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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  9.3.2016 klo 17.00–18.45 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Maasalo Merja 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 17 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 17–23 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 18 

 

Allekirjoitukset Eero Pöllänen ja Merja Maasalo 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 18 

 

Tarkastusaika 9.3.2016 

 

Pöytäkirjan   16.3.201 

nähtävänäolo 
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§ 17 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 18 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Mari Siimar. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 9.3.2016. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Eero Pölläsen ja 

varajäsen Merja Maasalon. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 9.3.2016. 

 

 

§ 19 

(asia 3) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoit-

tavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 4 §:n 

mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden 

myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

Perussopimuksen 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat 

vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. Mikäli 

jäsenkunnilta kerätyt tasaerät ylittävät todellisen käytön, kuntayhtymä 

palauttaa jäsenkunnille liikaa maksetut tasaerät. Mikäli jäsenkunnat 

palveluiden käyttö on ennakoitua ja tasaeriä suurempaa kuntayhtymä 

laskuttaa tasaerät ylittävän osan jäsenkunnalta. 
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Kunnille palautettavien maksuosuuksien yhteissumma on yhteensä 

183.626,14 € ja se jakautuu kunnittain: 

- Auran kunnalle palautus 9.113,73 € 

- Pöytyän kunnalle palautus 174.512,41 € 

 

Tilikauden tulos on 61.581,85 € alijäämäinen. Vuosikate on 239.016,24 € ja 

poistot 300.598,09 €.  

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä (liite 1). Tilinpäätös 

ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2015 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 20 

(asia 4) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN LABORATORION OSALTA 

1.3.2016 LUKIEN 

 

Laboratorion asiakasmaksu on tarkistettu vuosittain todellisia kustannuksia 

vastaavaksi. Hinnastoa käytetään lähinnä TyksLabin näytteenottojen 

yhteydessä. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän laboratorion hinnaston todellisten 

kustannusten mukaisiksi. Esitys uusista laboratorion asiakasmaksuista 

1.3.2016 lukien esityslistan liitteenä 2. 

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisesti laboratorion 

asiakasmaksut 1.3.2016 lukien. 
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Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 21 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 107) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle laitoshuoltajan toimelle (nro 107) 1.4.2016 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on kiinteistöhuolto, Kyrö. 

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona yleistyöaika ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. 

Tämänhetkinen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 

1887,77 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä 

terveysasemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen terveys-

asemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken terveys-

asemalla kiinteistöhuollon palveluissa on 2,5 laitoshuoltajaa. Kuntayhtymässä 

tehtyjen siivoustyön mitoitusten perusteella kiinteistöhuollon laitoshuoltajien 

työtehtäviä ei voida järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa 

tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään infektioiden torjunnassa 

ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan toimen 

täyttäminen välttämätöntä. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (nro 107) 

1.4.2016 alkaen määräaikaisena 31.12.2018 asti. Täyttöluvan määrä-

aikaisuuden perusteena on sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan 

alkaminen 1.1.2019. 

 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 22 

(asia 6) 

ILMOITUSASIAT 
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Aluehallintovirasto, 1.2.2016, LSAVI/3812/05.07.03/2015 

 Selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveyden-

huollossa 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta § 11, 11.01.2016; § 4, 21.01.2016 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen varajäsenen 

vaali 

Kuntatyönantajat, 4.2.2016, 1/2016 

 Kuntatyönantajapäivät 26.–27.5.2016 Jyväskylässä 

KEVA, virkakirje 17.2.2016, 1/2016 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 23 

(asia 7) 

MUUT ASIAT 

 

- Yhtymähallitus keskusteli hoitoon pääsyn ajoista, hoitopalautteesta sekä 

Kelan taksipalvelusta. 


