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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  11.3.2015 klo 17.00–18.22 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Rahkala Jarko 

Outi Leino 

Lindgren Hilkka 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 21 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 21–34 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 22 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Outi Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 22 

 

Tarkastusaika 18.3.2015 

 

Pöytäkirjan   25.3.2015 

nähtävänäolo 
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§ 21 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 22 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 18.3.2015 klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja  

Outi Leino sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 18.3.2015 klo 8.00. 

 

 

§ 23 

(asia 3) 

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön V luvun 30 § mukaan yhtymähallituksen 

esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 33 § mukaan 

pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 

allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus nimeää yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjäksi va. kunta-

yhtymän johtajan. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 24 

(asia 4) 

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 

ALLEKIRJOITTAMINEN 

 

Kuntayhtymän perustamissopimuksen 22 §:n mukaan tilinpäätöksen alle-

kirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet 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 99,5 %. Toimintakulujen 

alitus talousarvioon on 47.881,38 €.  

 

Kunnilta laskutettavien/palautettavien maksuosuuksien yhteissumma on 

yhteensä 94.261,96 € ja se jakautuu kunnittain: 

- Auran kunnalle palautus 20.209,09 € 

- Pöytyän kunnalle lasku 114.471,05 € 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus jaetaan tutustuttavaksi esityslistan liitteenä 

(liite 1). Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle 

kokouksessa. 

 
  Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

 

 Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää 

- allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2014 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 25  

(asia 5) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2015 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 § mukaan talouspäällikkö päättää hallituksen 

antamisen toimivaltuuksien rajoissa hankinnoista. Yleisesti hankinnoista 

päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. 

Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden 

hankintavaltuuden. 

 
  Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja 

 

 

 Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

  Yhtymähallitus päättää vuoden 2015 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 

hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset 

sopimuksen koko voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 

hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 

hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset 

sopimuksen koko voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 

kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti tehdä 

kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin 

kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun 

hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 

 

 

 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

§ 26 

(asia 6) 

TERVEYSASEMIEN KESÄSULKUJEN VAHVISTAMINEN 

 

Kesäsulut sivuterveysasemilla on toteutettu viime vuosina porrastetusti. Kesän 

2015 sulkujen aikataulu on laadittu poikkeustoiminta-ajankohdan 

minimoimiseksi niin, että kaikki sivutoimipisteet ovat suljettuina saman-

aikaisesti 5 viikon ajan: 
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Kyrön terveysasema 22.6.–26.7.2015, 

Yläneen terveysasema 22.6.–26.7.2015 ja 

Auran terveysasema 22.6.–26.7.2015 

 

Sulkujen aikana kiireelliset sairaus- ja terveysneuvonnan käynnit hoidetaan 

Riihikosken terveysasemalla, jonne järjestetään riittävä henkilöstömäärä. 

 
Valmistelija: Johtava lääkäri 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa sivuterveysasemien kesäsulkujen ajan-

kohdan esitetyn mukaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 27 

(asia 7) 

KUNTAREKRY -PALVELUUN LIITTYMINEN 

 

Kuntarekry.fi -palvelu on kuntatyönantajien ja työnhakijoiden käyttöön 

tarkoitettu kunta-alaan keskittyvä rekrytointipalvelu. Tällä hetkellä 

Kuntarekry -palvelua käyttää yli 200 asiakasorganisaatiota. Myös Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät Kuntarekry -palvelua 

rekrytoinnissa. 

 

Kuntarekry -palvelun kustannukset perustuvat käyttäjien määrään. Minimi-

veloitus on 1.560,00 euroa vuodessa (5 käyttäjää). Lisäkäyttäjistä kustannus 

on vuodessa 2.46,00 euroa/käyttäjä. Lisäksi käyttöönoton kertakustannuksena 

tulee avausmaksu 500,00 euroa sekä koulutuspäivän kustannukset 1.300 euroa 

+ kouluttajan matkakulut. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. 

 

Tarjous on esityslistan liitteenä 2. 

 

 
Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä liittyy Kuntarekry -palveluun. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 28 

(asia 8) 

YHTYMÄHALLITUKSEN OTTO-OIKEUSMENETTELY 

 

Hallintosäännön V luku 35 § mukaan kuntayhtymän viranhaltijan on 

ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta 

sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se 

käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, 

voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa 

ole ilmoitettu asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 

 

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa Kuntalain 51 § mukaisesti ottaa: 

- lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitus-

menettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn 

viranomaisen ratkaistavaksi 

- yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon asioita. 

 

 
Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan koskien seuraavia 

viranhaltijapäätöksiä: 

 

- Kuntalain 51 § 5 momentin mukaiset päätökset 

- Kuntayhtymän johtajan ja johtavien viranhaltijoiden osalta 

hallintosäännön 19 § 2 momentin mukaiset päätökset. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 29 

(asia 9) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN SIJAISTAMINEN 

 

Hallintosäännön 5 § mukaan yhtymähallitus määrää toimikauttaan 

vastaavaksi ajaksi johtavan lääkärin lääkäreistä. Johtavan lääkärin vaihduttua 

1.2.2015 on aiheellista nimetä myös johtavan lääkärin sijaiset uusiksi. 

Edellinen päätös johtavan lääkärin sijaisista on tehty yhtymähallituksessa 

12.6.2013. 

 
Valmistelija: Johtava lääkäri 

 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 11.3.2015 30 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä toimikaudekseen johtavan lääkärin sijaiseksi 

terveyskeskuslääkärit Kaj Lagerbohm, Pentti Heinonen, Hanna Peltoniemi, 

Kaisa Pönkä, Susanna Nyberg-Simola ja Leo Gu edellä mainitussa 

järjestyksessä. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 30 

(asia 10) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKAUS 

 

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 liite 1, § 1 b mukaan 

johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Tavoitteena on, että 

kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä 

vaativuuteen, määrään ja työtuloksiin myös oikeassa suhteessa hänen 

alaistensa palkkaan. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja va. kuntayhtymän johtaja ovat 5.3.2015 

käyneet palkkaneuvottelut johtava lääkäri Pirjo Hiltusen kanssa johtavan 

lääkärin tehtäviin liittyen. Johtavan lääkärin tehtävien lisäksi Pirjo Hiltusella 

on vastuuväestöä 1044. Pirjo Hiltunen on toiminut johtavan lääkärin 

tehtävissä 1.2.2015 lukien. 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 30 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä 

päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 

viranhaltijan esittelyä. 
 

Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Päätösehdotus esitetään yhtymähallituksen kokouksessa. 

 

  

 Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää lääkäri Pirjo Hiltusen peruspalkaksi johtavan lääkärin 

tehtävistä 1.631, 88 euroa kuukaudessa 1.2.2015 lukien. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Pöytäkirjamerkintä: 

 

Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen poistui asianosaisesteellisenä kello 

17.55–18.01. 

 

 

§ 31 

(asia 11) 

LÄÄKÄRI LEO GUN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

Lääkäri Leo Gu on toimittanut suorittamastaan koulutuksesta todistus-

jäljennökset ja jättänyt suullisen palkankorotusanomuksen. Hän on aloittanut 

työskentelyn kuntayhtymässä 5.1.2015. Tällä hetkellä Leo Gu:n peruspalkka 

on 3.410,20 €. 

 

Lääkäri Leo Gu:lle esitetään maksettavaksi 1.3.2015 alkaen 3.675,00 euron 

peruspalkkaa, tuolloin palkkaus olisi samalla tasolla kuin kuntayhtymän 

muiden väestövastuulääkäreiden peruspalkka. 
 

Valmistelija: Johtava lääkäri 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää lääkäri Leo Gun peruspalkaksi 3.675,00 euroa 

kuukaudessa 1.3.2015 lukien. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 32 

(asia 12) 

OSTOLASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN 

 

Kuntayhtymän hallintosäännössä ei ole mainittu viranhaltijoiden oikeudesta 

hyväksyä ostolaskuja vaan hyväksymisoikeudet tulee erikseen nimetä. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä ostolaskujen hyväksyjät ja heidän sijaisensa 

seuraavasti: 
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Viranhaltija Kustannuspaikat 

 

Eeva-Sirkku Pöyhönen 100 

(sijaisena Pirjo Hiltunen) 

 

Pirjo Hiltunen 211 

(sijaisena Kaj Lagerbohm) 

 

Kaj Lagerbohm 212 

(sijaisena Pirjo Hiltunen) 

 

Kaisa Pönkä 213 

(sijaisena Pirjo Hiltunen) 

 

Pentti Heinonen 214 

(sijaisena Pirjo Hiltunen) 

 

Hanna Rannanperä 110, 131–134 

(sijaisena Eija-Liisa Vikström) 

 

Eija-Liisa Vikström 231, 262–266 

(sijaisena Tarja Pajula) 

 

Heli Kriikkula 241–244 

(sijaisena Hilkka Mattila) 

 

Riitta Lehti 120 

(sijaisena Eeva-Liisa Teinilä) 

 

Tarja Pajula 250 

(sijaisena Maarit Tuomisto) 

 

Helena Vuori 261 

(sijaisena Mervi Ala-Kleme) 

 

Lisäksi talouspäällikkö Hanna Rannanperällä on oikeus hyväksyä kaikkien 

kustannuspaikkojen ostolaskut. 

 

Johtavat viranhaltijat tekevät erikseen viranhaltijapäätöksen ostolaskujen 

asiatarkastajien nimeämisestä. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 33 

(asia 13) 

ILMOITUSASIAT 

Auran kunta, pöytäkirjan ote kh 12.1.2015 § 8, kv 26.1.2015 § 9 

 Eron myöntäminen Jarmo Aallolle luottamustehtävästä ja uuden 

luottamushenkilön valinta 

Auran kunta, pöytäkirjan ote kh 12.1.2015 § 16, kv 26.1.2015 § 8 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muutos 

Pöytyän kunta, pöytäkirjan ote kh 19.1.2015 § 10, kv 2.2.2015 § 16 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muutos 

Pöytyän kunta, viranhaltijapäätös, kunnanjohtaja 27.2.2015, 3 § 

 Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen määräaikaiset lisätehtävät ja 

näistä maksettava lisäpalkka 

Kansaneläkelaitos, päätös 18.2.2015 

 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon 

kustannustenkorvaamisesta tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 

Kuntaliitto, Yleiskirje 25.2.2015, Dnro 4/2015 

 Kansallinen veteraanipäivä 

Kuntatyönantajat 16.2.2015, 1/2015 

 Kunta-alan työmarkkinaseminaari Tampereella 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös: A1-A3 

 tehtävänsiirto: J1 

 hankintapäätös: Q1–Q7 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

 virkapäätös: A2–A4 

 vuosilomapäätös: B3 

 sairauslomapäätös: C3–4 

 lapsen sairaus: D1 

 palkaton virkavapaa: H1 

 päivystysvapaa: I2 

 koulutus: K1–K7 

 tehtävänsiirto: L1–L10 

 muu päätös: Y1 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset: A1 

 vuosilomapäätökset: B3–B4 

 sairauslomapäätökset: C3 

 koulutuspäätökset: K1–K4 

 muut päätökset: Y1 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset: A19–A37 

 vuosilomapäätökset: B11–B27 

 sairauslomapäätökset: C8–C13 

 tilapäinen hoitovapaa: D2–D3 

 palkaton virka-/työvapaa: H6–H7 

 koulutus: K1–K24 

 omalääkärivaihdot: T1–T2 

 muut päätökset: Y1-Y3 

 

Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

§ 34 

(asia 14) 

MUUT ASIAT 

 

 Johtavan lääkärin päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää seuraavien kokousten ajankohdat. 

 

 Päätös: 

Yhtymähallitus päätti seuraaviksi kokousajoiksi 15.4.2015 ja 27.5.2015 ja 

17.6.2015 kello 17.00. 


