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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  21.8.2013 klo 17.00–18.20 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 70 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 70–78 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 71 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 71 

 

Tarkastusaika 28.8.2013 

 

Pöytäkirjan  4.9.2013 

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 Jukka Leino ja 

Outi Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 28.8.2013 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Outi Leino sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 28.8.2013 klo 8.00. 

 

 

§ 72 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 28.6.2013, 13/80/2013 

 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) 

Kuntatyönantajat 17.6.2013, 9/2013 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 

Kuntatyönantajat 26.6.2013, 10/2013 

 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria – opas ikäohjelman 

laatimiseen 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), tilastoraportti 14/2013, 10.6.2013 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), tilastoraportti 17/2013, 26.6.2013 

 Kotihoidon laskenta 30.11.2012 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), tilastoraportti 20/2013, 9.7.2013 

 Perusterveydenhuolto 2011 

Valvira, Uutiskirje 2/2013, 3.7.2013 
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Valvira, Ilmoitus 26.6.2013, Dnro 2627/06.01.00.00/2013 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Esperi Lääkäripalvelut Oy 

Valvira, Päätös 25.6.2013, Dnro 2627/06.01.00.00/2013 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 

Valvira, Ilmoitus 3.7.2013, Dnro 5806/06.01.00.00/2013 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Toimintaterapia Jarmo Ihander 

Valvira, Päätös 3.7.2013, Dnro 5806/06.01.00.00/2013 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B10–B13 

 sairausloma C8–C11 

 palkaton virkavapaa H7–H8 

 hoitomaksupäätös M11–M17 

 Hankintapäätös Q8 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A15–A19 

 vuosilomapäätös B15–B19 

 sairausloma C11 

 vanhempainvapaa G3–G5 

 palkaton virkavapaa H8–H10 

 päivystysvapaa I8–I9 

 koulutus K27–K28 

 päätös irtisanoutumisen johdosta N1 

 veteraanikuntoutus P11–P12 

 fysioterapia R8–R11 

 puheterapia S9–S12 

 toimintaterapia T1–T2 

 jalkojenhoito X14–X20 

 maksusitoumus (ThL 47 §) Y6 

 ratkaisu muistutuksen johdosta (L1992/785) Z4–Z5 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A157–A219 

 vuosilomapäätös B62–B79 

 sairausloma C62–C81 

 tilapäinen hoitovapaa D26–D31 

 äitiys- ja vanhempainvapaa F2 

 palkaton virka-/työvapaa H15–H21 

 koulutus K100–K110 

 irtisanoutuminen O5–O6 

 omalääkärin vaihdot T5–T6 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 73 

(asia 4) 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 6 /2013 

 

Vuoden 2013 puolen vuoden talousarvion käynti- ja kustannusvertailu sekä 

välitilinpäätös jaetaan kokouksessa. Toteutumisvertailu on uuden talousarvion 

laatimisen pohjana, kun toimipisteet esittävät omat ehdotuksensa vuosien 

2014–2016 talousarvio ja -suunnitelmaksi. 

 

Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokoukselle talousarvion 

toteutumisvertailut. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun 6/2013 tietoonsa 

saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi talousarvion toteutumisvertailun 6/2013 tietoonsa 

saatetuksi. 

 

 

§ 74 

(asia 5) 

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 

 

Yhtymähallitus valitsee jäsenistään kaksi henkilöä kuntayhtymän 

rakennustoimikuntaan. 

 

Kuntayhtymän rakennustoimikunta valitaan hallituksen toimikaudeksi. 

Rakennustoimikunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 

työmaakokouksiin sekä kokoontuvat tarvittaessa kuntayhtymän kiinteistöjen 

rakentamiseen tai remontointiin liittyen. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja on kuulunut rakennustoimikuntaan ja 

allekirjoittanut toimikunnan pöytäkirjat. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus valitsee rakennustoimikuntaan kaksi jäsentä. 
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Päätös: Yhtymähallitus päätti valita rakennustoimikuntaan jäsenet 

Hilkka Lindgren, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja 

Arto Savikangas, yhtymävaltuuston puheenjohtaja. 

 

 

§ 75 

(asia 6) 

TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYTÖN RAJOITUS PITKILLÄ TYÖVAPAILLA 

 

Monet kuntayhtymät ja kunnat ovat rajanneet oikeutta työterveyshuollon 

käyttöön. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä oikeutta ei ole rajattu. 

 

Oikeutta voidaan rajata niin, että pitkillä työvapailla ei ole oikeutta 

työterveyshuollon käyttöön. Toinen vaihtoehto oikeuden rajaamiselle on, että 

palkattomilla työvapailla ei ole oikeutta työterveyshuollon käyttöön. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee ja päättää työterveyshuollon käytön oikeuden 

rajaamisesta pitkillä työvapailla. Päätösehdotuksena esitetään, että oikeutta 

rajataan niin, että palkattomilla työvapailla ei ole oikeutta työterveyshuollon 

käyttöön. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti rajoittaa työterveyshuollon käytön oikeutta niin, että 

palkattomilla työvapailla ei ole oikeutta työterveyshuollon käyttöön.  

 

 

§ 76 

(asia 7) 

ILMASTOINTIREMONTIN TILANNE 

 

Ilmastointiremontti on aloitettu purku- ja rakennustöillä viikon 33 alusta. 

Viikon 37 aikana asennetaan ilmastointikone. 

 

Ilmastointiremontin valmistuessa tulee taloustoimistoa lukuun ottamatta koko 

Riihikosken terveyskeskuksen kiinteistö ilmastoinnin kattavuusalueelle. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee remontin tilanteen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi remontin tilanteen tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 77 

(asia 8) 

OSTOPALVELUSOPIMUS MEDIVERKON LÄÄKÄRIN TYÖSKENTELYSTÄ 
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Kuntayhtymässä on avautumassa lokakuussa pitkähkö perhevapaaoikeuteen 

perustuva terveyskeskuslääkärin virkavapaa ja erikoistumiskouluttautumiseen 

liittyvä kolmen kuukauden virkavapaa. 

 

Lisäksi yksi terveyskeskuslääkäri on joutunut tapaturman vuoksi 

sairauslomalle 12.8. alkaen. Hänelle on palkattu sijaislääkäri, jonka työsuhde 

jatkuu syyskuun alkupuolelle saakka. 

 

Sijaislääkäreitä on haettu käyttäen Kandiseuran, Terveysportin, Tk-rekryn ja 

työvälitystoimiston kautta. Toistaiseksi muita sijaisia ei ole saatu. 

 

Johtava lääkäri on neuvotellut Mediverkon kanssa lääkäripalveluista 

sopimuksen, joka liitteenä. 

 

Johtava lääkäri esittelee sopimuksen kokouksessa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksen Mediverkon kanssa liitteen 

mukaisesti ja valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan sopimus. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä sopimuksen Mediverkon kanssa ja valtuutti 

johtavan lääkärin allekirjoittamaan sopimus. 

 

 

§ 78 

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

 kesäkuun kokouksessa yhtymähallitus päätti esittää jäsenkuntiensa 

kunnanhallitukselle, että se nimeää edustajansa perustettavaan 

terveyspalveluiden selvittämistyöryhmään. Kunnat ovat nimenneet 

edustajansa työryhmään. 

 

AURA PÖYTYÄ 

Mika Joki Kari Jokela 

Sirpa Kunnas Eeva-Sirkku Pöyhönen 

Ritva Vainio Pentti Wärri 

Jouko Vähä-Rahka  

Arto Savikangas  

 

 

 hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 18.9. klo 17.00 

 

 yhtymähallituksen, yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan 

perehdytyspäivän ajankohta on 24.9.2013, päivä on suunniteltu alkavaksi klo 

14.00. 


