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Kokousaika  25.05.2011 klo 17.00–19.20 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

Päätöksentekijät Sutki Mika 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Anttila Jouko 

  Miinalainen Toivo 

  Moilanen Sirpa 

  Pohjanpalo Heimo 

  Rauhansuu Matti 

  Reide Pirjo 

  Rintala Mari 

  Tamminen Anu 

  Tuuppa Tauno  

 

 

Muut osallistujat Raiko Marianne 

  Puustinen Risto  

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja  § 2  

päätösvaltaisuus  

 

Asiat  § 1–11 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa  

 

Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

    

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 1.6.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   8.6.2011, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

nähtävänäolo 
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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN AVAUS 

 

Yhtymävaltuuston kokouksen avaa 1. varapuheenjohtaja Matti Rauhansuu 

 

Päätös: Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Matti Rauhansuu avasi kokouksen. 

 

§ 2 

(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. 

 

 

§ 3 

(asia 3) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

ja määrää tarkastusajan. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pirjo Reiden ja Ma-

ri Rintalan sekä määräsi tarkastusajaksi 1.6.2010 klo 8.00. 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

 

 Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Sirpa Moilasen ja 

 Heimo Pohjanpalon. 
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§ 5 

(asia 5)  

VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 

VUODELTA 2010 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 30.3.2011 § 60 allekirjoittanut vuoden 

2010 tilinpäätöksen ja kertomuksen. Tilinpäätös yhtymävaltuuston esitys-

listan liitteenä 1. Tilinpäätös esitellään yhtymävaltuustolle kokouksessa. 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.4.2011 käsitellyt vuoden 2010 ti-

linpäätöstä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja esityslistan liitteenä 2. 

 

Tarkastuslautakunta on antanut kokouksessaan arviointikertomuksen vuo-

den 2010 tilinpäätöksen ja tarkastuksensa pohjalta. Arviointikertomus esi-

tyslistan liitteenä 3. 

 

 Tarkastuslautakunnan ehdotus 

 

Tarkastuslautakunta antaa liitteen 3 mukaisen arviointikertomuksen vuodel-

ta 2010. 

 

 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Johtava lääkäri esitteli kokoukselle tilinpäätöksen toiminnallisen osan ja ta-

louspäällikkö sen taloudellisen osan ja henkilöstötilinpäätöksen. Yhtymä-

valtuusto kävi tilinpäätöksestä yleiskeskustelun.  

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli kokoukselle tarkastuslautakun-

nan arviointikertomuksen. 

Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi. 

 

§ 6 

(asia 6) 

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 

 

JHTT tilintarkastaja Simo Bergius on antanut 1.4.2011 tilintarkastuskerto-

muksensa vuodelta 2010. Tilintarkastuskertomus esityslistan liitteenä 4. 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuskertomuksen kokouksessaan  

1.4.2011 § 4. Tarkastuslautakunta saattaa tarkastuskertomuksen yhtymäval-

tuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös 

hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönne-

tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. 

 

 Tarkastuslautakunnan ehdotus 

 

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle 

tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväk-

sytään ja kuntayhtymän taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-

väalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 

1.1.–31.12.2010. 
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 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Anttila esitteli kokoukselle 

JHTT tilintarkastaja Simo Bergiuksen antaman tilintarkastuskertomuksen. 

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayh-

tymän taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 

viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tiedotti yhtymävaltuustolle Audiator 

Oy:n ilmoituksesta JHTT tilintarkastajan vaihtumisesta Simo Bergiuksen 

siirtyessä eläkkeelle. Kuntayhtymän tilintarkastajana 1.6.2011 alkaen toimii 

JHTT tilintarkastaja Hannu Laurila Loimaalta. Yhtymävaltuusto merkitsi 

ilmoituksen tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

Yhtymähallitus 18.5.2011 § 80 

LAITOSAPULAISTEN JA TERVEYSKESKUSAVUSTAJAN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN  

 

Kuntayhtymässä työskentelee yhteensä 10 laitosapulaista.  

Valtakunnallisella tasolla nimike on tällä hetkellä laitoshuoltaja. 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittää yhtymähallitukselle laitosapu-

laisten nimikkeen muuttamista laitoshuoltajaksi. 

 

Lääkäreiden saneluiden konekirjoittajana on toiminut perushoitajan koulu-

tuksella ja terveyskeskusavustajan nimikkeellä oleva viranhaltija. 

Hänen eläköityessään on tarkoituksenmukaista muuttaa tehtävänkuvan mu-

kainen nimike kyseiseen tehtävään. Uudeksi nimikkeeksi esitetään toimis-

tosihteerin nimikettä. Samalla virka esitetään muutettavaksi toimeksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle laitosapulaisten nimik-

keen muuttamista laitoshuoltajaksi 1.6.2011 lukien ja lääkäreiden sanelujen 

kirjoituksen terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttamista toimistosihtee-

rin toimeksi 1.11.2011 lukien. 

 

 Yhtymähallituksen päätös:  

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 8 

(asia 8) 

Yhtymähallitus 18.5.2011 § 81 

RÖNTGENHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 

 

Yhtymähallitukselle/-valtuustolle esitetään röntgenhoitaja viran muuttamis-

ta toimeksi 1.6.2011 lukien. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle röntgenhoitajan viran 

muuttamista toimeksi 1.6.2011 lukien. 

 

 Yhtymähallituksen päätös: 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

 Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 9 

(asia 9) 

Yhtymähallitus 18.5.2011 § 82 

SUUHYGIENISTIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Hammaslääkäripulan vuoksi järjesteltiin kuntayhtymän hammashuollon 

toimintaa tehtävänjakoa muuttamalla ja siirtämällä Kyrön hammaslääkärin 

vastaanotolta hammashoitajan tehtävästä suuhygienistin työtehtäviin Leena 

Mäenpää. Hänellä oli paitsi omaa tointaan varten hammashoitajan koulutus, 

myös suuhygienistin koulutus. 

 

Vastaavana hammaslääkärinä tuolloin toiminut Marjaana Silvola on 

18.10.2007 tehnyt seuraavansisältöisen päätöksen: ” Suuhygienisti Leena 

Mäenpää toimii kokopäiväisesti suuhygienistin tehtävissä alkaen 3.9.2007 

jatkuen toistaiseksi.” 

 

Sanamuoto päätöksessä tarkoittaa Tehyn lakimiehen tulkinnan mukaan, että  

Leena Mäenpää on otettu vakinaiseen suuhygienistin toimeen. Kuntayhty-

mään on perustettu ainoastaan kaksi suuhygienistin virkaa/tointa, jotka mo-

lemmat ovat täytettynä. Jotta asia saataisiin korjattua, esitetään yhtymähalli-

tukselle, että se esittäisi yhtymävaltuustolle suuhygienistin toimen perusta-

mista muuttamalla Mäenpään aikaisemmin hoitama hammashoitajan virka 

suuhygienistin toimeksi. Leena Mäenpää siirretään hoitamaan perustettua 

tointa. 

 

Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että Mäenpään aikaisemmin hoitama 

hammashoitajan toimi häviää ja voi jatkossa muodostua ongelmaksi, mikäli 

kuntayhtymä saa palvelukseensa 6 hammaslääkäriä nykyisten 2,5 sijasta. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Kyrön hammaslääkärin vastaan-

oton hammashoitajan viran muuttamista suuhygienistin toimeksi 1.6.2011 

lukien. 

 

 Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 10 

MUUT ASIAT 

 

 Päätös:   Johtava lääkäri ja talouspäällikkö selvittivät kokoukselle sote- 

  yhteistoiminta-alueen väliraportteja ja perussopimusluonnosta.  

  Yhtymävaltuusto keskusteli asiasta ja merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

    

§ 11 

(asia 11) 

Yhtymähallitus 17.12.2010 § 128 

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA 

 

Yhtymähallituksen jäsen Niklas Holmberg on toimittanut Auran kunnan 

kautta kuntayhtymälle seuraavansisältöisen kirjelmän: 

 

” Eronpyyntö luottamustoimesta 

 

Pyydän kunnanvaltuustolta eroa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän  

hallituksen jäsenyydestä 19.12.2010 lähtien, koska toistaiseksi jatkuva 

työskentelyni toisella paikkakunnalla vaikeuttaa kohtuuttomasti luottamus-

toimen hoitoa. 

 

Turussa 2.12.2010 

 

Niklas Holmberg ” 

 

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on valinnut Niklas Holmbergin yhtymähal-

lituksen jäseneksi kokouksessaan 3.6.2009. Eron luottamustoimesta ja uu-

den jäsenen valinnan yhtymähallitukseen 

tekee kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Niklas Holm-

bergille eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja valitsee 

uuden jäsenen hänen tilalleen. 

 

 Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

  

Yhtymävaltuusto myönsi Niklas Holmbergille eron yhtymähallituksen  

jäsenyydestä. 

 

 Jäsen Hannele Tanner-Penttilä esitti Jouko Vähärahkan valitsemista 

yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Erkki Kulmalan valitsemista 

hänen varajäsenekseen. 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti Hannele Tanner-Penttilän ehdo-

tuksen. 

 

 


