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Kokousaika  12.6.2013 klo 17.00–19.07 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Maasalo Merja 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 60 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 60–69 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 61 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 61 

 

Tarkastusaika 19.6.2013 

 

Pöytäkirjan  26.6.2013 

nähtävänäolo 
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§ 60 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 61 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio 

ja Matti Kaurila sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.6.2013 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Matti Kaurila sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.6.2013 klo 8.00 

 

 

§ 62 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntatyönantajat 24.5.2013, 8/2013 

 Henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportin 

kehittämiseen. 

Valvira, Ilmoitus 26.4.2013, Drno 2850/06.01.00.00/2013 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira, Päätös 26.4.2013, Drno 2850/06.01.00.00/2013 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira, Päätös 7.5.2013, 10542/06.01.00.01/2012 

 Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan antamisesta koskeva 

luvan muuttaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö, päätös 27.5.2013, STM/1426/2011 

 Kuolintietojen ilmoittamista koskevien lomakkeiden kaavojen 

voimaantulo 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 12.6.2013 75 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A2 

 palkaton virkavapaa H5–H6 

 palkallinen virkavapaa I2 

 irtisanoutumisilmoitukset O1 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B14 

 sairausloma C10 

 vanhempainvapaa G2 

 palkaton virkavapaa H7 

 hankintasopimukset J31–J32 

 koulutus K25–K26 

 jalkojenhoito X13 

 maksusitoumus (ThL 47 §) Y6 

 ratkaisu muistutuksen johdosta (L1992/785) Z3 

 viranhaltijapäätös 14.3.2013 Turkka Tunturi VSSHP/Risto Puustinen, 

Liite 3 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A1 

 vuosilomapäätös B7 

 sairauslomapäätökset C19–C20 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A132–A156 

 vuosilomapäätös B58–B61 

 sairausloma C56–C61 

 tilapäinen hoitovapaa D16–25 

 palkaton virka-/työvapaa H14 

 koulutus K95–K99 

 irtisanoutuminen O4 

 työntekopaikan muutokset, muut Y1–Y2 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 63 

(asia 4) 

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus määrää toimikautensa ajaksi 

johtavan lääkärin ja vastaavan hammaslääkärin sijaiset toimikautensa ajaksi. 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.6.2012 määrännyt johtavan lääkärin 

sijaiseksi terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohmin, Pirjo Hiltusen, Marjo 

Juottosen, Hanna Peltoniemen, Kaisa Pönkän, Pentti Heinosen ja Susanna 

Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 

Vastaavan hammaslääkärin sijaiseksi yhtymähallitus on määrännyt 

terveyskeskushammaslääkäri Hilkka Mattilan ja Annika Vuorion em. 

järjestyksessä 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi toimikaudekseen 

terveyskeskuslääkäri Marjo Juottosen, Kaj Lagerbohmin, Pirjo Hiltusen, 

Kaisa Pönkän, Pentti Heinosen, Susanna Nyberg-Simolan ja Hanna 

Peltoniemen em. järjestyksessä. 

 

Vastaavan hammaslääkärin sijaiseksi yhtymähallitus päättää määrätä 

terveyskeskushammaslääkäri Hilkka Mattilan ja Annika Vuorion em. 

järjestyksessä. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi toimikaudekseen 

terveyskeskuslääkäri Marjo Juottosen, Kaj Lagerbohmin, Pirjo Hiltusen, 

Kaisa Pönkän, Pentti Heinosen, Susanna Nyberg-Simolan ja Hanna 

Peltoniemen em. järjestyksessä. 

 

Vastaavan hammaslääkärin sijaiseksi yhtymähallitus päätti määrätä 

terveyskeskushammaslääkäri Hilkka Mattilan ja Annika Vuorion em. 

järjestyksessä. 

 

 

§ 64 

(asia 5) 

LÄÄKÄRISIJAISTILANNE ELOKUUSSA 2013 

 

Elokuussa lääkärien vuosilomien takia on vajausta 18.8. saakka kahden 

lääkärin osalta ja 30.8. saakka yhden lääkärin osalta. Lisäksi yksi lääkäri on 

osittaisella hoitovapaalla (1 työpäivä/viikko) 22.7.–30.9.2013. Sijaishaku 

ajalle 4.8.–30.8. ei toistaiseksi ole tuottanut hakijoita, minkä vuoksi myös 

vuokrafirmasta on tiedusteltu sijaisen saantia. Johtava lääkäri selvittää 

kokouksessa sijaistilannetta. 
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Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää johtavan lääkärin selvityksen kuultuaan valtuuttaa 

tämän rekrytoimaan lääkärisijaisen myös vuokrafirman kautta. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti johtavan lääkärin selvityksen kuultuaan valtuuttaa 

tämän rekrytoimaan lääkärisijaisen myös vuokrafirman kautta. 

Yhtymähallitus kehotti kuitenkin käyttämään tarkkaa harkintaa tämän 

käyttämisessä johtuen kustannussäästötavoitteista. 

 

 

§ 65 

(asia 6) 

TERVEYSPALVELUIDEN SELVITTÄMISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 

 

Jäsenkuntaneuvottelussa 5.6.2013 Auran ja Pöytyän kunnan edustajat toivat 

esille kuntien huonontuneen taloustilanteen edellyttämän toiminnan 

muutostarpeen myös terveydenhoitopalveluiden osalta. Käydyssä 

keskustelussa tuotiin esiin tarve selvittää, miten palveluiden uudelleen 

järjestämisellä voidaan kustannuksia pidemmällä aikavälillä säästää/niiden 

kasvua hillitä ja Auran ja Pöytyän alueella terveyspalvelut myös 

tulevaisuudessa saada turvattua. Selvittämistyö tultaisiin antamaan 

toimikunnalle, johon kansanterveystyön kuntayhtymä sekä jäsenkunnat 

nimeäisivät edustajansa. Toimikunnan tulisi olla nimettynä siten, että se voi 

aloittaa työnsä tulevan viimeistään elokuun aikana. Neuvottelun muistio 

liitteenä 1. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntiensa kunnanhallituksille, että ne 

nimeävät edustajansa selvitystyöryhmään. 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä kuntayhtymän jäseniksi yhteiseen selvitys-

työryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, johtavan lääkärin, talous-

päällikön, vastaavan hammaslääkärin ja johtavan hoitajan. 

 

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten palveluiden uudelleen 

järjestämisellä voidaan kustannuksia pidemmällä aikavälillä säästää/niiden 

kasvua hillitä ja Auran ja Pöytyän alueella terveyspalvelut myös 

tulevaisuudessa saada turvattua. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää jäsenkuntiensa kunnanhallituksille, että ne 

nimeävät edustajansa selvitystyöryhmään. 
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Yhtymähallitus päätti nimetä kuntayhtymän jäseniksi yhteiseen selvitys-

työryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, johtavan lääkärin, talous-

päällikön, vastaavan hammaslääkärin ja johtavan hoitajan. 

 

Työryhmän on tarkoitus aloittaa elokuussa. 

 

 

§ 66 

(asia 7) 

TYÖKYMPIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on Työkympin johtokunnassa yksi 

paikka. Johtokunnan jäsenenä on ollut vuodesta 2007 alkaen Matti 

Rauhansuu. Hän ei alkaneella kaudella enää jatka kuntayhtymän valtuustossa 

eikä hallituksessa, näin ollen työkympin johtokuntaan tulee valita uusi jäsen 

edustaja kuntayhtymästä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

edustajan Työkympin johtokuntaan. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

edustajaksi Rauno Kajanderin ja varalle Matti Kaurilan. 

 

 

§ 67 

(asia 8) 

AURAN KUNNAN TASAPAINOTTAMISTOIMIKUNNAN ESITYS 

 

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Auran kunnalle on muodostunut n. 2,4 

miljoonaa euroa katettavaa alijäämää, joka on 610 euroa asukasta kohti. 

Reilusti yli puolet alijäämästä on syntynyt vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 

talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioidaan n. 1 miljoonaa euroa, mikä 

kasvattaisi katettavan alijäämän vuoden 2013 tilinpäätöksessä jo 3,4 

miljoonaan euroon eli 850 euroon asukasta kohti. 

 

Tulorahoitus ei ole 2000-luvulla riittänyt tehtyjen investointien kattamiseen 

joten kunnan velkamäärä on koko ajan kasvanut. Yhtenäiskoulun investoinnin 

jälkeen kunnan velkamäärä kasvoi vuosien 2008–2011 välillä maltillisesti 

mutta vuosi 2012 merkitsi huomattavaa velkamäärän kasvua. Kunnan 

lainakanta oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä n. 14 miljoonaa euroa eli n. 3 500 

euroa asukasta kohden. Lainakannan ennustetaan suunnitelmavuosina 

edelleen kasvavan. 

Kunnan investointiohjelman keventäminen vuosina 2013–2014 on vaikeaa, 

sillä kunnan on valtionrahoituksen varmistuttua tämän ja seuraavan vuoden 

kuluessa toteutettava pitkään suunnitteilla ollut siirtoviemäri-hanke. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 12.6.2013 79 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Hallintokuntien käsittelyjä ja jatkotoimenpiteitä varten Auran kunnan-

valtuuston 6.5.2013 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma vuosille 

2013–2014. Liite 2 

 

Auran kunnan tasapainottamistoimikunta edellyttää kuntayhtymän 

kustannusten karsimisesta vuodelle 2013 tavoitteena 70 000 € ja vuodelle 

2014 tavoitteena 150 000 euron kustannusvähennys Auran maksuosuuden 

osalta. Pöytyän kunta ei ole asettanut euromääräistä kustannussäästötavoitetta 

kuntayhtymälle. Kuntayhtymän edustusta on pyydetty Pöytyän kunnan 

talouden tasapainottamistoimikunnan kokoukseen 10.6.2013. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtoryhmälle tehtäväksi selvittää 

kulujen vähentäminen 70.000 eurolla kuluvan vuoden talousarviosta Auran 

kunnan osalta. Esitys tuotava yhtymähallituksen hyväksyttäväksi elokuun 

kokouksessa. 

 

Talouspäällikkö esitteli kokoukselle säästösuunnitelmia ja laskelmia eri 

toimintojen kustannuksista sekä Auran terveysaseman viiden viikon lisäsulun 

tuomista säästöistä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että laskelmat viedään tiedoksi Auran kunnan-

hallituksen kokoukseen. 

 

 

§ 68 

(asia 9) 

ELINTARVIKEHANKINNAT 2013 

 

Kuntayhtymä, Aura ja Pöytyä ovat yhteishankintarenkaana kilpailuttaneet ja 

hankkineet elintarvikkeita vuosina 2010–2013. Sopimukset elintarvike-

hankinnoista ovat olleet voimassa vuoden 2011 loppuun ja niissä on 

mahdollisuus käyttää 1+1 optiovuotta. Optiovuodet on päätetty käyttää 

molemmat. 

 

Hankintarenkaan on mahdollista liittyä kuntahankintoihin elintarvikkeiden 

osalta. Sopimuksen kesto on 2016 tammikuun loppuun asti. Sopimuksessa on 

kaksi tuotealuetta. 

Tuotealue 1: lihat ja lihavalmisteet, maitotuotteet, kuivatuotteet, valmisruoat 

ja pakasteet. 

Tuotealue 2: vihannekset, juurekset ja hedelmät. 

Sopimukseen voi liittyä vain osaan tuotealueista ja kilpailuttaa osan itse. 

 

Kuntahankintojen toimittaja elintarvikkeissa on Kespro. 
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Kustannussyistä kunnissa on päätetty liittyä kuntahankintoihin 

elintarvikkeissa. Tarkoituksena on silti hankkia peruna ja leivät 

mahdollisuuksien mukaan lähiruokana, kilpailutus huomioiden. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään elintarvikehankintoja hoidettavaksi hankinta-

renkaan muiden osapuolten mukaisesti. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää elintarvikkeiden hankinnasta hankintarenkaan 

esityksen mukaisesti. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti elintarvikkeiden hankinnasta hankintarenkaan 

esityksen mukaisesti. 

 

 

§ 69 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

Kuntayhtymän hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran keskiviikkona 

21.8.2013 klo 17.00. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07. 


