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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  24.5.2016 klo 17.00–18.20 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kallio Reino 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 35 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 35–40 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 36 

 

Allekirjoitukset Markku Autio ja Reino Kallio 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 36 

 

Tarkastusaika 24.5.2016 

 

Pöytäkirjan   1.6.2016 

nähtävänäolo 
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§ 35 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 36 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio 

ja Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 24.5.2016. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Markku Aution ja 

varajäsen Reino Kallion. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 24.5.2016. 

 

 

§ 37 

(asia 3) 

TERVEYSKESKUSOSASTON SANEERAUSSUUNNITELMA 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat päätöksissään koskien kuntayhtymän talous-

arviota vuodelle 2016 ja -suunnitelmaa vuosille 2016–2018 todenneet, että 

vuodeosaston paikkamäärää tulee ensisijassa pienentää kymmenellä paikalla 

ja toiminta tulee sopeuttaa uuteen mitoitukseen henkilöstön osalta. Lisäksi 

vuodeosastosta tulee teettää kuntotutkimus, jonka perusteella omistajat 

päättävät tulevat korjausinvestoinnit. Talousarvion investointiosaan on varattu 

800 000 euron määräraha osaston saneeraukseen. 

 

Terveyskeskusosaston kuntotutkimus tilattiin Inspecta Oy:ltä. Kuntotutkimus 

suoritettiin 17.–18.11.2015 ja tutkimuksen tulokset käsiteltiin yhtymä-

hallituksessa 13.01.2016. Yhtymähallitus päätti tällöin teettää korjaussuunni-

telman kustannuslaskelmineen kuntotutkimuksen perusteella. 
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Saneerauksen merkittävimpiä kohteita ovat kuntotutkimuksen perusteella 

alkuperäisten märkätilojen korjaus, vesikaton ja yläpohjan korjaus, 

rakenteiden tiivistykset sekä salaojajärjestelmän uusiminen. Lisäksi 

suunnitelmissa on huomioitu osaston paikkamäärän vähentäminen ja 

nykyaikaisten wc-tilojen rakentaminen potilashuoneiden yhteyteen. 

 

Suunnitteluasiakirjat ovat valmistuneet 13.05.2016 ja niiden perusteella 

lasketut kustannuslaskelmat on saatu 23.05.2016 mennessä. Pohjakuva, 

huonekortit sekä työselostukset ovat esityslistan liitteenä. Muut 

suunnitteluasiakirjat ovat tutustuttavissa kokouksessa. Kustannusarviot 

jaetaan yhtymähallituksen kokouksessa. 

 

Kustannusarvio rakennusteknisten töiden, LVIA-teknisten töiden sekä 

sähköasennusten muutosten ja hoitajakutsujärjestelmän osalta on yhteensä 

914 393 euroa. Kustannusarvioon ei ole sisällytetty vesikaton uusimista 

(optio) noin 350 000 euroa eikä kaikkien väliovien uusimista (optio) noin 

52 500 euroa. Kustannusarvioon on sisällytetty väliovien kunnostus, jonka 

kustannus on 9 159 euroa. Paloviranomainen on lausunnossaan kuitenkin 

vaatinut väliovien uusimista palo-osastointien muuttumisen vuoksi. 

Suunnitelmiin sisällytetyn terassin arvioidut rakentamiskustannukset ovat 

64 241 euroa. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä. Yhtymähallitus päättää rahoittaa osaston 

saneerauksen Kuntarahoituksen lainalla. 

 

 

 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä siten, että osaston vesikattoa ei uusita eikä 

terassia rakenneta, mutta väliovet uusitaan kunnostuksen sijaan. 

Kustannusarvio on täten 893 493 euroa (alv 0%). Yhtymähallitus päättää 

hakea osaston saneerausta varten lainaa Kuntarahoitukselta. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Valvoja Heikki 

Kiiski ei ollut läsnä kokouksessa. 
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§ 38 

(asia 4) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 A11–A12 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

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

merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

§ 39 

(asia 5) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntatyönantajat 12.4.2016, 2/2016 

 Lappeenranta-seminaari 18.–19.8.2016 

Kuntaliitto, Yleiskirje 24.4.2016, Dnro 5/2016 

 Kunnat mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin 2017–20125 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta § 22 kunnanvaltuusto 25.4.2016 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 40 

(asia 6) 

MUUT ASIAT 

 

  Yhtymähallitukselle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 

- kuntayhtymän hammaslääkäritilanne 

- Auran terveysaseman sisäilmatutkimuksen tulos 

- jäsenkuntien hallitusten päätös kuntayhtymän talousarvioraamista 

vuodelle 2017 sekä  

- kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen 1.8.2016 lukien 

- Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen yhteydenotto koskien Loimaan 

sairaalan päivystystä. 

 

 

Päätös: 

 

 Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen  

keskiviikkona 15.6.2016. 


