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Kokousaika  24.10.2012 klo 17.00–18.52 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne, –111 § 

Reide Pirjo 

 

Muut osallistujat Antikainen Marita 

Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja  § 105 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 105–119 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 106 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 31.10.2012 

 

Pöytäkirjan  7.11.2012, Riihikosken terveysaseman taloustoimisto 

nähtävänäolo 
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§ 105 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 106 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heimo 

Pohjanpalo ja Pirjo Reide sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

31.10.2012 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalo ja 

Pirjo Reide sekä määräsi tarkastusajaksi 31.10.2012 klo 8.00. 

 

 

§ 107 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, päätös 24.9.2012, LSAVI/2110/04.02.22/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Aluehallintovirasto, päätös 25.9.2012, LSAVI/2198/07.00.01/2012 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B17–B18 

 sairauslomapäätökset C10–C11  

 palkaton virka-/työvapaa H6 

 koulutuspäätös K11 

 hoitomaksupäätökset M21–M22 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkamääräys A5–A6 

 vuosilomapäätökset B11–B13 
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 sairauslomapäätös C14 

 lapsen sairaus D3–D4 

 äitiysloma F3 

 aktiivivapaa I7 

 hankinnat/sopimukset J5–J13 

 koulutuspäätökset K23–K31 

 veteraanikuntoutus D12 

 puheterapia R4–R12 

 äitiysloma F1–F12 

 koulutuspäätös K21 

 fysioterapia Q10–Q11 

 jalkojenhoito U21–U26 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B19–20 

 sairauslomapäätös C13 

 koulutuspäätökset K16–K17 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A200–A221 

 vuosilomapäätökset B80–B81 

 sairauslomapäätökset C92–C99 

 tilapäinen hoitovapaa D23–D25 

 poliklinikkakäynti E4 

 hoitovapaa G5 

 palkaton virka-/työvapaa H36–H38 

 palkallinen virka-/työvapaa I2 

 koulutuspäätökset K136–K158 

 omalääkärivaihdot T16 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 108 

(asia 4) 

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2013–2015 

 

Edellisessä kokouksessa läpikäytyjen lukujen pohjalta on valmistunut 

terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2013–2015. Liite 1 

 

Vuonna 2013 

 

- Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna vuodeosaston 

mitoituksen saaminen suosituksen mukaiseksi. 
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- Vakinaistetaan seuraavat määräaikaiset toimet: 

Auran lääkärin vastaanoton osa-aikaisen sairaanhoitajan (78,4 %) toimi 

kokopäiväiseksi. 

Riihikosken poliklinikan sairaanhoitajan toimen vakinaistaminen 

päiväaikaisen avosairaanhoidon tehostamiseksi viikonloppupäivystyksen 

siirryttyä yhteispäivystyspisteisiin. 

 

Investoinnit: 

 

- Effica -versiopäivitys 4.1 16.800 € 

- Effica -päivitykset (selainlab ja Viever) 14.540 € 

- Vanhan sairaalan iv-remontin 3-vaihe 70.000 € 

- Vanhan sairaalan palohälyttimien 

muuttaminen savuhälyttimiksi 10.600 € 

- Hoitajakutsujärjestelmä 10.000 € 

- Röntgenin generaattori 17.800 € 

 

Yhteensä vuoden 2013 investointiosan hankinnat ovat 139.140 € 

 

Poistojen määrä vuodelle 2013 on 316.965 €. 

Lainan lyhennykset vuonna 2013 ovat yhteensä 235.000 €. 

Uutta lainaa arvioitu tarvittavan 65.000 € 

 

Vuonna 2014 

 

Investoinnit: 

 

- Effica -Raportointi 20.000 € 

- E-Arkisto 25.000 € 

- Vuodeosaston ikkunat 40.000 € 

- Dac-pesulaite Kyrön hammashoitolaan 7.000 € 

- Desifiointipesukone Kyrön hammashoitolaan 6.000 € 

- Röntgenputki 15.000 € 

- Instrumenttipesukone  11.000 € 

(Perustelu: nykyinen 10 v vanha, runsaasti käyttöhäiriöitä.) 

 

Yhteensä vuoden 2014 investointiosan hankinnat ovat 124.000 €. 

Poistojen määrä vuodelle 2014 on 314.875 €. 

Lainan lyhennykset vuonna 2014 ovat yhteensä 125.000 €. 

 

 

Vuonna 2015 

 

Investoinnit: 

 

- Effica suun terveydenhuolto 10.000 € 

- Dac-pesulaite Auran hammashuoltoon 7.000 € 
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Yhteensä vuoden 2015 investointiosan hankinnat ovat 17.000 € 

 

Poistojen määrä vuodelle 2015 on 277.250 €. 

Lainan lyhennykset vuonna 2015 ovat yhteensä 75.000 €. 
 

Vuoden 2013 talousarvion palkkakustannusten nousu nykyisestä  

talousarviosta on 4,4 %. KVTESin mukainen palkankorotus on 2013 

helmikuussa 1,44 % ja lisäksi tulee järjestelyerä 0,6 %. Talousarvion 

palkkamenojen loppusumma on 6 440.247 €. 

 

Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään, että jatketaan käytäntöä sulkujen 

osalta. Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat suljetaan neljäksi viikoksi 

porrastetusti myös 2013 kesällä. 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kuntayhtymässä yhteensä 

+0,88 % ja kunnittain muutos: Aura -4,02 %, Pöytyä +3,02 %. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2013–2015 talousarvio ja  

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään 

yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen osan ja 

talouspäällikkö sen taloudellisen osan.  

 

 Keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen 

vastuuyksiköittäin. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2013–2015 talousarvio 

 ja -suunnitelman vastuuyksikkötasolle ja esittää yhtymävaltuustolle sen 

vahvistamista osastotasolla. 

 

 

§ 109 

(asia 5) 

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU JA TULOSLASKELMA 9 / 2012 

 

Yhtymähallitukselle esitellään talousarvion syyskuun lopun 

toteutumisvertailu ja tuloslaskelma. Vertailusta puuttuvat vyörytykset 

ja poistot ajalta 7–9/2012. Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esityslistan 

liitteenä 2. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee talousarvion syyskuun toteutumisvertailun ja 

tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi talousarvion syyskuun toteutumisvertailun ja 

tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 110 

(asia 6) 

KYRÖN TERVEYSASEMAN LÄMMITYKSEN HINTAVERTAILU JA KYRÖN KAUKOLÄMMÖN 

TARJOUKSEN KÄSITTELY 

 

Kyrön Kaukolämpö Oy on lähettänyt kuntayhtymälle tarjouksen ja 

lämpösopimusesityksen Kyrön terveysaseman liittämisestä 

kaukolämpöverkkoon vuoden 2012 aikana.  

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää keskustelun jälkeen hyväksyä/hylätä Kyrön 

kaukolämpö Oy:n tarjouksen. 

 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli öljyn kulutuksesta ja toimipisteiden 

lämmityskustannuksista tehdyn vertailun. Hallitus kävi läpi lisäksi Timo 

Jurvelinin laatiman lämmityskustannusvertailun. Keskusteltuaan Kyrön 

terveysaseman liittymisestä Kyrön kaukolämpöön yhtymähallitus päätti 

hylätä liittymistarjouksen. 

 

 

§ 111 

(asia 7) 

ASIAKASMAKSUJEN SIIRTÄMINEN LASKULLE 1.1.2013 ALKAEN 

 

Terveyskeskuksen 13,80 euron suuruinen käyntimaksu peritään 

kalenterivuoden aikana kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuksen lääkärin 

vastaanottokäynniltä. Asiakas voi asioidessaan suorittaa maksun 

ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä tai kortilla. Päivystyksen aikana 

maksua ei ole mahdollista suorittaa käynnin yhteydessä. Päivystyskäynti 

laskutetaan ja toimitetaan asiakkaalle postitse. 

 

Talouspäällikkö on tehnyt laskelmaa maksuliikenteen kuluista. 

Suunnitelmana on, että käteiskassat poistettaisiin kaikilta toimipisteiltä ja 

asiakas saisi käynnistä laskun suoraan luukulta ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Talouspäällikön ehdotus 

Yhtymähallitus päättää, että 1.1.2013 alkaen siirrytään laskuttamaan kaikki 

asiakasmaksut. Postimaksukulujen hillitsemiseksi lasku ojennetaan 

asiakkaalle ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta, yhtymähallitus päätti asiakasmaksujen siirtymisestä 

laskutukseen 1.1.2013 alkaen. 

 

 Puheenjohtaja Marianne Raiko poistui kokouksesta klo 18.35, tämän pykälän 

käsittelyn jälkeen. 112§ käsittelystä alkaen puheenjohtajana toimi Matti 

Kaurila. 

 

§ 112 

(asia 8) 

SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE 

VUONNA 2013 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun 

perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 

aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 

pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee 

perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät 

suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa 

yhtymähallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 

asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 

tulojen määrä. 

 

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu 

vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määritelty 

vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän 

mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty 

talousarviossa. 

 

Kuntien arvioitujen suoritemäärien pohjalta laskettu maksuosuus ilmenee 

talousarvion liitteestä. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 

suoritehinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena. 
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 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 113 

(asia 9) 

VIERASKUNTAHINNAT VUODELLE 2013 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 

terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-

potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 

 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vuoden 2013 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 

vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 4. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2013 liitteen 4 mukaisessa muodossa. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 114 

(asia 10) 

LÄÄKÄRISIJAISEN PALKKAUS OSTOPALVELUIN 

 

Terveyskeskuslääkäri Kaisa Pönkän yleislääketieteeseen tapahtuvan 

erikoistumisen edellyttämän virkavapaan sijaisuuteen ajalle 2.1.–31.8.2013 ei 

ole tullut yhtään hakemusta. Vastaanoton ja vuodeosaston hoidon 

turvaamiseksi on selvitettävä myös mahdollisuudet palkata lääkärityövoimaa 

ostopalveluin. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin tarvittaessa palkkaamaan 

sijaisuuden lääkärin myös ostopalveluin. Päätös tuodaan yhtymähallitukselle 

tiedoksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 115 

(asia 11) 

TERVEYSKESKUKSEN PIKKUJOULUJUHLA 

 

Terveyskeskuksen vuoden 2012 pikkujoulujuhlan järjestää Yläneen 

terveysasema, jonka henkilökunta on suunnitellut illan ohjelman ja esittää sen 

kustannusarviota yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi henkilökunnan pikkujoulujuhlan kustannusarvion. 

 

 

§ 116 

(asia 12) 

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUODEOSASTOLLE 

 

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty 

sairaanhoitajan toimen perustamista vuodeosastolle. Perusteluna toimen 

perustamiselle on vuodeosaston mitoituksen saaminen suosituksen 

mukaiseksi. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle 

sairaanhoitajan toimen perustamista kuntayhtymään 1.1.2013 lukien. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen 

perustamista 1.1.2013 lukien. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 117 

(asia 13) 

MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty 

sairaanhoitajan toimen vakinaistamista Auran lääkärin vastaanottoon. Tällä 

hetkellä Auran lääkärin vastaanoton sairaanhoitaja on määräaikainen ja osa-

aikainen (78,4 %). 

 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle 

sairaanhoitajan toimen vakinaistamista kokopäiväiseksi kuntayhtymään 

1.1.2013 lukien. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen 

vakinaistamista 1.1.2013 lukien. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 118 

(asia 14) 

POLIKLINIKAN MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty 

määräaikaisen sairaanhoitajan toimen vakinaistamista poliklinikalle. 

Perusteluna toimen vakinaistamiselle on päiväaikaisen avosairaanhoidon 

tehostaminen viikonloppupäivystyksen siirryttyä yhteispäivystyspisteisiin.  

 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle 

sairaanhoitajan toimen vakinaistamista kuntayhtymään 1.1.2013 lukien. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen 

vakinaistamista 1.1.2013 lukien. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 119 

(asia 15) 

MUUT ASIAT 

- Kuntayhtymällä on kolmeen pankkiin limiittisopimus. Talouspäällikön 

esityksestä yhtymähallitus päätti, että limiittisopimukset irtisanotaan 

Sampo pankin, Nordean ja 

OP-Pohjolan kanssa. 

 


