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Kokousaika  29.9.2015 klo 17.00–18.13 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 78 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 78–87 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 79 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 79 

 

Tarkastusaika 29.9.2015 

 

Pöytäkirjan   6.10.2015 

nähtävänäolo 
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§ 78 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 79 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Markku Autio. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 29.9.2015. 

 

 Päätös:  

 

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

29.9.2015. 

 

 

§ 80 

(asia 3) 

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2015 AKUUTTI-ILTAVASTAANOTTOTOIMINTAAN 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 10.12.2014, § 26 päättänyt hyväksyä 

lisätalousarvion vuodelle 2015 koskien hammashuollon talousarviomuutosta. 

Pykälän esittelytekstiin on kirjattu, että mikäli akuutti-iltavastaanoton 

toteuttamisesta on päätetty yhtymähallituksessa 10.12.2014 (§ 107), 

yhtymävaltuusto päättää lisätalousarviosta myös akuutti-iltavastaanoton 

osalta. Pykälän 26 liitteessä 1 on esitetty 108 285 euron lisäystä hyväksyttyyn 

talousarvioon koskien akuutti-iltavastaanottotoimintaa ja liitteessä 2 on 

esitetty 20 060 euron lisäystä hammashuoltoon. Kokouksessa ei ole päätetty 

lisätalousarviosta koskien akuutti-iltavastaanottotoimintaa. Valtuusto on 

samassa kokouksessa, pykälässä 25 käsitellyt akuutti-iltavastaanoton 

järjestämistä ja päättänyt akuutti-iltavastaanoton järjestämisestä ensisijaisesti 

omalla työvoimalla. 
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Valtuuston kokousta edeltäneessä yhtymähallituksen kokouksessa 

10.12.2014, § 111 yhtymähallitus on hyväksynyt lisätalousarvion 

hammashuollon osalta. Päätökseksi on kirjattu lisäksi, että akuutti-

iltavastaanoton toteuttamisesta ei tehty kokonaisratkaisua. Neuvottelujen 

jälkeen, kun tiedossa on toteutustapa ja –aika, voidaan lisäbudjetista akuutti-

iltavastaanottoa koskien päättää.  

 

Kuntaneuvottelu akuutti-iltavastaanottotoiminnasta pidettiin 

yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen kokousten jälkeen 17.12.2014, jossa 

sovittiin akuutti-iltavastaanottotoiminnasta 1.1.2015 alkaen. Lisätalousarviota 

ei tämän jälkeen ole käsitelty. Vuoden 2015 talousarvioseuranta ja vuoden 

2016 talousarvio on laadittu siten, että lisätalousarvio koskee myös akuutti-

iltavastaanottotoimintaa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille 108 285 euron 

lisätalousarviota vuodelle 2015 akuutti-iltavastaanottotoimintaan. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 81 

(asia 4) 

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2018 

 

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät 

kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. Jäsenkunnat ovat 

kunnanhallitusten kokouksissa 4.5.2015 päättäneet yhtäpitävin päätöksin 

seuraavasti kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 

2016: 

1. käyttötalouden nettovaikutus vuoden 2015 talousarvion mukaisesti 

2. investointiosaan kirjataan vuodeosaston wc-remontti ja vuodeosaston 

paikkamäärän vähennys. 

 

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty 

talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit 

sitovat yhtymähallitusta. 

 

Esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmasta 

vuosille 2016 – 2018 on LIITTEENÄ 1. 

 
  Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille liitteenä 

olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018 

hyväksymistä. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 82 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA TIETOHALLINTOSIHTEERIN TOIMEEN 

 

Talouspäällikkö pyytää täyttölupaa talousarviossa vuodelle 2015 

suunniteltuun määräaikaisen tietohallintosihteerin toimeen. Toimi on ollut 

täyttämättä, johtuen ohjelmistojen käyttöönoton aikataulusta. Talousarviossa 

määräaikaisuus oli suunniteltu ajalle 1.1.2015–31.12.2016. 

 

Toimen täyttämistä esitetään marraskuun alusta alkaen, jolloin alkaa Effica -

laskutuksen käyttöönottoprojekti. Projektin alkaessa työaika on 50 % 

toimistotyöajasta eli viikkotunnit yhteensä 18,13 tuntia. Projektissa ovat 

mukana myös jäsenkunnat. Projektin sujuminen vaatii työpanosta ja 

kokonaisuuden hallintaa. 

 

Työpanos projektin läpivientiin ei nykyisellä henkilöstöllä ole riittävä vaan 

lisäresurssi on välttämätön. Tietohallintosihteeri toimii projektissa vetäjänä, 

kooten yhteen kuntien ja kuntayhtymän osuudet. Organisointi ja 

vastuuttaminen projektin eri vaiheissa sekä etenemisen varmistaminen 

suunnitellusti kuuluvat tietohallintosihteerin tehtäviin. 

 

Määräaikaisen tietohallintosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

tehtävään soveltuva tutkinto. Palkkahinnoittelu määräytyy KVTES 

hinnoittelukohdan 01ATK022 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 

2002,00 € kuukaudessa (100 % työaika). 

 
 Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan tietohallintosihteerin 50 % 

toimen täyttämiselle ajalle 01.11.2015–30.6.2016. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 83 

(asia 6) 

LISÄTALOUSARVIO AURAN TERVEYSASEMAN LIITTÄMISESTÄ KAUKOLÄMMÖN PIIRIIN 

 

Yhtymähallitus on kokouksissaan 15.4.2015 § 40 ja 27.5.2015 § 52 käsitellyt 

ja päättänyt Auran terveysaseman liittämisestä kaukolämpöön.  

 

Loimisuunnittelu on piirtänyt toteutuksesta kuvat ja projektin suunnittelu-

vaiheessa asiamiehenä on toiminut molemmat kiinteistöt tunteva Heikki 

Kiiski. Hankkeen toteutus on tehty yhteistyössä Auran 

vanhustentaloyhdistyksen kanssa, talouspäällikkö on neuvotellut 

kustannusten jakamisesta. Tilaajat (kuntayhtymä ja Auran 

vanhustentaloyhdistys) jakavat lämpökanaalin kustannukset ja kumpikin on 

tehnyt lämmönvaihdinasennuksesta oman kilpailutetun 

pienurakkasopimuksen. Kuntayhtymä laskuttaa edelleen projektista osan 

SPR:ltä, joka omistaa toimitilat Auran terveysaseman kiinteistössä. 

 

Hankkeen toteutuminen tuli ajankohtaiseksi toteutettavan talousarviovuoden 

aikana, kun kävi ilmi että Auran terveysaseman vanha lämpökeskus on liian 

riskialtis eikä enää kustannustehokas. 

 

Laadittu lisätalousarvio kattaa hankkeen kustannukset alusta vastaanotto-

tarkastukseen asti. Kokonaiskustannukset hankkeessa muodostuvat 

seuraavasti: 

 

Lämpöyhtiö 27 650 € 

 sisältää mittauskeskuksen ja kaukolämpöputkiston 

 

Ins.tsto H.Kiiski  1700 € 

 hankkeen rakennusvalvonta ja konsultointi 

 

Kopioniini 118,65 € 

 piirustusten ja kilpailutusasiakirjojen kopiointi 

 

Ins.tsto Loimisuunnittelu 2754,09€ 

 piirustukset ja suunnittelu 

 

Trentec  4850 € 

 automaatio lämmönjakokeskukseen 

 

LVI Tuominen 14 630 € 

 lämmönvaihtimet ja asennustyö  

 

Sähköaura ja loppukuvat 1300 € (kustannusarvio) 

 sähköliitännät ja loppupiirustukset 
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Hankkeen kokonaiskustannus yhteensä 53 002,74 euroa. Tästä summasta 

laskutetaan SPR:ltä 7 155,37 euroa. 

 

Kuntayhtymän kokonaiskustannukseksi jää 45 847,37 euroa 

 

 Lämmön hinta (perusmaksu ja energia) lämmöntoimituksen alkaessa on 

373,97 €/kk. 

 

Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa Riihikosken terveysaseman 

lämmönvaihdinhuoneen saneeraukseen on varattu 100 000 euroa. 

Kustannuksia saneerauksesta on syntynyt 23 564 euroa ja jäljellä on 

viimeistelytyöt, joista tulee kustannuksia arviolta 1 500 euroa. Syynä 

kustannusten alitukseen Riihikoskella on lämmönjakohuoneen sijainti. 

Alkuperäinen suunnitelma ja kustannusarvio on sisältänyt 

lämmönjakohuoneen siirtämisen ja lämpökanavien jatkamisen kustannukset.  

 

Auran terveysaseman liittämiseen kaukolämpöön ei oltu varauduttu 

talousarviossa. Koska Riihikosken lämmönvaihdinhuoneen saneerauksen 

kustannus jää noin 74 936 euroa alle talousarvioon varatun määrärahan ja 

koska Auran terveysaseman kaukolämpöön liittämisen kustannukset ovat 

kuntayhtymälle noin 46 000 euroa, pystytään esitettävä lisätalousarvio 

kattamaan Riihikosken lämmönjakohuoneen saneerauksen kustannusten 

alittamisella. 

 
 Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille 46 000 euron 

lisätalousarviota vuodelle 2015 Auran terveysaseman kaukolämpöön 

liittämisen johdosta. Lisätalousarvio pystytään kattamaan Riihikosken 

lämmönvaihdinhuoneen saneerauksen kustannusten alittamisella. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 84 

(asia 7) 

VUODEOSASTON SANEERAUKSEN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaessaan kuntayhtymälle 

talousarvioraamia vuodelle 2016 ilmaisseet tukensa Riihikosken 

terveysaseman vuodeosaston remontoinnille ja samalla potilaspaikkamäärän 

vähentämiselle. Vuodeosaston saneerauksesta on tehty ensimmäiset 

arkkitehtikuvat kesällä 2014 ja samalla on tehty alustava kustannuslaskelma. 
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Yhtymähallitus on kokouksessaan 11.6.2015/ § 62 päättänyt jatkaa 

vuodeosaston sisätilojen saneerauksen suunnittelua luonnossuunnitelmien 

16.6.2014 perusteella. Yhtymähallitus päätti myös, että vuodeosaston 

paikkamäärää suunnitellaan vähennettäväksi viidellä potilaspaikalla. 

Vuodeosaston henkilöstöä on kuultu saneeraustarpeista 27.8.2015. Muistio 

tilaisuudesta on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

1) Yhtymähallitus päättää valita vuodeosaston saneerauksen 

suunnittelutoimikuntaan seuraavat henkilöt:  

- apulaisosastonhoitaja Maarit Tuomisto (henkilöstön edustaja) 

- johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

- kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen 

- talouspäällikkö Hanna Rannanperä sekä  

- kaksi yhtymähallituksen edustajaa. 

Lisäksi suunnittelutoimikunta voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita. 

 

2) Yhtymähallitus nimeää yhtymähallituksen edustajat 

suunnittelutoimikuntaan. 

 

Yhtymähallitus päättää, että nimetty suunnittelutoimikunta jatkaa aikanaan 

vuodeosaston saneerauksen rakennustoimikuntana. 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen. Yhtymähallitus päätti nimetä yhtymähallituksen  

edustajiksi Hilkka Lindgrenin ja Jukka Leinon. 

 

 

§ 85 

(asia 8) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Hankintapäätökset J07–J11 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 Henkilöstöpäätökset A193 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
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Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan ja 

merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 
 

 

§ 86 

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.8.2015, 13/2015 

 Veronpalautusten ulosmittaus 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11.9.2015, 14/2015 

 Gramex ry:n uudistettu kuntasopimus sekä neuvottelumuistio 

Aluehallintovirasto, Päätös 25.8.2015 LSAVI/2347/07.00.01/2015 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

Kuntatyönantajat 11.9.2015, 9/2015 

 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 toista jaksoa 

1.1.2016–31.1.2017 koskeva virkaehtosopimus + liitteet 1, 2 ja 3 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 87 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

  Muita asioita ei ollut. 


