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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  12.3.2014 klo 17.00–19.45 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Rauno Lehtovuori 

Kaurila Matti 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari, saapui § 26 käsittelyn aikana 

Merja Maasalo 

 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 24 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 24–32 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 25 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 25 

 

Tarkastusaika 19.3.2014 

 

Pöytäkirjan   26.3.2014 

nähtävänäolo 
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§ 24 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 25 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Outi Leino ja 

Eero Pöllänen sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.3.2014 klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Outi Leino ja 

Eero Pöllänen sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.3.2014 klo 8.00. 

 

 

 

§ 26 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 17.2.2014, 4/80/2014 

 Kuntien järjestämä lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa ja 

palveluasumisessa 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25.202014, 5/80/2014 

 Kansallinen veteraanipäivä (27.4.2014 Mikkeli) 

Valtionkonttori, 27.1.2014, VK/24/02.01/2014, 

 Ilmoitus rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahasta vuonna 2014 

Kuntatyönantajat 24.2.2014, 3/2014 

 Työvuoroluettelon muuttaminen 
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Valtion konttori, Päätös 27.2.2014, Dno 198/2012 

 Sotavammalain (40/48) 6 §:n 4 mon. tarkoitetuista sosiaalihuoltolain 

(710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä 

omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon 

tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista 

avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten 

korvaaminen ajalta 1.1.2013–31.12.2013 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B4–B6 

 sairausloma C1 

 hankintapäätökset Q2 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B3–B4 

 sairausloma C2–C3 

 päivystysvapaa I1–I2 

 koulutus K10–K15 

 veteraanikuntoutus O5–O7 

 fysioterapia P4–P5 

 toimintaterapia R1 

 jalkojenhoito U4–U13 

 maksusitoumus (ThL 47§) V2 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkapäätökset: A1 

 Vuosilomapäätökset: B1–B7 

 Palkaton virkavapaa: H1 

 Koulutuspäätökset: K1–K3 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 
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§ 27 

(asia 4) 

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 

ALLEKIRJOITTAMINEN 

 

Kuntayhtymän perustamissopimuksen 22 §:n mukaan tilinpäätöksen alle-

kirjoittavat yhtymähallituksenjäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös on saatettava 

yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilivuotta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

 

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan 

suoritehinnat toteutuneiden nettokustannusten mukaisiksi. Tilikaudelta liikaa 

perityt myyntituotot palautetaan jäsenkunnille ja vastaavasti myyntituottovaje 

peritään jäsenkunnilta tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä 

palvelujen käytön suhteessa. 

 

Tilinpäätös on valmistunut virkamiestyönä. Tilinpäätöksessä on tasattu 

kunnilta liikaa perityt jäsenkuntaosuudet palvelujen käytön suhteessa, jolloin 

tuloslaskelman tilikauden tulokseksi muodostuu 0 €. 

 

Tuloslaskelman mukaan toimintakulut toteutuivat 97,8 %. Toimintakulujen 

alitus talousarvioon on 194.609,58 €. Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat 

236.042,88 € talousarviosta. 

 

Jäsenkunnille palautettavien maksuosuuksien yhteissummana vuodelta 2013 

esitetään tilinpäätöksessä yhteensä 156.408,07 € 

- Aura kunnalle palautetaan  38.472,78 € 

- Pöytyä kunnalle palautetaan 117.935,29 € 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus jaetaan tutustuttavaksi esityslistan liitteenä 

(liite 1). Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle ko-

kouksessa. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen yhtymä-

hallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen. 

 

Päätös:  

Tutustuttuaan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen, 

kuultuaan johtavan lääkärin ja talouspäällikön esitykset, yhtymähallitus päätti 

allekirjoittaa tilinpäätöksen. 
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§ 28 

(asia 5) 

PUHELINJÄRJESTELMÄN ONGELMAT 

 

Terveyskeskuksen puhelinjärjestelmän myAgent-sovelluksessa oli 

toiminnallinen häiriö keskiviikkona 26.2.2014. Vika poistui mutta tämän 

jälkeen ohjelmistoon ei päässyt enää kirjautumaan. ICTasennuksen Pekka 

Ruohonen tuli huoltokäynnille ja ajoi järjestelmän alas ja käynnisti uudelleen, 

vikatila on ennenkin poistunut ko. toimenpiteellä. Alasajon jälkeen 

järjestelmä ei kuitenkaan käynnistynyt uudelleen. Järjestelmän keskusyksikkö 

oli rikkoontunut. Torstaina puhelimet olivat poissa käytöstä koko päivän. 
 

Perjantaina noin klo 17.00 järjestelmä saatiin käyntiin, vanhat jonotiedotteet 

olivat laiterikon yhteydessä tuhoutuneet. Maanantaina 3.3. saatiin uudet 

tiedotteet paikoilleen, tosin maanantain ja tiistain välisen yön ajan 

järjestelmässä oli virheellinen tiedote. 
 

Puhelinjärjestelmä koostuu kahdesta keskusyksiköstä. Koska ei tiedetty onko 

molemmat keskusyksiköt rikki, jouduttiin hankkimaan molemmat yksiköt. 

Vain toinen oli rikkoontunut, nyt vastaavan laiterikon tilalle on keskus-

yksikkö varalla. 
 

Laiterikosta aiheutui mittavaa haittaa toiminnalle. Puhelut eivät tulleet perille 

ja takaisinsoittoja ei voitu tehdä. Käyttökatkon kestosta ei ollut torstaina 

tarkkaa tietoa, valmistauduimme pidempäänkin katkokseen tiedottamalla 

Viikkolehdessä ja verkkosivuillamme käytössä olevista numeroista. Nämä 

numerot ovat nyt jatkoakin ajatellen voimassa varanumeroina käyttökatkon 

sattuessa. 
 

Poikkeusoloissa käytössä ovat seuraavat gsm-numerot: 

Riihikoski 050 320 8976 

Aura 040 630 1861 

Kyrö 040 664 5079 

Yläne 050 362 0653 

Vuodeosasto 050 594 5846 
 

Käyttökatkoja on järjestelmässä ollut lukuisia viimevuoden aikana. 

Järjestelmä ei ole toiminut kuukauttakaan virheettömästi. Usein käyttökatkot 

tulevat järjestelmän kuormittuessa yleensä maanantai-aamuisin, kun on paljon 

puheluita jonossa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee puhelinjärjestelmästä, onko mahdollisuutta 

miettiä järjestelmän vaihtamista toiseen takaisinsoittojärjestelmään vai 

voidaanko jatkaa vielä samalla Siemensin järjestelmällä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli puhelinjärjestelmästä ja kuuli talouspäällikön 

selvityksen asiassa. Potilasturvallisuuden riskit häiriötilanteissa tiedostetaan. 
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Yhtymähallitus päätti että asiakkaiden opastamista takaisinsoiton jättämiseksi 

jatketaan, myös lehti-ilmoituksin. 

 

 

§ 29 

(asia 6) 

LAUSUNTO TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPIN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Loimaan kaupunginhallitus on 16.12.2013 irtisanonut työterveyshuolto 

Työkymppiä koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen voimassaolo 

päättyy kuluvan vuoden lopussa ja uudella toimintamallilla tulisi aloittaa 

1.1.2015. Merkittävimpänä syynä sopimuksen irtisanomiseen on Härkätien 

toimipisteen kannattamattomuus. Toimipisteen alijäämä oli vuonna 2013 n. 

100 000 euroa ja ilman merkittäviä muutostoimenpiteitä alkaneen vuoden 

alijäämän arvioidaan olevan 100 000–150 000 euroa. 

 

Sopimuskumppanien neuvottelussa 24.1.2014 sovittiin, että kunnat ilmoit-

tavat kantansa jatkotoimenpiteisiin helmi-maaliskuun 2014 aikana. Lausuntoa 

on pyydetty myös kuntayhtymältä. 

 

Loimaan kaupunginhallitus pyytää sopimuskumppanien kannanottoja 

14.3.2014 mennessä seuraaviin asioihin: 

 

- Onko kunta mukana työterveyshuolto Työkympin aiempien suunnitel-

mien mukaisessa mahdollisessa yhtiöittämisessä ja sen mukaisessa 

toiminnassa tavoiteltavassa aikataulussa 1.1.2015 alkaen? 

- Jos yhtiöittämiseen ei löydy valmiuksia, onko kunta mukana toiminnassa 

yhteistyösopimusta päivittämällä ja mm. toimipisteiden mahdollisiin 

alijäämiin sitoutumalla? 

- Kannanotoista tulisi myös käydä ilmi halukkuus jatkoon, mikäli toiminta 

supistuu kahteen toimipisteeseen (Loimaa ja Pöytyä). 

 

Yhtiöittämisen osalta on hyvä todeta, että mikäli työterveyspalvelut yhtiöi-

tetään ja palveluja myydään vähäistä määrää enemmän ulkopuolisille, on 

kunkin kunnan kilpailutettava työterveyspalvelut. Olennaista olisi taata hyvät 

ja toimivat työterveyspalvelut alueella jatkossakin. 

 

1. Yhtiöittämisessä ovat kuntayhtymän sijaan sopimuskumppaneina 

alueen kunnat, Aura ja Pöytyä. 

2. Kuntayhtymällä on valmius olla mukana sopimusperusteisessa 

työterveyshuollon järjestämisessä. 

3. Toimipistekohtaisiin mahdollisten alijäämien kattamiseen 

kuntayhtymän ei ole mahdollista sitoutua. 

4. Jatkossa sopimuskumppani on kuntayhtymän sijaan Aura ja Pöytyä, 

päätökset Työkympin tulevaisuudesta tulevat näiltä kuntayhtymän 

kunnilta. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa talouspäällikön laatiman lausunnon koskien 

työterveyshuolto Työkympin jatkosuunnitelmia. 

Päätös: Yhtymähallitus päätti vahvistaa talouspäällikön laatiman lausunnon koskien 

työterveyshuolto Työkympin jatkosuunnitelmia. 
 

 

§ 30 

(asia 7) 

LAITOSHUOLTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 

 

 

§ 31 

(asia 8) 

TYÖYHTEISÖN KIRJELMÄ YHTYMÄHALLITUKSELLE 

 

 

§ 32 

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

Seuraavat kokouspäivämäärät: 

keskiviikko 16.4.2014 

keskiviikko 21.5.2014 

keskiviikko 18.6.2014 


