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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  25.4.2012 klo 17.00–19.08 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne 

Reide Pirjo 

 

 Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja   § 37 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 37–53 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 38 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 38 

 

Tarkastusaika 2.5.2012 

 

Pöytäkirjan  9.5.2012 

nähtävänäolo 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 37 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 38 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-

Rahkan ja Pirjo Reiden sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 3.5.2012 klo 

8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-Rahkan ja 

Mirjami Flemmich´in sekä määräsi tarkastusajaksi 2.5.2012 klo 8.00. 

 

 

§ 39 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Valtionkonttori, päätös dno 215/2010, 5.3.2012 

 Sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista 

sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja 

asumispalveluista sekä omaishoidon sekä terveydenhuollon 

erityislakien nojalla avohoitona järjestetystä lääkinnällisestä 

kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta 

1.1.2011–31.12.2011. 

Kuntatyönantajat 4/2012, 26.3.2012 

 Työterveyshuoltolaki muuttuu 1.6.2012: Työntekijän työkyky on 

arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävä 

varhain 

Valvira, ilmoitus VAL-2011-00170o-35ml, 30.3.2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

SMT, sosiaali- ja terveyspalveluosasto, 12.4.2012 

 Päätös SMT/1228/2012 valtion korvauksesta lääkäri- ja 

hammaslääkärikoulutukseen vuonna 2012. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A2–A2 

 vuosilomapäätös B2–B5 

 sairausloma C2–C5 

 vanhempainvapaa G2–G2 

 palkaton virkavapaa H2–H2 

 aktiivivapaa I1–I4 

 hankintapäätös/sopimus J5–J6 

 koulutus K5–K14 

 irtisanoutuminen M1–M1 

 veteraanikuntoutus P9–P11 

 fysioterapia Q3–Q5 

 toimintaterapia S1-S1 

 jalkojenhoito U4–U9 

 muut käynnit ja palvelut W2–W2 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B10–B12 

 sairausloma C5–C8 

 palkaton virka-/työvapaa H1–H1 

 koulutus K4–K7 

 hankinnat Q2–Q2 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A36–A77 

 vuosilomapäätös B31–B47 

 sairausloma C18–C52 

 tilapäinen hoitovapaa D11–D18 

 poliklinikkakäynti E2–E3 

 äitiys- ja vanhempainvapaa F1–F1 

 palkaton virka-/työvapaa H15–H21 

 tehtävänsiirrot J2–J4 

 koulutus K55–K77 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B4–B6 

 sairauslomapäätökset C3–C4 

 lapsen sairaus D1–D1 

 palkaton virkavapaa H1–H1 

 koulutuspäätökset K3–K7 

 hoitomaksupäätökset M6–M11 

 hankintapäätökset Q2–Q4 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle Kelan päätöksen vuoden 2011 

työterveyshuollon kustannusten korvauksista. Kela on korvannut kaikki 

kuntayhtymän esittämät kustannukset. 

 

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 40 

(asia 4) 

HAMMASLÄÄKÄRI ANNIKA VUORION PALKKAUS 

 

 

§ 41 

(asia 5) 

SÄHKÖNHANKINTASOPIMUS VUOSILLE 2013–2014 

 

Kuntayhtymän nykyinen sähkönhankintasopimus umpeutuu vuoden 2012 

lopussa. Jotta nykyisen sopimuskauden jälkeinen sähkön hinta saataisiin 

mahdollisimman edulliseksi, sähköntoimittajien kilpailutus olisi aloitettava 

hyvissä ajoin. Pohjoismaiden sähköpörssin hinnat ovat kevään aikana 

laskeneet, mutta Suomen maanhinta on pysynyt korkeana, koska Ruotsista 

vedetty yhdyskaapeli katkesi laivan ankkuriin ja Venäjän sähköntoimitukset 

ovat vähentyneet murto-osaan entisestä. Tämä on pitänyt Suomessa myytävän 

sähkön hinnan selvästi korkeampana asiakkaille kuin Ruotsissa ja Norjassa 

myytävän sähkön. Jotta kuntayhtymä voisi hankkia sähkönsä edullisemmin, 

tulisi toimittajien kilpailutus suorittaa jo hyvissä ajoin ja sitoa hinta 

myöhemmin, kun se on edullisimmillaan. Myös osa hinnasta voidaan sitoa 

vasta myöhemmin, esimerkiksi toisen vuoden hinta yhdessä tai kahdessa 

erässä vasta vuonna 2013. 

 

Talouspäällikkö on neuvotellut Yrittäjäin Sähkönhallinta Oy:n kanssa 

hankintasopimuksen tekemisestä sähkön hankinnasta vuosille 2013–2014. 

Hankintasopimuksen mukaan Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy laatii 

tarjouspyyntöasiakirjat ja toimittaa ne vähintään kahdelletoista valitulle 

sähkönmyyjälle. Tekee tarjousten yhdenmukaistamisen ja hintavertailun sekä 

tarjousehtojen arvioinnin. Lisäksi se pystyy seuraamaan sähkömarkkinoita ja 

niiden ennusteita ja toteuttamaan hintakiinnitykset itsenäisesti parhaaksi 

katsottavalla hinnalla. 

 

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n veloitus hankintapalvelusta on 49 € ajalta, 

jolta sähköä hankitaan. Kilpailutuksen jälkeen tarjousten toimittamisen 

yhteydessä palvelusta veloitetaan 4 kk:n hinta kertamaksuna ja kunkin 

sähkönsopimuskauden kiinnityksen jälkeen veloitetaan kuukausimaksut siltä 

jaksolta, jolle sähkösopimusten hinta on kiinnitetty. Hankintasopimuksen 

kokonaiskustannukset 24 kuukauden sähköntoimituskaudelta yhteensä 

1 372,00 €. 

 

Sähkönhankintasopimus esityslistan liitteenä 1. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen 

sähkönhankintasopimuksen Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n kanssa. 

Sähkön tarjoajat voidaan kilpailuttaa välittömästi sopimuksen hyväksymisen 

jälkeen. Hinnan kiinnittäminen tapahtuu palvelun tarjoavan yrityksen ja 

kuntayhtymän edustajan edullisimmaksi arvioimalla hetkellä. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 42 

(asia 6) 

WEBMARELAN SIIRTOLIITTYMÄ EFFICAAN 

 

 

MedBit tarjoaa sairaanhoitopiirin alueen Effica -käyttäjille ns. WebMarelan 

siirtoliittymän rakentamista, jolla mahdollistetaan peruslääkevalikoiman 

välittäminen TYKS-apteekista terveyskeskuksen vuodeosastolle.  

Sairaanhoitopiirillä on käytössään sen URANUS- järjestelmään jo kyseinen 

integraatio. Nyt olisi mahdollista samalla liittymäohjelmistoa käyttää Effica -

integraatioiden hallintaan. Effica -osastolääkitykseen liitettynä järjestelmällä 

voidaan hyödyntää WebMarelasta saatavaa peruslääkevalikoimaa. Erityinen 

hyöty peruslääkevalikoimasta saadaan potilaan kotilääkityksen vaihdossa 

sairaalalääkitykseen ja päinvastoin. Tällöin osaston lääkelistalla näkyvät 

peruslääkevalikoiman mukaiset valmisteet (samat kuin lääkekaapissakin). 

Tässä tilanteessa Effica pystyisi peruslääkevalikoiman avulla muuntamaan 

kotilääkityksen lääkkeet lääkevalikoiman mukaisiksi. 

 

Kustannuksia em. liittymästä MedBitin tarjouksen mukaan syntyy: 

1) palvelun perustaminen, kertamaksu 800 € 

2) Affecto Oy:n toteuttama uusi lääketietoliittymä yhteensä 2 800 €, josta 

kunkin liittyvän terveyskeskuksen osuus on 400 € 

3) MedBit Oy:n asiantuntijoiden työkustannukset yhteensä 3 500 €, josta 

kunkin liittyvän terveyskeskuksen osuus on 500 €. 

 

Hinnoittelu perustuu siihen, että kaikilla Effica -terveyskeskuksilla on sama 

peruslääkevalikoima. Mikäli nykyisiin hinta-arvioihin tulee tarkennuksia, 

tehdään ne osapuolten kanssa erikseen sovittuina tuntiveloitteisina töinä. 

Samoin jos TYKS-apteekille koituu käyttöönoton jälkeen odottamattomia 

töitä tai kustannuksia. MedBitin tarjous sopimusliitteen muodossa esityslistan  

liitteenä 2. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä MedBitin liitteen 2 mukaisen tarjouksen 

WebMarelan siirtoliittymän rakentamisesta kuntayhtymän Effica -ohjelmaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen 

 

 

§ 43 

(asia 7) 

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KERTOMUS 

VUODELTA 2011 

Yhtymähallitus on allekirjoittanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja kertomuksen 

kokouksessaan 21.3.2012 § 33. 

 

Kuntayhtymä tilintarkastaja Hannu Laurila sekä tarkastuslautakunta ovat 

kokouksessaan 23.3.2012 antaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2011 

tilinpäätöksen ja tarkastuksensa pohjalta. 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 30.3.2012 sekä tilintarkastuskertomus 2011 

ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2011 esityslistan liitteenä 3. 

 

Tarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä 

ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan arviona asetettujen  

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa: 

 

Kuntalain 65 §:ssä korostetaan tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan 

merkitystä toiminnan ja talouden ohjauksessa sekä kytkemistä määrärahoihin 

ja tuloarvioihin. Valtuusto voi johtaa kuntaorganisaatiota vain asettamalla 

talousarvion teon yhteydessä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Tavoitteiden tulee olla mitattavia, niiden tulee ilmaista palveluiden 

saatavuutta, niihin pitää pystyä vaikuttamaan ja niiden välillä tulee olla selkeä 

resurssiyhteys. 

 

Talousarviossa on organisaatiolle asetettu toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Tavoitteet ovat mitattavia ja ne ilmaisevat niiden saatavuutta ja 

monesti myös laatua. 

 

Kuntayhtymän tilinpäätökseen liittyvä toimintakertomus on hyvin kattava ja 

se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten 

ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 

 

Yhtymähallituksen esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä ei ole 

huomautettavaa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee tilintarkastus- ja tarkastuslautakunnan kertomukset 

tietoonsa saatetuiksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tilintarkastus- ja tarkastuslautakunnan kertomukset 

tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 44 

(asia 8) 

RAKENNUSTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA 11.4.2012 

 

Yhtymähallitukselle esitellään rakennustoimikunnan pöytäkirja 11.4.2012. 

Pöytäkirja esityslistan liitteenä 4 

 

Pöytäkirja esitellään yhtymähallisukselle kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee rakennustoimikunnan pöytäkirjan tietoonsa 

saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi rakennustoimikunnan pöytäkirjan tietoonsa 

saatetuksi. 

 

 

§ 45 

(asia 9) 

VANHAN SAIRAALAN LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset Vanhan Sairaalan ilmastointiremontin 

rakentamiskustannusten kattamiseen vuonna 2012. Haettavan lainan määrä on 

300.000 € ja takaisinmaksuaika 4 vuotta. 

 

Tarjoukset on pyydetty Pöytyän Osuuspankilta, Kyrön Osuuspankilta, 

Yläneen Osuuspankilta, Nordealta ja Kuntarahoitukselta. 

 

Tarjoukset antoivat: Pöytyän Osuuspankki, Yläneen Osuuspankki, Nordea ja 

Kuntarahoitus. 

 

Edullisimman tarjouksen antoi Kuntarahoitus. Yhteenveto tarjouksista 

esityslistan liitteenä 5. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen kiinteästä 

neljän vuoden lainasta. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 46 

(asia 10) 

TYÖMAAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 11.4.2012 

 

Yhtymähallitukselle esitellään 11.4. pidetyn Vanhan Sairaalan iv-remontin 

työmaakokouksen ja rakennustoimikunnan kokouksen pöytäkirja. 

Työmaakokouksessa todettiin, että ilmanvaihtokanavista on 95 % tehty, 

säätö- ja palopellit on asennettu, ulospuhallus- ja raitisilmakatkokset on 

asennettu. Jäähdytysvesiasema on toimitettavissa urakoitsijalla. 

Kylävesiaseman rakennuksen pohja valetaan 12.4. Sisällä tehdään 

seuraavaksi alakattorungot. 

Jäähdytys- ja lämpölinjat on asennettu. Länsipään (lääk. vastaanotot) iv-kone 

on asennettu ja itäpään (neuvola) kone on työn alla. Sähkökaapelointi on 

aloitettu ja automaatiotöistä on venttiilit toimitettu ja asennettu. 

 

Työt etenevät aikataulun mukaisesti. 

 

Työmaakokouksessa keskusteltiin rakennuksen palo-osastoinnista kerrosten 

välillä. LVIA-suunnittelija edellyttää, että kerrosten välillä olevien hormien 

paloneritys on järjestettävä ja kanaviin sijoitettava palopellit. 

Työmaakokouksessa päätettiin, että rakennuttaja päättää hormien 

paloeristyksen parantamisesta erikseen. 

 

Talouspäällikkö on neuvotellut rakennustöiden valvojan Heikki Kiiskin 

kanssa palon eristämisestä. Tällä hetkellä on keskusteltu kahdesta hormista, 

toinen neuvolan päädyssä, toinen lääkärin vastaanottojen päädyssä. Lisäksi 

tulisi eristää myös rakennuksen keskellä oleva ilmastointikoneelle menevä 

hormi. Kiiskin arvio eristämisen työkustannukset olisivat 2 miehen viikon - 

1,5 viikon työkustannukset+ tarvikkeet yhteensä n. 5 000 €. 

 

Koska rakennuksessa ei ole varsinaista kerrososastointia, on remontin 

yhteydessä keskusteltu hormien eristämisestä ja nyt esitettyjen eristämisten 

merkityksestä mahdollisen palon hidastamisessa. Terveyskeskuksessa 

tapahtui perjantaina 13.4. palonalku Vanhan Sairaalan käytävällä, kun 

tavarantoimituksessa olleet nappiparistot räjähtivät oikosulussa ja 

hoitotarvikkeita sisältänyt pahvilaatikko paloi ensimmäisen kerroksen 

käytävän lattialla. Tapauksesta selvittiin pelkällä säikähdyksellä ja toimittajan 

kanssa on jo sovittu uusista turvatoimista pattereiden toimituksessa, mutta 

tapaus osoittaa kuitenkin hormien paloeristämisen tärkeyden rakentamisen 

yhteydessä nyt kun hormit on muutenkin avattava. 

 

Työmaakokouksen pöytäkirja esityslistan liitteenä 6. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää teettää Vanhan Sairaalan kaikille kolmelle ilmastointi 

koneelle meneviin hormeihin paloneristyksen ja palopellit 

ilmastointikanaviin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Yhtymähallitus merkitsee työmaakokouksen 11.4.2012 pöytäkirjan tietoonsa 

saatetuksi. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 47 

(asia 11) 

ESITYS YLITYSLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ VANHAN SAIRAALAN ILMASTOINTREMONTIN  

MÄÄRÄRAHAAN 

 

 

§ 48 

(asia 12) 

PERUSHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUODEOSASTOLLE 

 

Kuntayhtymän vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelmassa on 

vuodelle 2012 hyväksytty perushoitaja toimen perustaminen vuodeosastolle. 

Toimen muutos perustuu vuodeosaston mitoituksen saamiseen 

valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 

 

Aluevalvontavirasto on 2.2.2012 päivätyllä kirjelmällä pyytänyt 

kuntayhtymältä selvitystä vuodeosaston mitoituksesta ja kuntayhtymä on 

vastauksessaan todennut, että sen suunnitelmassa on vuoden 2012 aikana 

perushoitajan toimen perustaminen ja sairaanhoitajan toimen vuonna 2013. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se perustaa 

perushoitajan toimen vuodeosaston mitoituksen saamiseksi valtakunnallisen 

suosituksen mukaiseksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli vuodeosaston mitoituksesta sekä sen 

käyttöasteesta. Keskustelun aikana teki jäsen Jouko Vähä-Rahka 

Jukka-Pekka Aallon kannattamana esityksen asian pöydälle panosta. 

 

Koska asian pöydälle jättämisestä oli tehty kannatettu esitys, suoritutti 

puheenjohtaja asian jatkamisesta kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä sai 

asian jatkamisesitys 5 ääntä ja pöydällepanoesitys 2 ääntä. Puheenjohtaja 

totesi keskustelun asiasta jatkuvan. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä 9. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön 

ehdotuksen. 
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§ 49 

(asia 13) 

OSA-AIKAISEN DIABETESHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KOKOPÄIVÄTOIMEKSI 

 

Kuntayhtymän vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelmassa on 

hyväksytty osa-aikaisen diabeteshoitajan toimen muuttaminen 

kokopäiväiseksi vuodelle 2012. 

 

Toimen muutos perustuu diabetesta sairastavien potilaiden määrän kasvuun. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle osa-aikaisen diabeteshoitajan 

toimen muuttamista kokopäiväiseksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 50 

(asia 14) 

PUHETERAPEUTIN VIRKAVAPAA-AJAN SIJAISEN PALKKAUS 

 

 

§ 51 

(asia 15) 

IV-PELTILUURIN TARJOUS RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN VALVONNAN 

UUSIMISESTA 

 

Vanhan sairaalan iv-laitteiden suunnitelmassa on merkitty Riihikosken 

terveysaseman rakennusautomaatiolaitteiden valvontajärjestelmän uusimista 

muuttamalla ne verkkopohjaiseksi ja hankkimalla järjestelmään oma serveri 

Trentecin valvonta-ohjelmalle. Työmaakokouksessa 11.4. keskusteltiin 

Trentecin tarjouksesta muuttaa suunniteltua järjestelmää siten, että serveri 

sijaitsisikin ulkopuolisessa konesalissa, johon Trentec pystyisi päivittämään 

ohjelmat. Automaatiojärjestelmän alakeskukset liitetään keskitetysti 

internetyhteydellä Trentec Team Oy:n ylläpitämään valvomoon. Valvomon 

etäkäyttö on mahdollista pelkällä internet-selaimella varustetulla 

tietokoneella. 

 

Neuvottelussa todettiin lisäksi, että Auran, Kyrön ja Yläneen 

kiinteistöautomaation liittäminen samaan järjestelmään parantaisin 

järjestelmän toimivuutta.  

 

Kuntayhtymällä on ilmastoinnin ja lämmityksen etävalvontasopimus 

Riihikosken terveysaseman iv-laitteista IV-Pelti Luuri Oy:n kanssa. Samaa 

sopimusta on käytännössä sovellettu myös sivuterveysasemiin. Kaikissa 

nykyisissä järjestelmissä on yhteys järjestetty GSM-puhelinyhteyden avulla. 
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IV-Pelti Luuri on antanut liitteen 7 mukaisen tarjouksen uudesta 

rakennusautomaatiojärjestelmän palvelusopimuksesta, joka koskee kaikkia 

ky:n toimipisteitä. 

 

Sopimuksen edellyttämät perustamiskustannukset ovat yhteensä 3 620 € 

(ALV 0 %) ja palvelusopimuksen hinta 2 448 € / vuosi. 

Vanhan sopimuksen vuosikustannus on ollut 820 € /v. (tehty Riihikosken 

terveysasemalle) 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä IV-Pelti Luuri Oy:n tarjouksen. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

§ 52 

(asia 16) 

KYRÖN TERVEYSASEMAN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖVERKKOON 

 

Kyrön Kaukolämpö Oy on lähettänyt kuntayhtymälle tarjouksen ja 

lämpösopimusesityksen Kyrön terveysaseman liittämisestä 

kaukolämpöverkkoon vuoden 2012 aikana. Tarjous esityslistan liitteenä 8. 

Sopimus ei sisällä liittymismaksua.  Tilaustehoksi on arvioitu 54 kW. 

Toimituksen aloittaminen on vuoden 2012 aikana, mutta sopimus ei 

kuitenkaan velvoita lämmönmyyjää toimittamaan lämpöä, mikäli tarvittavia 

viranomaislupia ei myönnetä. 

 

Perusmaksu on 15,00 €/MWh (alv 0 %)ja energiamaksu 65,00 €/MWh 

(alv 0 %). 

 

Lisäksi yhtiö tarjoaa Terveysaseman alajakokeskuksen kiinteistön 

liittämistyötä. Tarjouksen kokonaishinta on 16 000,00 € (alv 0 %). 

Kuntayhtymä on talousarviossa varannut lämmönjakohuoneen rakentamiseen 

10 000 €:n määrärahan. 

 

Tarjous esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kyrön Kaukolämpö Oy:n tarjouksen Kyrön 

terveysaseman liittämisestä kaukolämpöön. Lämmönjakohuoneen 

rakentamistarjous jätetään tässä vaiheessa vielä pöydälle ja selvitetään 

Pöytyän kunnan kanssa yhteistyössä rakentamisen toimeenpano. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. 
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§ 53 

MUUT ASIAT 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 23.5.2012 ja esittää 

yhtymävaltuuston kokousajaksi 30.5.2012. 

 

Lisäksi yhtymähallitus keskusteli kuntayhtymän vastaajapalvelun toiminnasta 

saadusta kritiikistä. Sovittiin, että kritiikin esittäjät lähettävät tarkennetut 

tiedot asian selvittämistä varten johtavalla hoitajalle. 

 


