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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  22.8.2012 klo 17.00–18.20 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Mäki Tauno 

Kaurila Matti 

Lukkala Vesa 

Raiko Marianne 

 

Muut osallistujat Antikainen Marita 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja  § 84 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 84–94 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 85 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 85 

 

Tarkastusaika 29.8.2012 
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§ 84 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 85 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka-Pekka 

Aalto ja Jouko Vähä-Rahka sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

29.8.2012 klo 8.00 

 

 

Päätös: Jukka-Pekka Aallon poissaolosta johtuen yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan 

tarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-Rahka ja Hannele Tanner-Penttilä sekä 

määräsi tarkastusajaksi 29.8.2012 klo 8.00. 

 

 

 

§ 86 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Valvira, Ilmoitus 13.6.2012, Dnro 1920/06.01.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira, Päätös 13.6.2012, Dnro 1920/06.01.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira, Päätös 29.6.2012, Dnro 5855/06.01.00.01/2012 

 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.6.2012, 13/80/2012 

 Kuntien valmiussuunnittelu ja uusi valmiuslaki 

Muistio, Kuntien varautumisen kehittäminen ja valmiuslain muutokset 

Kuntaliitto, Yleiskirje 15.6.2012, 14/80/2012 

 Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2011 

nettokuluista 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 22.08.2012 105 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Pöytyän kunta, tekninen lautakunta, § 88, 14.6.2012 

 Elintarvikehankinta 2013, 382/P04.00/2009 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta kunnanhallitus § 132, 4.6.2012; 

kunnanvaltuusto § 27, 18.6.2012 

 Eron myöntäminen Mari Rintalalle kunnan luottamustehtävistä ja 

toimielinten täydentäminen 

Valtion konttori, 20.6.2012, Dnro 52/31/2012 

 Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitetun lisämäärärahan 

hakeminen vuodelle 2012 

Tieto Healthcare & Welfare, 28.6.2012, asiakastiedote 

 Tukimaksujen korotus 1.1.2013 alkaen 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A3–A6 

 vuosilomapäätökset B9–B14 

 sairauslomapäätökset C9, D2 

 palkaton virka-/työvapaa H2–H5 

 koulutuspäätökset K9 

 hoitomaksupäätökset M12–M16 

 irtisanoutumiset O1 

 hankintapäätökset Q5–Q7 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B8–B9 

 sairauslomapäätökset C7–C11 

 äitiysloma F1–F12 

 vanhempainvapaa G2–G3 

 koulutus K21–K21 

 fysioterapia Q6–Q9 

 toimintaterapia S2–S3 

 jalkojenhoito U14–U19 

 maksusitoumus (ThL)W5–W8 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A13–A18 

 vuosilomapäätökset B16–B18 

 palkaton virka-/työvapaa H2–H3 

 

Johtavan hoitajan päätökset 

 virkapäätökset A123–A168 

 vuosilomapäätös B58–B73 

 sairauslomapäätökset C77–C85 

 hoitovapaa G 2–4 

 palkaton virka-/työvapaa H25–H28 

 tehtävänsiirrot J5–J7 

 koulutus K102–K108 

 omalääkärivaihdot T11–T15 
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 muut, työpaikan muuttumiset Y3 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Matti Kaurila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Keskusteltuaan uusista henkilövalinnoista avoinna olleisiin virkoihin 

yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

§ 87 

(asia 4) 

ASIAKASPALAUTE 

 

 

Viesti palautelomakkeelta 
 

Nimi:  xxxx 

Sähköpostiosoite:  xxxx 

Puhelinnumero:  xxxx 

Otsikko:  Xxxx 

Viesti: 

Hei,  
Olen muutaman kerran viimeisen 5 vuoden aikana tarvinnut terveyspalveluita 

joita olen saanut pöytän terveystyön kautta. Olen erittäin positiivisesti ilahtunut 
miten loistavasti pidätte huolta kun apua tarvitaan. Asioin viimeksi 31.7.2012 

siitä syystä kun olen jostain saanut keuhkokuumeen ja siihen sain antipiootteja 
ja niistä tuli lääkeallergia kohtaus ja tämä hoidettiin nopeasti pois alta. Pitäkää 

kiinni tästä palvelusta. Olen tietoinen että valtio leikkaa paljon palveluita ja 
varoja mutta tämä on elinehto pienelle paikkakunnalle, jotta tervydenhuolto 

toimii. Itse asun aurassa joka jotenkin kuuluu samaan systeemiin. Toivottavasti 
viette terveiset päättäjille, jotta ovat oikealla jäljillä. 
 

 
Lähettäjän IP-osoite: xx.xx.xxx.xx 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee asiakaspalautteen tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi asiakaspalautteen tietoonsa saatetuksi. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 22.08.2012 107 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 88 

(asia 5) 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 6 / 2012 

 

Vuoden 2012 puolen vuoden talousarvion käynti- ja kustannusvertailu 

sekä välitilinpäätös tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi. 

Toteutumisvertailu on uuden talousarvion laatimisen pohjana, kun 

toimipisteet esittävät omat ehdotuksensa vuosien 2013–2015 talous-

arvio- ja -suunnitelmaksi. Toteutumisvertailu liitteenä 1. 

 

Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokoukselle talousarvion 

toteutumisvertailut. 

 

Lisäksi talouspäällikkö esittää kuntayhtymän mahdollisen 

lainanottotarpeen alkusyksystä.  Kassatilanne on vaikeutunut 

kesäsulkujen pudotettua ky:n suoritemääriä ja siten kuntalaskutuksen 

määrää. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee liitteen 1 mukaisen toteuttamisvertailun (6 / 12) 

tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelivät kokoukselle talousarvion 

toteutumisvertailut. Lisäksi talouspäällikkö toi esille kuntayhtymän 

lyhytaikaisen lainanottotarpeen kassatilanteen helpottamiseksi. 

 

Yhtymähallitus merkitsi toteutumisvertailut tietoonsa saatetuiksi ja myönsi 

luvan lyhytaikaisen lainan nostamiseen. 

 

 

 

§ 89 

(asia 6) 

SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET 

 

 Kuntayhtymässä käytetään kuluvan käyttöomaisuuden poistojen 

määrittämiseen ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka yhtymähallitus on 

hyväksynyt 6.11.1996. Suunnitelmanmukaiset poistot lasketaan 

käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. 

 

 Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti poistosuunnitelmaa tulisi arvioida 

säännöllisesti sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika 

vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Kuntayhtymässä 

on laadittu jaottelu poistoajan perusteella ryhmiin olennaisuuden periaatetta 

noudattaen (liite 2). Poistojen perusteet on käyty läpi ja poistoajat tarkistettu. 

Listaan on lisätty IV-laitteiden poistoajaksi 20 vuotta ja atk-verkon 10 vuotta. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset päivitetyt suunnitelmapoistojen 

perusteet kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseksi 

kuntayhtymässä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi liitteen mukaiset päivitetyt suunnitelmapoistojen 

perusteet käytettäväksi kuntayhtymässä. 

 

§ 90 

(asia 7) 

LÄÄKÄRI HANNA PELTONIEMEN PALKANKOROTUS 

 

§ 91 

(asia 8) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 

 

§ 92 

(asia 9) 

PAIKALLISNEUVOTTELU JOHANNA MARKUN SAIRASLOMAN PALKANMAKSUSTA 

 

§ 93 

(asia 10) 

RÖNTGENGENERAATTORI 

 

 Röntgengeneraattorin invertteri on korjattu elokuun alussa, nyt generaattorista 

oletettavasti mennyt suurjännitemuuntaja. Vika vaikeuttaa keuhkokuvien 

onnistumista. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Röntgengeneraattorin tarjouskilpailu aloitetaan syksyn aikana. 

 

Päätös: Ensisijaisesti pyritään saattamaan laite toimintakuntoon korjauksilla. 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen tarjouskilpailun 

aloittamisesta. 

 

§ 94 

(asia 11) 

PSYKOLOGIEN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

§ 95 

(asia 12) 

YHTYMÄHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen 26.9.2012 klo 17.00. 

 


