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Kokousaika  28.10.2010 klo 17.00–18.18 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali 

 

Osallistujat 

 

Päätöksentekijät Antikainen Marita 

  Sutki Mika 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Anttila Jouko 

  Moilanen Sirpa 

  Pohjanpalo Heimo 

  Rauhansuu Matti 

  Reide Pirjo 

  Virtanen Heli 

  Tamminen Anu 

  Tuuppa Tauno  

 

 

Muut osallistujat Raiko Marianne 

  Puustinen Risto  

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja  § 8  

päätösvaltaisuus  

 

Asiat  § 8–14 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 9 

 

Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

    

  

Pöytäkirjan tarkastus  

 

Tarkastusaika 3.11.2010 

 

 

 

Pöytäkirjan   10.11.2010, taloustoimisto 

nähtävänäolo 
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§ 8 

(asia 1) 

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. 

 

 

 

 

§ 9 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

ja määrää tarkastusajan. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Moilasen ja Heimo 

  Pohjanpalon sekä määräsi tarkastusajaksi 3.11.2010 klo 8.00. 

 

 

 

§ 10 

(asia 3) 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

 

 Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

 Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi Jouko Anttilan ja Hannele 

  Tanner-Penttilän. 

 

 

 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymävaltuusto   28.10.2010   10 

 

 

§ 11 

(asia 4) 

Yhtymähallitus 20.10.2010 § 108 

VUODEOSASTON SAIRAANHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 

 

Vuodeosaston sairaanhoitaja Pirkko Marttila on irtisanoutunut virastaan 

eläkkeelle siirtymisen vuoksi siten, että virkasuhteen viimeinen työpäivä 

on 31.1.2011. Johtava hoitaja on hyväksynyt irtisanoutumisen. 

Yhtymähallitukselle / yhtymävaltuustolle esitetään viran muuttamista 

toimeksi 1.2.2011 alkaen. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle em. sairaanhoitajan viran 

muuttamista toimeksi 1.2.2011 lukien. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

  Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 12 

(asia 5) 

Yhtymähallitus § 105  

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2011–2013 

 

Terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2011–2013 on val-

mistunut virkamiestyönä. Talousarviosta on saatu jäsenkuntien lausunnot, 

jotka esitellään kokouksessa. Talousarvion laadinnasta on pidetty lisäksi 

kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien yhteinen neuvottelu 7.6. ja 

29.9.2010. 

 

Henkilöstölisäyksenä suunnitelmassa vuodelle 2011 esitetään 

puolipäiväisen puheterapeutin toimen täyttämistä kokopäiväiseksi toimeksi 

1.1.2010 lukien. 

 

Muita virka- / toimilisäyksiä ei suunnittelukaudelle esitetä. 

 

Investointeina suunnitelmassa esitetään: 

Vuodelle 2011: 

- E-Health ohjelman hankintaan 31.000 € (valtakunnallinen hanke resep-

tien välitysjärjestelmäksi) Hanke viivästynyt ja määrärahavaraus siirtyy 

nykyisestä talousarviosta. 

- Vanhan sairaalan ilmastoinnin uusiminen: jaettu hanke kolmeen osaan. 

I-vaihe: 84.000 €. 

- Laboratorio: Yläneen terveysasemalle: Effica-Ekg: 10.000 €. 

Yhteensä investointiosa / 2010: 125.000 €. 

Lainan lyhennykset v. 2010 yhteensä 240.000 €, poistojen määrä 299.152 €. 

Lisäksi on leasing-rahoituksella käyttötalouspuolelle merkitty n. 81 tietoko-

neen ja terveyskeskuksen puhelinvaihteen uusiminen. 

 

Vuodelle 2012: 

- Vanha Sairaala II-vaihe: 47.000 € 

- Kiinteistön huoltoon Riihikoskelle: nopeakierroksinen lattianhoitokone: 

10.000 €. 

Vuoden 2012 investointiosa yhteensä: 57.000 €, poistot 298.504 € ja  

lainojen lyhennykset yhteensä 240.000 €. 

 

Vuodelle 2013: 

- Vanhan Sairaalan ilmastointi: III-vaihe: 42.000 €. 

Poistojen määrä 299.305 €. Lainan lyhennykset 160.000 €. 

 

Vuoden 2011 talousarvion palkkakustannusten nousu nykyisestä  

talousarviosta on 3,8 %. Palkkavarauksena on käytetty 1,7 %. Talousarvion 

palkkamenojen loppusumma on 6.008.142 €. 
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Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään Auran, Kyrön ja Yläneen ter-

veysasemien sulkemista v. 2011 neljäksi viikoksi kesällä ja yhdeksi viikoksi 

hiihtolomaviikolla, syksyllä (koululaisten syyslomaviikko) sekä  

joulun alusviikolla / väliviikolla. 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet nousevat koko kuntayhtymässä  

+ 2,95 % ja kunnittain: Aura +3,17 %, Pöytyä + 2,85 %. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2011–2013 talousarvio ja  

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymävaltuus-

tolle vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen puolen ja 

talouspäällikkö sen taloudellisen osan. 

 Käydyn yleiskeskustelun aikana esitti jäsen Jukka-Pekka Aalto Vanhan 

Sairaalan ilmastointiremontin poistamista talousarviosta. Perusteluna hinta 

(173.000 €) sekä epävarmuus yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Jä-

sen Hannele Tanner-Penttilä kannatti Jukka-Pekka Aallon esitystä. 

 

 Koska keskustelun aikana oli tehty talouspäällikön ehdotuksesta poikkeava 

kannatettu ehdotus, suoritti puheenjohtaja asiasta äänestyksen. 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä sai talouspäällikön ehdotus (jaa) 

 4 ääntä, Jukka-Pekka Aallon esitys (ei) 3 ääntä, 1 ääni tyhjää. Äänestysluet-

telo pöytäkirjan liitteenä 6. 

 

 Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen ottaa Vanhan Sairaalan 

ilmastointiremontin talouspäällikön ehdotuksen mukaisena talousarvioon.  

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen vuosien 2011 

– 2013 talousarvio- ja suunnitelman vastuuyksikkötasolla ja esittää yhty-

mävaltuustolle sen vahvistamista osastotasolla. 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Talouspäällikkö luki jäsenkuntien lausunnot talousarviosta. Käydyn yleis-

keskustelun aikana jäsen Hannele Tanner-Penttilä ilmoitti Auran kunnan-

hallituksen vastustavan vanhan sairaalan ilmastointiremontin mukaan otta-

mista talousarvioon.  

 

Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen osa ja talo-

uspäällikkö sen taloudellisen osan. 
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Talousarviosta käydyn keskustelun jälkeen yhtymävaltuuston puheenjohta-

ja totesi, että vanhan sairaalan ilmastointoremontin poistaminen talousarvi-

osta ei ole saanut kannatusta ja totesi yhtymävaltuuston päättäneen hyväk-

syä vuosien  

2011 – 2013 talousarvio- ja suunnitelman yhtymähallituksen esittämässä 

muodossa. 

 

 

§ 13 

(asia 6) 

Yhtymähallitus 20.10.2010 § 106 

SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA YKSIKKÖHINNAT 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun perus-

teena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutu-

neet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakus-

tannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todel-

lisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset 

poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan mak-

suvelvollisuuden 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 tu-

lojen 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 talo-

usarviossa. 

 

Edellisten vuosien talousarvion vahvistamisen yhteydessä yhtymävaltuusto 

on vahvistanut kuntayhtymän päivystyksen hinnan siten, että päivystyksen 

hinta on jäsenkuntien terveysasemien sairaanhoidon keskihinta. Jäsenkun-

nilta on peritty kuluvanakin vuonna kunnan asukkaan käynnistä em. koro-

tettu hinta, josta päivystyksen laskennallisen hinnan ja perityn hinnan ero-

tus tuloutetaan asiakkaan kotikunnan sairaanhoidon tuloksi. 

Uusi talousarvio on päivystyksen ja sairaanhoidon osalta hinnoiteltu kuten 

kuluvan vuoden talousarviokin. Näin laskettu hinnoittelu ja kuntien arvioi-

tujen suoritemäärien pohjalta laskettu maksuosuus ilmenevät talousarvion 

liitteestä. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2011 suoritehin-

noittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Yhtymävaltuuston päätös: 

 

  Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 14 

(asia 7) 

Yhtymähallitus 20.10.2010 § 107 

PUHETERAPEUTIN TOIMEN MUUTTAMINEN KOKOPÄIVÄISEKSI. 

 

Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty kuntayhtymän pu-

heterapeutin toimen muuttamista vuoden 2011 alusta kokopäiväiseksi. Pe-

rusteluna työajan lisäämiselle on ostopalveluna tällä hetkellä maksettujen 

kustannusten määrä. Ostettuihin palveluihin kuluu lähes sama summa kuin 

oman kokopäiväisen puheterapeutin palkkauskustannukset. Lisäksi osto-

palveluiden taso ei aina vastaa oman toimenhaltijan työpanosta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän puolipäi-

väisen puheterapeutin toimen muuttamista kokopäiväiseksi 

1.1.2011 lukien. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli johtavan ehdotuksesta puheterapeutin palkkaa-

misesta jo määräaikaisena kokopäivätoimeen kuluvan vuoden joulukuun 

alusta. Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin esityksen. 

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää yhtymävaltuustolle puhetera-

peutin toimen muuttamista kokopäiväiseksi 1.1.2011 lukien. 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen. 

 

 

 

 


