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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  17.9.2014 klo 17.00–19.05 

 

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   § 69 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 69–78 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 70 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 70 

 

Tarkastusaika 24.9.2014 

 

Pöytäkirjan   1.10.2014 

nähtävänäolo 
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§ 69 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 70 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja 

Leino Outi sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 24.9.2014 klo 8.00. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja 

Leino Outi sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 24.9.2014 klo 8.00. 

 

 

 

§ 71 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

THL, Tilastopalaute 13.6.2014 

 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy (30.4.2014 tilanne) 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25.8.2014, 9/80/2014 

 Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) 

julkaistu 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A9 

 vuosilomapäätös B11–B13 

 sairausloma C17 

 palkallinen virkavapaa I2 

 koulutuspäätös K7 
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 hoitomaksupäätös M4–M6 

 hankintapäätös Q3-Q5 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A7–A9 

 vuosilomapäätös B115–B17 

 sairausloma C14–C15 

 palkaton virkavapaa H2 

 päivystysvapaa I5–I7 

 koulutuspäätös K32–K34 

 jalkojenhoito U23 

 maksusitoumus Thl 47§ V5 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös C4 

 palkaton virkavapaa H8 

 koulutuspäätös K9 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A183–A191 

 vuosilomapäätös B66–B79 

 sairauslomapäätös C81–C98 

 tilapäinen hoitovapaa D27–D28 

 hoitovapaa G3 

 palkaton virka-/työvapaa H40–H48 

 koulutuspäätös K74–K77 

 irtisanoutumiset O14 

 omalääkärivaihdot T5–T8 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

§ 72 

(asia 4) 

YRITYKSEN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kuntayhtymällä on ollut käytössä yrityksen verkkopankkitunnukset. OP-

Pohjola on ilmoittanut että verkkopankissa toteutetaan tekninen muutos, 

jonka jälkeen yrityksen verkkopankkitunnukset eivät enää ole käytössä. 
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Verkkopankkitunnuksia käytetään kuntayhtymässä lähinnä normaalista 

poikkeavien palkkaerien lähetyksiin esim. lyhyet sijaisuudet ja korjattavat 

palkkaerät. Lisäksi tunnuksilla ostetaan henkilökunnan koulutusmatkojen 

lippuja ja tehdään postin osoitteenmuutokset sulkujen ajaksi. 

 

Muutoksen jälkeen verkkopankkia on mahdollista käyttää ainoastaan 

henkilökohtaisilla yrityspankkitunnuksilla, joilla näkyy vain terveys-

keskuksen tiedot. Yrityksen verkkopalvelun käyttöönotto ei muuta 

hinnoittelua eikä tuo lisäkustannuksia. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää avata Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle 

(0204411-1) yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen Pöytyän osuuspankkiin. 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä tunnusten käyttäjäksi talouspäällikkö Hanna 

Rannanperän. 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa Hanna Rannanperän (010378-) allekirjoittamaan 

sopimuksen ja vastaanottamaan ja hyväksymään yrityksen OP-

verkkopalvelusopimuksen yleiset ehdot. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti avata Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle 

(0204411-1) yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen Pöytyän osuuspankkiin. 

 

Yhtymähallitus päätti nimetä tunnusten käyttäjäksi talouspäällikkö Hanna 

Rannanperän. 

 

Yhtymähallitus päätti valtuuttaa Hanna Rannanperän (010378-) 

allekirjoittamaan sopimuksen ja vastaanottamaan ja hyväksymään yrityksen 

OP-verkkopalvelusopimuksen yleiset ehdot. 

 

 

 

§ 73 

(asia 5) 

TALOUSARVION LAADINTA VUODELLE 2015 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.5.2014 käsitellyt kuntayhtymän 

alustavaa talousarvio ja -suunnitelmaa vuosille 2015–2017. Kuntayhtymä on 

saanut jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarviosta (liitteet 1 ja 2). 

Lausuntopyynnössä kunnille on myös esitetty perusteet uusien virkojen 

perustamiseksi (liite 3). 

 

Talousarviosta pidetään kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien yhteiset 

neuvottelut 2.10.2014. 
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Talouspäällikkö esittää kokouksessa yhtymähallitukselle lausuntopyyntöjen 

pohjalta tehdyn esityksen talousarvion laatimisen eteenpäin viemiseksi. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää talousarvioprosessin eteenpäin viemisestä talous-

päällikön ehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätös:  

Talouspäällikkö esitti yhtymähallitukselle lausuntopyyntöön saadut 

kannanotot kunnilta ja uusien virkojen perustelut. Esitys sisälsi myös 

ehdotuksen toiminnan muutoksesta hammashuollon palveluissa. 

 

Henkilöstölisäykset ja muutokset esitetään tehtäväksi muutoin alustavan 

talousarvion mukaisesti, mutta fysioterapeutti ja tietohallintosihteeri 

palkataan määräajaksi 1.1.2015–31.12.2016. Lisäksi Yläneen terveysaseman 

hammashuollon palvelut siirretään hoidettavaksi muilla terveysasemilla. 

Tavoitteena toiminnanmuutoksella on kustannussäästö. Muutoksen 

tavoitteena on myös toiminnan tehostaminen uusien hammaslääkärien rekry-

toinnin ollessa haasteellista. 

 

Asian käsittelyn aikana jäsen Markku Autio esitti eriävän mielipiteen ham-

mashuollon toiminnanmuutoksesta. Poikkeava päätösehdotus ei saanut kan-

natusta. 

 

Yhtymähallitus päätti viedä talousarvion laadintaa eteenpäin talouspäällikön 

ehdotuksen mukaisesti. 

 

Jäsen Markku Autio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

 

 

 

§ 74 

(asia 6) 

HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN LAAJENTAMINEN 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuodesta 2005 lukien huolehtinut 

sopimusperusteisesti jäsenkuntiensa puolesta ilta- ja viikonloppuaikaisen 

hammaslääkäripäivystyksen järjestämisestä. Vuoden 2015 alussa tulee 

voimaan asetus kiireellisen hoidon perusteista ja erikoisalakohtaisista 

edellytyksistä. Asetus edellyttää, että suunperusterveydenhuollon päivystys-

palveluja on oltava saatavilla myös arkisin virka-ajan jälkeen. 

 

Hammaslääkärin viikonloppupäivystyksen sopimus on koskenut viikon-

loppuja ja arkipyhiä. Nyt sopimusta laajennetaan arki-iltoihin asetuksen 

velvoittamana. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää laajennetun sopimuksen allekirjoittamisesta. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti allekirjoittaa sopimuksen. 

 

 

 

§ 75 

(asia 7) 

VUODEOSASTON LÄÄKÄRI 

 

Vuodeosaston lääkäritehtäviä hoitava Kaisa Pönkä vastaa myös väestö-

alueensa 690 asukkaan perusterveydenhuollosta. Hän toimii lisäksi Riihi-

kosken neuvolan äitiysneuvolalääkärinä. Osastonlääkärin työkuormituksen 

vähentämiseksi lääketieteen kandidaatti Otto-Matti Lehtinen hoiti osan 

lääkärin osastokierroista ajalla 26.5.–3.8.2014. Palkkaus määräytyi 

Lääkärisopimuksen LITK6100 mukaisesti (3168,50 eur/kk). 

 

Vuodenvaihteen ajan 2–3 viikoksi esitetään osastolääkäri palkattavaksi 

LITK6100:n palkkausehdoin. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osastonlääkärin palkattavaksi edellä 

mainituin ehdoin. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osastonlääkärin palkkauksen vuodenvaihteen 

ajaksi johtavan lääkärin esityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

§ 76 

(asia 8) 

TERVEYSKESKUKSEN PIKKUJOULUJUHLA 

 

Terveyskeskuksen vuoden 2014 pikkujoulujuhlan järjestää vuodeosasto, 

henkilökunta suunnittelee illan ohjelman ja esittää sen kustannusarviota 

yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 

 

Juhla pidetään perjantaina 21.11.2014 Riihikoskella Mäkiäistentalolla. 

 

Kustannusarvio on tehty edellisten vuosien tapaan 70 henkilön osallistumisen 

pohjalta. 
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- Tilavuokra 300,00 € 

- Ruoka ja tarjoilu, yhteensä  1.960,00 € 

- Esiintyjät, illan musiikki, 

joulupukki 450,00 € 

- Koristeet ja rekvisiitta 300,00 € 

 

YHTEENSÄ 3010,00 € 

 

Mukaan tulevilta aveceilta peritään 28 €/henkilö. 

 

Yhtymähallitukselta anotaan määrärahaa pikkujoulujuhlien järjestämiselle. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy henkilökunnan pikkujoulujuhlan kustannusarvion. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi henkilökunnan pikkujoulujuhlan kustannusarvion. 

 

 

 

 

§ 77 

(asia 9) 

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA 

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN LUONNOKSESTA 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-

uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen 

hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan 

sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimukseen sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämisen pääperiaatteista. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot 

kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta. 

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemän sopimuksen 

mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityis-

vastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön 

välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 

muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen 

vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. 

Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suhtaudutaan kunnan virallisena 

kantana, minkä vuoksi sote-alueeseen sijoittumista koskevasta kannanotosta 

tulisi toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. 
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On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan 

sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin 

(kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. 

Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa 

kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa 

alueiden muodostumiseen virallista kantaa, voidaan lausuntopyyntöön vastata 

kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä. 

 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on 

kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn 

annettuja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat 

voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin 

muita vapaamuotoisia näkökulmia. 

 

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaihin 14.10.2014 klo 16.15 

mennessä. 

 

Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla. 

 

Johtoryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 alustavasti täyttänyt sähköisen 

kyselyn, jonka sisältö ja vastaukset johtava lääkäri esittelee kokouksessa. 

 

 

Sähköisesti täytettävässä Lausuntopyyntö STM kaavakkeessa on 36 kohtaa, 

joihin vastataan: Kyllä, Ei tai Ei kantaa. Kaikkiaan 27 kysymyksestä 25:een 

vastattiin myönteisesti, yhteenkään kysymykseen ei vastattu kielteisesti. 

Kahteen kysymykseen palveluiden kielestä ja järjestämispäätöksen sääntöjä 

koskevaan kysymykseen ei otettu kantaa. Muihin kysymyksiin vastattiin 

myönteisesti. Kommenttikysymykseen uudistuksen toimeenpanossa 

erityisesti huomioitaa vastattiin: Yhdenmukainen aikataulu kaikille. Uudistus 

kokonaisuudessaan jalkautetaan käytännön toiminnaksi. Riskinä on, että vain 

osa toteutetaan, ja lopputuloksena on näennäisuudistus. 

Viimeiseen kysymykseen yleisiä näkökulmia vastattiin: 1. Kattavan peruster-

veydenhuollon laadun säilyttäminen. 

2. Terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin vaikuttaminen toimivan perus-

terveydenhuollon mahdollisuuksin (erikoissairaanhoidon kustannuskehityk-

sen taittaminen). 

3. Uudistus mahdollistaa rakentaa alueellisesti riittävän kokoinen 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon 

toiminnallinen ja hallinnollinen palvelukokonaisuus. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä johtoryhmän lakiluonnoksesta laatiman 

vastauksen edellä esitetyn mukaisesti. 
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 Päätös  

Yhtymähallitus päätti hyväksyä johtoryhmän lakiluonnoksesta laatiman 

vastauksen edellä esitetyn mukaisesti. 

 

 

 

§ 78 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

- Seuraava kokous 15.10.2014 klo 17.00 

 


