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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  23.5.2012 klo 17.00–18.44 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne 

 

 Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Hallman Heikki 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 54 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 54–69 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 55 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 55 

 

Tarkastusaika 30.5.2012 

 

Pöytäkirjan  6.6.2012 

nähtävänäolo 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 54 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 55 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilän ja Matti Kaurilan sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

30.5.2012 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 56 

(asia 3) ILMOITUSASIAT 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 27.4.2012, julkaisu 2012:1 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 

2012–2015 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, päätös 26.4.2012, 

 LSAVI/822/04.02.00/2012 

 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, päätös 11.5.2012 

 LSAVI/374/07.00.01/2012 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle 

KEVA, virkakirje 24.4.2012, 1/2012 

 KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

Valvira, ohje 19.3.2012, 4/2012, Dnro 1598/06.00.00.04/2012 

 Avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa 

työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta 

Kuntatyönantajat, 25.4.2012, 6/2012 

 Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa 

Kuntatyönantajat, 24.4.2012, 7/2012 

 Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntatyönantajat, 24.4.2012, 8/2012 

 Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke 2012–2015 

Kuntaliitto, 7.5.2012, 10/80/21012 

 Perintäyhtiön käytöstä kunnallisten maksujen ulosottoperinnässä 

Pöytyän kunta, 16.4.2012 § 49 

 Rakennustarkastajan päätös, toimenpidelupa 

(Varavoimakoneenrakennuksen laajennus) 

Pöytyän kunta, 18.4.2012 § 37 

 Pöytäkirja, rakennuslupa (Iv-konehuoneen rakentaminen, Ilmastoinnin 

rakentaminen). 

Fortum, 7.5.2012 

 Sähkömittarin vaihtaminen uuteen etäluettavaan Fortum Älyboksiin. 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B6–B6 

 lapsen sairaus D1–D2 

 palkaton virkavapaa H3–H3 

 aktiivivapaa I5–I6 

 koulutus K15–K18 

 jalkojenhoito U10–U11 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A2–A7 

 vuosilomapäätökset B13–B15 

 sairauslomapäätökset C8–C9 

 hankintapäätökset Q3 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätökset B7–B8 

- sairauslomapäätökset C5–C6 

- koulutuspäätökset K8–K8 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A78–A94 

- vuosilomapäätökset B48–B51 

- sairauslomapäätökset C53–64 

- lapsen sairaus D19–D20 

- palkaton virkavapaa H22 

- koulutuspäätökset K78–K97 

- irtisanoutumiset O3–O4 

- omalääkärivaihdot T1–T6 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 57 

(asia 4) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN IRTISANOUTUMINEN 

 

Talouspäällikkö Heikki Hallman on toimittanut yhtymähallitukselle 

seuraavan sisältöisen kirjelmän: 

 

” Irtisanoudun talouspäällikön virasta siten, että viimeinen työssäolopäiväni 

on 31.8.2012. Syy: eläkkeelle siirtyminen. 

 

  Pöytyällä, toukokuun 11.päivänä 2012  

 

Heikki Hallman 

talouspäällikkö  ” 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus:  

 

Yhtymähallitus hyväksyy talouspäällikön irtisanoutumisen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 58 

(asia 5) 

HAMMASLÄÄKÄRIN VIRKAVAALI 

 

Kuntayhtymän auki julistettua hammaslääkärin virkaa haki hakuajan 

päättymiseen mennessä yhteensä 1 hakija. Yhtymähallituksen puheenjohtaja 

ja johtoryhmä ovat kokouksessaan 22.5 haastatelleet hakijat. Yhteenveto 

hakijoista esityslistan liitteenä 1. 

 

Hakija esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

Haastattelutyöryhmä esittää yhtymähallitukselle Annika Vuorion valitsemista 

virkaan. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Annika Vuorion Raision kaupungista 

terveyskeskushammaslääkärin virkaan. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli hakijan hakemuksen ja haastattelutilaisuuden antamat 

lisätiedot hakijasta. Annika Vuorio on hakemuksessaan toivonut voivansa 

työskennellä 60 % hammaslääkärin työajasta. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan 

lääkärin ehdotuksen. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 59 

(asia 6) 

TERVEYDENHOITAJA TIINA SÄYLÄN VUOROTTELUVAPAAN TOISEN JAKSON 

ALOITUSAJANKOHDAN MUUTTAMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.11.2010 § 119 myöntänyt 

terveydenhoitaja Tiina Säylälle vuorotteluvapaata ajalle 

1.5.2011–31.8.2011 sekä 1.5.2012–31.8.2012. 

Tiina Säylä anoo vuorotteluvapaan lyhentämistä kuukaudella eli ajalle 

1.6.2012–31.8.2012. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa Tiina Säylän vuorotteluvapaan ajalle 

1.6.2012–31.8.2012. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 60 

(asia 7) 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.11.2009 § 166 valinnut jäsenet 

kuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan toimikaudelle 1.1.2010–31.12.2013. 

Kuntayhtymän edustajaksi toimikuntaan valittiin työsuojelupäällikkö 

Heikki Hallman, joka jää eläkkeelle 1.9.2012 lukien. Määräaikaiseen 

talouspäällikön virkaan valittu Hanna Rannanperä toimii siihen asti 

talouspäällikön vuosilomasijaisena. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään Hanna Rannanperän nimeämistä 

työsuojelupäälliköksi ja työnantajan edustajaksi työsuojelutoimikuntaan 

1.9.2012 lukien toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hänen 

ensimmäisenä varajäsenenään toimii edelleen yhtymähallituksen 

puheenjohtaja Marianne Raiko ja toisena varajäsenenä yhtymähallituksen 

varapuheenjohtaja Matti Kaurila. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Hanna Rannanperän 1.9.2012 lukien 

kuntayhtymän työsuojelupäälliköksi ja kuntayhtymän edustajaksi 

työsuojelutoimikuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 Päätös: Hanna Rannanperä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 61 

(asia 8) 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN PALKKAUS 

 

§ 62 

(asia 9) 

TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN HANNA RANNANPERÄLLE 

 

Talouspäällikön määräaikaisen virkaan valittu Hanna Rannanperä tarvitsee 

tehtäviensä hoitamisessa tilikäyttöoikeuden asioidessaan kuntayhtymän 

edustajana rahalaitosten kanssa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää Hanna Rannanperälle kuntayhtymän 

tilinkäyttöoikeuden 1.6.2012 lukien kuntayhtymän eri rahalaitoksissa oleville 

pankkitileille. Heikki Hallmanin tilinkäyttöoikeus lakkautetaan 1.6.2012. 

 

 Päätös: Hanna Rannanperä ei osallistunut kokoukseen tämän pykälän käsittelyn  

  aikana. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 63 

(asia 10) 

HANNA RANNANPERÄN PALKKA 

 

§ 64 

(asia 11) 

VUODEOSASTON LÄÄKÄRISIJAISEN PALKKAUS 

 

 

§ 65 

(asia 12) 

ALUSTAVA EHDOTUS VUOSIEN 2013–2015 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMAKSI 

 

Johtoryhmä on valmistellut alustavan suunnitelman vuosien 2013–2015 

talousarvio ja -suunnitelmaksi. Epävarmuutta suunnitelman laatimisessa 

aiheuttaa mahdollisen Sote -yhteisorganisaation muodostamisen aiheuttamat 

toiminnalliset muutokset, jotka tulevat toteutumaan, mikäli Aura ja Pöytyä 

liitetään yhdeksi kunnaksi. 

 

Lisäksi potilashallinnon atk-järjestelmään on tulossa useita muutoksia, joiden 

kustannusvaikutusten arvioiminen on vaikeaa. Myös Vanhan sairaalan 

ilmastointiremontin 3. vaiheen toteutuminen on selvitettävä. 

 

Johtoryhmän esitys talousarvio ja -suunnitelmasta esityslistan liitteenä 2. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vuosien 2013–2015 alustava talousarvio ja 

-suunnitelmasta. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelivät kokoukselle talousarvio ja – 

suunnitelman henkilöstö- ja investointivarausten kustannusarviot ja 

perustelut. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi alustavan suunnitelman. 

 

§ 66 

TERVEYDENHOITAJA JOHANNA MARKUN SAIRAUSLOMA 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää ennallaan johtavan hoitajan päätöksen Johanna 

Markun virkavapaan palkattomuudesta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 67 

(asia 14) 

KUNTOUTUSPALVELUSOPIMUSTEN HANKINTAKAUDEN JÄLKEISEN OPTION 

KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.1.2011 hyväksynyt Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveyskeskuksen puolesta kilpailuttamat 

fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian ja neuropsykologisen 

kuntoutuksen ostopalvelut. Hankintakausi on ajalle 1.1.2011–31.12.2012 

(+optio 1.1.2013–31.12.2013). Terveyskeskuskuntayhtymä on tehnyt 

sopimukset kilpailutuksessa hyväksyttyjen palvelutuottajien kanssa. 

 

Hankintakauden päätteeksi on varattu yksi optiovuosi. Ennen optiovuotta 

sopimustoimittajilta tullaan kysymään kuinka moni on valmis pitämään 

hankintakauden hinnat myös optiokaudella. Mikäli 70 % tai useampi 

sopimustoimittajista pitää samat hinnat optiokaudella kuin hankintakaudella, 

optio otetaan samoin hinnoin käyttöön. Mikäli alle 70 % sopimustoimittajista 

on valmis pitämään samat hinnat, optiota ei oteta käyttöön ja palvelu 

kilpailutetaan uudelleen. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää palvelutuottajien tarjousten mukaisesti ottaa option 

sopimusten jatkamisesta käyttöön hankintakaudelle 1.1.2013–31.12.2013. 
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 Päätös: Johtava lääkäri selvitti terapiapalvelujen aikaisemmin tehtyä kilpailutusta 

  ja option käyttöönottamismahdollisuutta. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 68 

MARI RINTALAN IRTISANOUTUMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

 

Kuntayhtymälle on osoitettu seuraava kirjelmä : 

     ” Eronpyyntö luottamustoimista 

        21.5.2012 

Olen muuttanut muutama päivä sitten Pöytyältä Turun puolelle ja tullut 

esteelliseksi hoitamaan luottamustoimiani Pöytyällä. Nyt pyytäisinkin eroa 

luottamustehtävistä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Olen jäsenenä yhtymävaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa ja pyydän 

hallitukselta eroa näistä tehtävistä. 

 

Terveisin! 

 

MARI RINTALA 

puh 050-5525 728    ” 

 

 Yhtymähallituksen päätös 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Mari Rintalan 

irtisanoutumisen luottamustehtävistään. 

 

§ 69 

MUUT ASIAT 

 

  Päätös: - Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 

20.6.2012. 

- Yhtymähallitus päätti, että ennen yhtymävaltuuston kokouksen 

alkua 30.5. otetaan nykyisestä yhtymähallituksesta ja 

yhtymävaltuustosta yhteisvalokuva. 


