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Kokousaika  30.10.2013 klo 17.00–18.25 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

Päätöksentekijät Kallio Reino 

Ketola Hannu 

Kulmala Hellevi 

Lehtonen Teija, saapui § 24 aikana 

Leino Jukka 

Leppämäki Liisa 

Miinalainen Toivo 

Pöllänen Eero 

Reide Pirjo 

Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

Muut osallistujat Hilkka Lindgren, poistui § 25 aikana 

Rannanperä Hanna 

 

 

Laillisuus ja  § 21 

päätösvaltaisuus  

 

Asiat  § 20–27 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa  

 

Allekirjoitukset Puheenjohtajat Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 6.11.2013 

 

 

Pöytäkirjan   13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema 

nähtävänäolo 
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§ 20 

(asia 1) 

KOKOUKSEN AVAUS 

 

Yhtymävaltuuston kokouksen avaa puheenjohtaja. 

 

 

Päätös: Puheenjohtaja Arto Savikangas avasi yhtymävaltuuston kokouksen. 

 

§ 21 

(asia 2) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kuntalain 54 §:n ja 86 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään  

neljä päivää ennen kokousta. 

 

Kuntalain 58 §:n ja 86 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

(Perussopimus 7 §) 

 

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 22 

(asia 3) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

ja määrää tarkastusajan. 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Leppämäki ja Toivo Miinalainen. 

Tarkastusajaksi määrättiin 6.11.2013 klo 8.00. 
 

§ 23 

(asia 4) 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

 

 Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

 

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Reide ja Toivo Miinalainen 
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§ 24 

(asia 5) 

Yhtymähallitus 16.10.2013 (§ 93) TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014–2016 

 

Edellisessä kokouksessa läpikäytyjen lukujen pohjalta on valmistunut 

terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2014–2016. Liite 1. 

 

Vuonna 2014 

 

Investoinnit: 

E-Arkisto 1/2 130.000 € 

Vuodeosaston ikkunoiden uusiminen 40.000 € 

Effica Raportointi 24.500 € 

Instrumenttipesukoneen uusiminen 11.000 € 

Dac-pesulaitteen uusiminen Kyrön hammashoitolaan 7.000 € 

Desifiointipesukoneen uusiminen Kyrön hammashoitolaan 6.000 € 

 

Yhteensä vuoden 2014 investointiosan hankinnat ovat 218.500 € 

 

Poistojen määrä vuodelle 2014 on 331.333 €. 

 

Lainan lyhennykset vuonna 2014 ovat yhteensä 175.000 €. 

 

Vuonna 2015 

 

Investoinnit: 

 

Riihikosken lämmönvaihdinhuoneen saneeraus 80.000 € 

E-Arkisto 2/2  20.000 € 

Effica suun terveydenhuolto 10.000 € 

Dac-pesulaitteen uusiminen Auran hammashuoltoon 7.000 € 

 

Yhteensä vuoden 2015 investointiosan hankinnat ovat 117.000 € 

 

Poistojen määrä vuodelle 2015 on 300.000 €. 

 

Lainan lyhennykset vuonna 2015 ovat yhteensä 125.000 €. 

 

Vuonna 2016 

 

Investoinnit: 

Kyrön terveysaseman katon uusiminen 60.000 € 

Dac-pesulaitteen uusiminen; Riihikosken hammashuoltoon 7.000 € 

 

Yhteensä vuoden 2016 investointiosan hankinnat ovat 67.000 € 
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Poistojen määrä vuodelle 2016 on 294.713 €. 

 

Lainan lyhennykset vuonna 2016 ovat yhteensä 37.500 €. 

 
 

Vuoden 2014 talousarvion palkkakustannusten lasku nykyisestä talous-

arviosta on 0,9 %. Uusi KVTES julkaistaan keväällä 2014, talousarviossa 

on huomioitu laskennallinen palkankorotus 0,5 %. 

 

Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään, että jatketaan käytäntöä 

sulkujen osalta. Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat suljetaan kuudeksi 

viikoksi porrastetusti 2014 kesällä. 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet laskevat kuntayhtymässä 

yhteensä 

-1,95 % ja kunnittain muutos: Aura -8,84 %, Pöytyä +0,85 %. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2014–2016 talousarvio ja 

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymä-

valtuustolle vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti hyväksyä vuosien 2014–2016 talousarvio ja 

 -suunnitelman vastuuyksikkötasolle. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelivät talousarvion. Kokous kävi 

keskustelua talousarviosta ja investoinneista. 

Keskustelun jälkeen yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuosien 

2014–2016 talousarvio ja -suunnitelman. Talousarvion sitovuus 

vahvistettiin osastotasolle. 

 

 

Yhtymävaltuuston jäsen Teija Lehtonen saapui kokoukseen tämän pykälän 

käsittelyn aikana, klo 17.10. 
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§ 25 

(asia 6) 

Yhtymähallitus 16.10.2013 (§ 94) SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA 

YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE VUONNA 2014 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun 

perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 

aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 

pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee 

perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät 

suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymä-

hallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 

asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 

tulojen määrä. 

 

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu 

vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määritelty 

vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän 

mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty 

talousarviossa. 

 

Vuoteen 2011 asti talousarvion vahvistamisen yhteydessä yhtymävaltuusto 

on vahvistanut kuntayhtymän päivystyksen hinnan siten, että päivystyksen 

hinta on jäsenkuntien terveysasemien sairaanhoidon keskihinta. 

Jäsenkunnilta on peritty kunnan asukkaan käynnistä em. korotettu hinta, 

josta päivystyksen laskennallisen hinnan ja perityn hinnan erotus on 

tuloutettu asiakkaan kotikunnan sairaanhoidon tuloksi. Koska vuosien 2012 

ja 2013 talousarviossa kuntayhtymälle on kohdistunut viikonloppu-

päivystyksestä tulevat osto-palvelun kustannukset, ei tasausta ole tehty. 

 

Uusi talousarvio on päivystyksen ja sairaanhoidon osalta hinnoiteltu 

samalla tavalla kuin ennen viikonloppupäivystyksen siirtymistä. Vanhaan 

laskentatapaan päivystyksen osalta siirrytään siitä syystä, että vuoden 2014 

talousarviossa ostopalvelupäivystyksen kustannukset kohdistuvat suoraan 

peruskunnille. Näin laskettu hinnoittelu ja kuntien arvioitujen 

suoritemäärien pohjalta laskettu maksuosuus ilmenevät talousarvion 

liitteestä. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2014 suorite-

hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2014 suoritteiden 

hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti vahvistaa suoritteiden hinnoittelun talousarvion 

hintaliitteen mukaisena. 

 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Lindgren poistui kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn aikana, klo 18.20. 

 

 

§ 26 

(asia 7) 

MUUT ASIAT 

Kokouksella ei ollut käsiteltävänä muita asioita. 

 

 

§ 27 

(asia 8) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 


