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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  22.3.2017 klo 17.00–18.32 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Rahkala Jarko 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Kaukinen Irma 

Tanner-Penttilä Hannele, poistui § 35 aikana 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Korpelainen Outi 

Kunnas Sirpa 

 

Laillisuus ja   § 28 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 28–36 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 29 

 

Allekirjoitukset Eero Pöllänen ja Markku Autio 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 19 

 

Tarkastusaika 22.3.2017 

 

Pöytäkirjan   29.3.2017 

nähtävänäolo 
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§ 28 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

 

 

Päätös:  

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 29 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Outi Leino. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

22.3.2017. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Markku Autio. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

22.3.2017. 

 

 

§ 30 

(asia 3) 

TULOKSEN KÄSITTELY TILIKAUDELTA 2016 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 8.3.2017 päättänyt hyväksyä 

kuntayhtymän tilinpäätöksen tilikaudelta 2016. Yhtymähallitus ottaa 

uudelleen keskusteluun tilikauden ylijäämän käsittelyn. Tilikauden ylijäämän 

käsittelyssä on huomioitava laskuttamatta jätetty ylikäyttö (Tilinpäätös 2016 

liite 4). 

 

Auran ja Pöytyän kunnat ovat pyytäneet yhtymähallitusta kiinnittämään 

huomiota tasapuoliseen tuloksen jakamiseen. Laskuttamatta jääneiden 

osuuksien lisäksi tilinpäätöksen ylijäämä on 516 387,22 euroa. 
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Kokonaisuudessaan kuntien hyödyksi muodostuva osuus on 1015798,70 

euroa. 

 

Liitteenä 1 olevassa taulukossa kaikille toiminnoille on laskettu todellinen 

kustannus, jonka perusteella ylijäämä voitaisiin palauttaa jäsenkunnille 

todellisen käytön suhteessa. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnalle, että edellä mainittu 

huomioidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Palautukset kirjataan nettomääräisenä vuodelle 2017, eikä hyväksyttyä 

tilinpäätöstä muuteta. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille 

perussopimuksen yhdenmukaisen laskutuksen toteutumiseksi, että tilikauden 

2016 ylijäämä 516 387,22 euroa palautetaan jäsenkunnille toteutuneen 

palveluiden käytön mukaisessa suhteessa seuraavasti:  

Auran kunnalle 181 552,85 euroa ja 

Pöytyän kunnalle 334 834,37 euroa.  

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti esittää tarkastuslautakunnalle, että edellä mainittu 

huomioidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Palautukset kirjataan nettomääräisenä vuodelle 2017, eikä hyväksyttyä 

tilinpäätöstä muuteta. 

 

Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille perus-

sopimuksen yhdenmukaisen laskutuksen toteutumiseksi, että tilikauden 2016 

ylijäämä 516 387,22 euroa palautetaan jäsenkunnille toteutuneen palveluiden 

käytön mukaisessa suhteessa seuraavasti:  

Auran kunnalle 181 552,85 euroa ja 

Pöytyän kunnalle 334 834,37 euroa.  

 

 

§ 31 

(asia 4) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN IRTISANOUTUMINEN  

 

Talouspäällikkö Hanna Rannanperä on irtisanoutunut määräaikaisesta 

talouspäällikön virasta 14.3.2017 saapuneella ilmoituksella. 

 

Hanna Rannanperä kirjoittaa: 

”Irtisanoudun määräaikaisesta talouspäällikön virasta. Työehtosopimuksen 

mukainen irtisanomisaika on 14 päivää, mikäli palvelussuhde on jatkunut 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 22.3.2017 36 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

enintään viisi vuotta (KVTES VIII luku 5§ 2 mom.). Viimeinen työpäiväni on 

29.3.2017.” 

 

Esitetään, että Hanna Rannanperän irtisanoutuminen hyväksytään 1.4.2017 

alkaen, jolloin viimeinen työpäivä on 31.3.2017. Hanna Rannanperän kanssa 

on keskusteltu asiasta. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hanna Rannanperän irtisanoutumisen 

esittelyn mukaisesti 1.4.2017 alkaen. 

  

Esittelijän muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hanna Rannanperän irtisanoutumisen 

esittelyn mukaisesti 30.3.2017 alkaen siten, että viimeinen työpäivä on 

29.3.2017. 

 

  Asian käsittely: 

 Markku Autio esitti, että asia käsitellään virkasuhteen purkuna. Esitystä ei 

kannatettu. 

 

Päätös:   

Yhtymähallitus hyväksyi Hanna Rannanperän irtisanoutumisen muutetun 

päätösehdotuksen mukaisesti 30.3.2017 alkaen siten, että viimeinen työpäivä 

on 29.3.2017.  

 

Hanna Rannanperä poistui kokouksesta pykälän 31 käsittelyn ajaksi. 

 

 

§ 32 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAAN 

 

Kuntayhtymän talouspäällikkö on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 

virastaan. Irtisanoutuminen on ollut yhtymähallituksen käsiteltävänä tässä 

kokouksessa, edeltävässä pykälässä. Talouspäällikön viran tehtävien hoito 

voidaan lyhytaikaisesti toteuttaa kuntayhtymän viranhaltijoiden kesken, mutta 

pidempiaikaisesti virka vaatii oman viranhaltijan. Näin on etenkin nyt, kun 

lähestyvä sote-uudistus vaatii usean viranhaltijan osallistumista valmistelu-

työhön niin kuntayhtymän sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa. 

 

Talouspäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4124,51 €/kk ja 

kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

 

Esitetään, että yhtymähallitus myöntää täyttöluvan talouspäällikön virkaan 

määräaikaisesti ajalle 1.5.2017–31.12.2018. 
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Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan talouspäällikön virkaan 

määräaikaisesti ajalle 1.5.2017–31.12.2018. 

 

Asian käsittely: 

Yhtymähallituksen jäsen Hannele Tanner-Penttilä ehdottaa, että asia jätetään 

pöydälle. Yhtymähallituksen jäsen Markku Autio kannattaa ehdotusta. 

 

Käynnistetään äänestys, jossa alkuperäistä ehdotusta kannattavat äänestävät 

JAA ja asian jättämistä pöydälle kannattavat äänestävät EI. 

 

Äänestyksen tulos: JAA (4 ääntä), jota äänestivät Matti Kaurila, Hilkka 

Lindgren, Eero Pöllänen ja Irma Kaukinen. 

EI (3 ääntä), jota äänestivät Markku Autio, Jarko Rahkala ja Hannele Tanner-

Penttilä. 

 

Äänestyksen jälkeen asian käsittelyä jatketaan ja Markku Aution ehdottamana 

alkuperäiseen päätösehdotukseen lisätään: julistetaan virka auki ja 

neuvotellaan kunnanjohtajien kanssa. Lisäys hyväksytään yksimielisesti. 

   

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti myöntää täyttöluvan talouspäällikön virkaan 

määräaikaisesti ajalle 1.5.2017–31.12.2018. Julistetaan virka auki ja 

neuvotellaan kunnanjohtajien kanssa. 

 

  

Hanna Rannanperä poistui kokouksesta pykälän 32 käsittelyn ajaksi. 

 

 

§ 33 

(asia 6) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntatyönantajat 15.3.2017, 3/2017 

 Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta 

Aluehallintovirasto, Päätös 13.3.2017, LSAVI/605/07.00.01/2017 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksiköille 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös:  

Merkittiin tiedoksi. 
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§ 34 

(asia 7) 

MUUT ASIAT 

 

 Talouspäällikön tehtävien hoitaminen 1.4.2017 alkaen, kunnes virka 

saadaan täytettyä 

 

Muihin asioihin palattiin vielä § 36 käsittelyn jälkeen: 

 Keskusteltiin talouspäällikön hakuilmoituksesta, kelpoisuusvaatimuksista, 

aikataulusta ja haastattelijoista 

 Seuraava kokous 19.4.2017 klo 17.00 

 

 

§ 35 

(asia 8) 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNAN-

VAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-

Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot 

liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi 

hallituksen esitykseksi. 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä esittää valinnanvapauslain-

säädännön lakiluonnoksesta liitteenä 2 olevan lausunnon. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä annetun lausunnon ja lähettää sen edelleen 

sosiaali- ja terveysministeriölle pyydetyllä tavalla. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon ja lähettää sen edelleen sosiaali- ja 

terveysministeriölle. 

 

 

§ 36 

(asia 9) 

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSEN LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYS-

PALVELUIDEN TUOTTAMISEN TÄYDENTÄMISESTÄ 

 

Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta liittyy sote- ja 

maakuntauudistukseen sekä valinnanvapauslainsäädäntöön. Laissa säädetään 

oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettava 

lakiluonnos oli lausunnolla 31.8.–9.11.2016. Lakiluonnokseen sosiaali- ja 
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terveyspalvelujen tuottamisesta on nyt valmisteltu täydentävät 

säännösehdotukset sairaaloiden ja vaativan sosiaalihuollon palveluyksiköiden 

tarkastamisesta ennen palveluyksikön merkitsemistä rekisteriin sekä 

ennakkotarkastuksen korvaavasta olennaisten vaatimusten täyttämisen 

osoittamisesta (sertifiointi). 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä esittää lain sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tuottamisen täydentämisestä liitteenä 3 olevan lausunnon. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä annetun lausunnon ja lähettää sen edelleen 

sosiaali- ja terveysministeriölle pyydetyllä tavalla. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon ja lähettää sen edelleen sosiaali- ja 

terveysministeriölle. 


