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Kokousaika  14.12.2011 klo 17.00–18.56 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko §164–173 

Tanner-Penttilä Hannele § 166–188 

Mäki Tauno 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Mariaane 

 

 Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja   § 164 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 164–175 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 165 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 165 

 

Tarkastusaika 21.12.2011 

 

Pöytäkirjan  28.12.2011 

nähtävänäolo 
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§ 164 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 165 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirjami 

Flemmich´in ja Matti Kaurilan ja määrää tarkastusajaksi 21.12.2011 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalon ja 

Matti Kaurilan sekä määräsi tarkastusajaksi 21.12.2011 klo 8.00. 

 

 

§ 166 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.11.2011, 21/80/2011 

 Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma 

Kuntaliitto, Yleiskirje 23.11.2011, 23/80/2011 

 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2010 ja 2011 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25.11.2011, 24/80/2011 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut 

muuttuvat vuoden 2012 alusta 

Aluehallintovirasto 29.11.2011, ilmoitus ja päätös LSAVI-2011-00020/So-

35ml 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Varsinais-Suomen ELY keskus 

 Yhteishankintakoulutus Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä, 

Ravitsemushoito ja -ohjaus koulutusosio 

 Yhteishankintakoulutus Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä, 

Muistisairaudet ja saattohoito koulutusosio 

Turun ammattikorkeakoulu, kooste palautteesta 23.11.2011 

 Ravitsemushoidon- ja ohjauksen sekä elintapaohjauksen 

täydennyskoulutus 
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Valtiokonttori 25.11.2011, 117/31/2011 

 Yhteystietojen pyyntö 

Asia: Rintamaveteraanien kuntoutus ja rintamaveteraanien kotiin 

vietävät kunnalliset avopalvelut 

OpusCapita, tiedote 25.11.2011 

 Muutoksia OpusCapita -ohjelmistojen hinnoittelussa 

Pöytyän Lämpökeskus Oy 16.11.2011 

 Ilmoitus kaukolämpötariffin muutoksesta 

 Kaukolämpötariffi, voimassa 1.1.2012 alkaen 

Itella, Tiedote marraskuu 2011 

 Hintamuutoksia Itella Postin palveluihin 1.1.2012 

Agfa HealthCare Finland Oy Ab 

 Indeksikorotus palvelusopimuksiin 1.2.2012 alkaen 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A8 

 vuosilomapäätös B24 

 palkaton virkavapaapäätös H12 

 aktiivivapaapäätös I12 

 hankinta/sopimuspäätös J7 

 koulutuspäätökset K46–K50 

 veteraanikuntoutuspäätös O15 

 fysioterapiaostopalvelupäätös Q4 

 päätös ostopalvelusta W9 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A1–A11 

 vuosilomapäätökset B20–B21 

 koulutuspäätökset K33–K34 

 hoitomaksupäätökset M28–M29 

 irtisanoutumispäätös O1 

 hankintapäätökset Q12–Q14 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A268–A282 

 sairauslomapäätökset C143–C145 

 palkaton virkavapaa H39–H40 

 tehtävänsiirrot J8 

 omalääkärivaihdokset T34–T38 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B26 

 sairausloma C28 

 palkaton virkavapaapäätös H8 

 työajanmuuttaminen Y1 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle Turun AMK:n antamaa palautetta 

ravitsemushoidon ja muistisairauksien / saattohoidon koulutuksista sekä 

ilmoituksen Pöytyän kaukolämpötariffin muutoksesta. 

 

Jäsen Hannele Tanner-Penttilä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

aikana klo 17.10. 

 

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 167 

(asia 4) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ 

 

Yhtymähallitukselle on osoitettu seuraavat viranhaltijapäätökset toimien 

täyttämisistä: 

- Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula: päätös A5 / 11: hammashoitajan 

toimen täyttäminen: hakijoita yhteensä 10, joista johtoryhmä haastatteli 4 

hakijaa. Vastaava hammaslääkäri valitsi toimeen Helena Niemisen Littoisista 

ja varalle Mari Mäkitalon Tarvasjoelta. 

- Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström: päätös A 281/11: laboratorion 

osastonhoitajan toimen täyttäminen: hakijoita yhteensä 5, joista johtoryhmä 

sekä lab.oh. Inkeri Koivunen haastattelivat 3 hakijaa. Johtava hoitaja valitsi 

toimeen Helena Vuoren Aurasta ja varalle Tuulia Meritähden Askaisista. 

- Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström: päätös A 280/11: laboratoriohoitajan 

toimi: hakijoita yhteensä 8, joista johtoryhmä ja lab.oh. Inkeri Koivunen 

haastattelivat 5 hakijaa. Johtava hoitaja valitsi toimeen Nina Lehtosen 

Pöytyältä ja varalle Erica Nymanin Turusta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee em. viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja 

päättää, ettei se käytä asiassa otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelivät kokoukselle em. 

viranhaltijapäätökset, hakijat sekä haastattelun tulokset. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 168 

(asia 5) 

TULOJÄÄMIEN POISTO 

 

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2010 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 15.182,01 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

192 kpl (vuonna 2009: 9.233,45 €, 166 asiakasta). 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2011 aikana saatu perittyä 

yhteensä 1964,65 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2010 tulojäämät 15.182,01 €. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 169 

(asia 6) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILAN ANOMUS 

 

 

§ 170 

(asia 7) 

SOPIMUS LABORATORIOTUTKIMUKSISTA JA PALVELUISTA YHTYNEET LABORATORIOT 

MEDIX OY:N KANSSA 

 

Kuntayhtymällä on ollut sopimus Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa 

niiden laboratorionäytteiden ostamisesta, joita oma laboratorio ei pysty 

tutkimaan ja joita ei ole tarkoituksenmukaista lähettää TYKS-laboratorioon. 

Nykyinen sopimus päättyy vuoden 2011 lopussa. Kuntayhtymä on pyrkinyt 

vähentämään laboratoriotutkimusten määrää ja ensi vuoden talousarviossa 

näytteiden kokonaismääriä on vähennetty. Pääosa näytteistä (87 %) 

tutkitaan kuntayhtymän omassa laboratoriossa. Näytemäärien pudottaminen 

pudottaa myös ulkoa ostettavien tutkimusten määrää. Kuitenkin joitain 

erikoistutkimuksia joudutaan edelleen ostamaan ulkopuoliselta toimittajalta. 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy on antanut kuntayhtymälle tarjouksen 

laboratoriotutkimusten hinnoista vuosille 2012–2013. Tarjous esitellään 

yhtymähallitukselle kokouksessa. Tarjous ja sopimusluonnos esityslistan 

liitteenä 1. 

 

Medix Oy:n kanssa on käytetty Tieto Healthcare & Welfare Oy:n kautta 

hankittua sähköistä vietinvälitysohjelmaa (HL 7), jolloin tutkimustulokset on 

saatu suoraan kuntayhtymän potilastietojärjestelmään. 

 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   14.12.2011   209 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Yhtymähallitukselle esitetään Medix Oy:n tarjouksen hyväksymistä ja 

sopimuksen tekemistä näytteiden tutkimuksista vuosille 2012–2013. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteen 1 mukaisen sopimuksen 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n 

antamaa tarjousta tutkimusten hinnasta. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti liitteen 1 mukaisen sopimuksen 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa. 

 

 

§ 171 

(asia 8) 

PROTETIIKAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT VUODELLE 2012. 

 

Pöytyän ktt ky:n ostopalvelusopimukset  protetiikan erikoishammaslääkäri-

palveluista umpeutuvat vuoden 2011 lopussa. Tarjoukset vuodelle 2012 

pyydettiin Hammaslääkäriasema Hammas-Pulssista, Hammasklinikka 

Dentorista ja Hammaslääkärikeskus Dentasta. 

Vertailukriteerina on STAKES koodi SFA10. 

 

Protetiikan erikoishammaslääkäripalveluja tarjosivat: 

Hammaslääkärikeskus Denta: 

SFA10 64,79 euroa 

Hammasklinikka Dentori: hml Anna-Leena Keistinen 

SFA10 67,00 euroa 

Hammaslääkäriasema Hammas-Pulssi: 

SFA10 64,73 euroa 

 

Vastaava hammaslääkäri esittää, että protetiikan erikoishammaslääkäri-

palvelut ostetaan Hammas-Pulssilta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hammas-Pulssin tarjouksen protetiikan 

erikoislääkäripalveluista (SFA10: 64,73 €). 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 172 

(asia 9) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT VUODELLE 2012. 

 

Pöytyän ktt ky:n ostopalvelusopimukset suukirurgian erikoishammaslääkäri-

palveluista umpeutuvat vuoden 2011 lopussa. Tarjoukset vuodelle 2012 

pyydettiin Hammaslääkäriasema Hammas-Pulssista, Hammasklinikka 

Dentorista ja Hammaslääkärikeskus Dentasta. Tarjousten vertailukriteerinä on 

STAKES koodi SFA10. 

 

 

Suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluja tarjosivat: 

Hammasklinikka Dentori: ehl T. Turunen, ehl R. Niittynen,  

ehl U. Perheentupa 

SFA10 55 euroa 

Hammaslääkärikeskus Denta: 

SFA10 64 euroa 

Hammas-Pulssi 

SFA10 64,73 euroa 

 

Vastaava hammaslääkäri esittää, että suukirurgian 

erikoishammaslääkäripalvelut ostetaan Hammasklinikka Dentorista. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hammasklinikka Dentorin tarjouksen 

suukirurgian erikoislääkäripalveluista (SFA10: 55,00 €). 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 173 

(asia 10) 

ENSIAPULUONTEISEN HAMMASHOIDON OSTOPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2012 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.1.2011 § 7 hyväksynyt Hammas-Pulssin 

tarjouksen kiireellisen hammashoidon järjestämisestä arkipäivisin. Sopimus 

Hammas-Pulssin kanssa on tehty vuodelle 2011 ja siihen sisältyy optio 

yhdeksi lisävuodeksi. 

 

Sopimuksen laskutusperusteena on yhden pinnan hinta 60 € (SFA10), jonka 

perusteella kaikki muut hinnat määräytyvät. Hinta on kiinteä koko 

hankintakauden. Peruuttamattomasta poisjäännistä terveyskeskus maksaa 

puolet SFA10 toimenpiteen hinnasta / varattu aika 15 minuuttia. 

 

Vastaava hammaslääkäri esittää Hammas-Pulssin sopimuksen option 

käyttöönottamista vuodelle 2012. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hammas-Pulssin kanssa 24.1.2011 

allekirjoitetun ensiapuluonteisen hammashoidon sopimuksen option 

käyttöönottamisen vuodelle 2012. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Jäsen Jukka-Pekka Aalto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 17.44. 

 

 

§ 174 

(asia 11) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2012 LUKIEN 

 

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2012 voimaan 

tulevan asetuksen (1147/ 2011) perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon  

palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen 

nojalla indeksiin. 

Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus 

tehtiin vuoden 2010 alusta, joten vuoden 2012 maksut ja maksujen perusteet 

muuttuvat indeksimuutosten johdosta. Nyt voimaantulevien indeksien 

perusvuosi on 2009, tarkistusvuosi 2011 ja voimaantulovuosi 2012. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset 

maksut ja tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat 

sekä laitoshoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän 

vähimmäiskäyttövaran Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan 

vuoden marraskuun aikana. Ministeriön antamat indeksikorotuksella korjatut 

hinnat 1.1.2012 lukien on esitetty esityslistan liitteessä 2. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän asiakasmaksut uuden asetuksen 

mukaisiksi. Esitys uusista asiakasmaksuista 1.1.2012 lukien esityslistan 

liitteenä 3. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut liitteen 3 

mukaisiksi 1.1.2012 lukien. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 175 

(asia 12) 

TEHU-HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 

 

Tehu (Tuotteistetut hyvinvointipalvelut tehokkaan toiminnan edellytys 

seudullisesti toimivassa tilaaja-tuottajamallissa) on yksi laajemman ns. 

PUMPPU-kokonaishankkeen osahankkeista.  Tehu-osahanke jakaantuu 

neljään alueelliseen osioon. Loimaan seutukunnan osahankkeen tavoitteena 

on selkiyttää alueellisesti palliatiivisen hoidon ja erityisesti saattohoidon 

toteuttamistapaa niin, että organisaatioiden välinen yhteistyö tuottaa 

taloudellisesti parhaan mahdollisen tuloksen, hoidon laatu on korkea ja 

potilaiden itsemääräämisoikeus toteutuu lainsäädännön hengen mukaisesti. 

 

Tuloksena on hoitoa ja palvelua toteuttavien tahojen selkeä työnjako ja sujuva 

yhteistyö. Tuloksena on myös uusi palvelumuoto kotisairaalatoiminta, joka 

mahdollistaa turvallisen ja suosituksen mukaisen saattohoidon toteuttamisen 

kotona. Tuloksena on myös yksikkökohtaisten toimintakäytäntöjen 

selkiyttäminen ja osaamisen vahvistuminen. 

 

Hankkeen vaikutukset tulevat näkymään potilaslähtöisyyden lisääntymisenä 

(ihmiset voivat valita paremmin hoitoympäristönsä), yhteistyön 

tehostumisena (eri toimijoiden osaamisen vahvuuksia käytetään uudella 

tavalla, organisaatioiden välisen työnjaon selkiytyminen), hoidon tason 

nousuna (osaamisen vahvistuminen). Tulokset voidaan hyödyntää myös 

laajemmalla alueella ja toimintamallia voidaan soveltaen monistaa myös 

muihin yhteistyötä kehittäviin prosesseihin.  Kokonaishankkeen aikataulu: 

2011–28.2.2014. Tehu-osahankkeen rahoittajina ovat Etelä-Suomen 

aluekehitysrahasto 70 % ja Turun ammattikorkeakoulu 30 %. Siten 

hankkeeseen osallistujille ei muodostu kustannuksia siihen osallistuville 

julkisen sektorin, yritysten tai 3. sektorin edustajille. Turun 

ammattikorkeakoulussa hanketta koordinoi Hyvinvointipavelujen T&K 

(Tutkimus ja kehitystoiminta). 

 

Loimaan seutukunnan osahanke toteutettaisiin Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän sekä Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen 

toimialueella. Siihen kutsutaan mukaan myös kuntien sosiaalitoimet. 

Rahoituksen saamisen edellytyksenä on myös yksityisen sektorin tai ns. 3. 

sektorin osallistuminen. Hanke-aijesopimus hankesuunnitelmineen liitteenä 4. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Tehu-osahankesopimuksen liitteen 4 

mukaisesti. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle TEHU-hankkeen tavoitteita ja 

toimeenpanoa. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 176 

(asia 13) 

VANHAN SAIRAALAN TALOTEKNINEN SANEERAUS 

 

Vanhan Sairaalan ilmastointikoneiden uusimisesta on ilmoitettu Hilmassa 

urakkalaskentaan ilmoittautumista varten. Ilmoittautumisaika päättyy 

perjantaina 9.12. klo 12.00. Ilmoittautumisajan päätyttyä kootaan päivitetyt 

suunnitelmat ja laaditaan urakkaohjelma. 

Tarjouspyynnöt lähetetään valituille laskijoille 16.12.2011. 

Rakennustoimikunnan kokous pidetään mahdollisesti ennen 

yhtymähallituksen kokousta viikolla 50. 

 

Yhtymähallitukselle tuodaan tiedoksi Vanhan Sairaalan taloteknisen 

saneerauksen tilanne.  

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle rakennustoimikunnan kokouksen 12.12. 

pöytäkirjan. 

 

Rakennustoimikunta on hyväksynyt Insinööritoimisto Heikki Kiiski Oy:n 

saneerauksen valvojaksi 370 €:n (alv 0 %) viikkokorvauksella. Korvaus 

maksetaan rakennustöiden alusta sen lopputarkastukseen. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi rakennustoimikunnan 

päätökset ja merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

 

§ 177 

(asia 14) 

PAIKALLINEN SOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen paikallissopimus KVTES III luvun 

24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy 

31.12.2011. 

 

Sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 30 €:n suuruisena silloin, kun 

kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 

Erikoishälytysraha maksetaan 50 euron suuruisena silloin, kun työntekijää 

joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo 

tehdyn työvuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän 

tunnin ajaksi tai saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 

 

Tehy, Super ja JHL esittävät sopimuksen jatkamista vuodelle 2012 sekä 

20 euron korotusta hälytysrahaan ja erikoishälytysrahaan, jolloin hälytysrahan 

suuruus olisi 50 euroa ja erikoishälytysraha 70 euroa. 
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Kuluvan vuoden aikana hälytysrahaan on käytetty 6 kertaa ja 

erikoishälytysrahaa 15 kertaa, yhteensä 930 euroa. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään järjestöjen kirjelmä. 

 

Pöytyän kunnalla ja kuntayhtymällä on samanlaiset sopimukset. Kunta on 

ilmoittanut, ettei se tule esittämään nykyiseen hälytysrahasopimukseen 

muutoksia vuodelle 2012.  

 

 Talouspäällikön ehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa 

vuodelle 2012 nykyisin korvauksin. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

§ 178 

MAISEMASELVITYKSEN TEKEMINEN 

 

Talouspäällikkö tiedotti yhtymähallitukselle jäsenkuntien kanssa 9.9. 

pidetystä neuvottelusta, jossa päätettiin pyytää Suomen Kuntamaisema Oy:n 

edustaja selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon maisemaselvityksen 

sisältöä ja tekotapaa kuntayhtymän alueella. Selvitys koskisi alueen 

sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa. Kuntamaisema Oy:n edustaja tulee 16.12. 

esittelemään asiaa jäsenkuntien ja kuntayhtymän edustajille. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti käsitellä tutkimuksen 

toimeenpanoa seuraavassa kokouksessa ja päättää selvityksen tekemisen 

mahdollisesti vaatimista resurssilisäyksistä seuraavassa kokouksessa.  

 

 

§ 179 

MUUT ASIAT 

Klo 18.45 Matti Rauhansuu ja Tauno Mäki poistuivat kokouksesta. 

 

Päätös: - Yhtymähallitus keskusteli alustavasti talouspäällikön eläkkeelle 

siirtymisestä ja hänen tehtäviensä hoitamisesta jatkossa. Yhtymähallitus päätti 

selvittää asiaa vielä ja ottaa asian käsiteltäväkseen yhtymähallituksen 

seuraavaan kokoukseen. 

 

- Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 18.1.2012. 

 

 


