksista tuli esille hammashuollon keskittäminen, jonkin 

toimipisteen sulkeminen ja harkinnanvaraisten toimintojen karsiminen 

minimiin. Hallitus esitti toiveen nähdä laskelmia, joista kävisi ilmi 

toimipisteen sulkemisesta/toimintojen karsimisesta tulevat mahdolliset 

säästöt. Yhtymähallitus merkitsi muistion tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 81 

(asia 12) 

MAISEMA-RAPORTTI AURA & PÖYTYÄ 2010 

 

KUNTAMAISEMA on laatinut ns. maisemaraportin Auran ja Pöytyän 

kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vuoden 2010 toimintakertomus- ja 

tilinpäätöstietojen perusteella. Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset 

sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, 

jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät 

myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut 

hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa, jos 

kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. 

Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien 

toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja 

toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten 

lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan 

tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien 

määrät. 

Raportti esitellään kokouksessa. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää saaneensa Maisema-raportin tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 82 

(asia 13) 

TERVEYDENHOITAJA JOHANNA MARKUN OIKAISUVAATIMUS 

 

 

Terveydenhoitaja Johanna Marku on esittänyt kirjeessään 13.6. hallitukselle 

oikaisuvaatimuksen, kirje on esityslistan liitteenä. Liite 2 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Päätetään järjestää asiasta paikallisneuvottelu. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 83 

(asia 14) 

SEURAAVA KOKOUS 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 22.8.2012 klo 17.00. 

 


