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Kokousaika  26.9.2012 klo 17.00–19.40 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Mäki Tauno 

Kaurila Matti 

Raiko Marianne 

Reide Pirjo 

 

Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja  § 96 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 96–104 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 97 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 97 

 

Tarkastusaika 3.10.2012 
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§ 96 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 97 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mirjami 

Flemmich ja Matti Kaurila sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

3.10.2012 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Mirjami Flemmich´n poissaolosta johtuen yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan 

tarkastajiksi jäsenet Tauno Mäki ja Matti Kaurila sekä määräsi tarkastusajaksi 

3.10.2012 klo 8.00. 

 

 

 

§ 98 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 15.8.2012, 16/80/2012 

 Luottamushenkilöiden palkkiot, korvaukset ja toimintaedellytykset 

Kuntaliitto, Yleiskirje 21.8.2012, 17/80/2012 

 Tilaajavastuulaki ja hankintalaki muuttuvat 1.9.2012. Työsopimuslaki 

muuttui 1.8.2012 

Pöytyän kunta, 15.8.2012 

 Kyrön rautatieaseman alueen asemakaavan muutos 

Valtionkonttori, Vakuutus, Vahingonkorvauspalvelut, 11.9.2012, Dno 

52/31/2012 

 Rintamaveteraanien kuntoutuksen lisämääräraha vuonna 2012 

Valvira, Ilmoitus 14.9.2012, Dnro 2084/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Valvira, Ilmoitus 14.9.2012, Dnro 2084/06.01.00.00/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan antamiseen 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B15–B16 

 koulutuspäätös K10 

 hoitomaksupäätökset M17–M20 

 hankintapäätös Q8 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkamääräys A4–A4 

 vuosilomapäätös B10–B10 

 sairauslomapäätökset C12–C13 

 osittainen hoitovapaa G4–G4 

 koulutuspäätös K22–K22 

 veteraanikuntoutus D12–D12 

 puheterapia R2–R3 

 äitiysloma F1–F12 

 vanhempainvapaa G2–G3 

 koulutus K21–K21 

 fysioterapia Q6–Q9 

 toimintaterapia S4–S4 

 jalkojenhoito U20–U20 

 maksusitoumus (ThL 47§) W9–W9 

 tuntien tasauksen hyväksyminen Z1–Z2 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 sairausloma päätökset: C12 

 koulutuspäätökset: K8–K15 

 työajan muutos: Y1 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A169–A199 

 vuosilomapäätös B74–B79 

 sairausloma C86–C91 

 äitiys- ja vanhempainvapaa F2 

 palkaton virka-/työvapaa H29–H35 

 tehtävänsiirrot J8–J10 

 koulutus K109–K135 

 muut, työpaikan muuttumiset Y4 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 26.09.2012 120 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 99 

(asia 4) 

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2013–2015 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelivät kuntayhtymän alustavan 

talousarviolaskelman vuosille 2013–2015. Talousarviosta on saatu 

jäsenkuntien suulliset lausunnot, jotka esiteltiin kokouksessa. Talousarvion 

laadinnasta pidettiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien yhteiset 

neuvottelut 25.9.2012. 

 

Alustava talousarviolaskelma liitteenä. (Liite 1) 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee alustavan talousarvion vuosille 2013–2015 

tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen osan ja 

talouspäällikkö sen taloudellisen osan. 

 

Keskusteltiin talouden tilasta kunnissa ja kuntayhtymässä. Todettiin Auran 

talouden tasapainottamisohjelman asettavan kustannussäästöpainetta myös 

kuntayhtymälle. Todettiin kuntayhtymän talousarviolukujen kehityssuunnan 

kuitenkin olevan hyvä sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. 

 

Rakenteellisten muutosten kustannusvaikutuksia ja mahdollisia säästöjä on 

pohdittava. Laskelmia mm. toimintojen keskittämisestä on tehtävä. 

Keskusteltiin alueen terveysasemien määrästä ja ylläpidosta. 

Rakennemuutosten ollessa välttämättömiä, on hyvällä valmistelutyöllä 

mahdollista selvittää oman palvelutuotannon kustannuksia ja toiminnan 

ylläpitoa tulevaisuudessa. 

 
Yhtymähallitus merkitsi alustavan talousarvion vuosille 2013–2015 tietoonsa 

saatetuksi. 

 

 

§ 100 

(asia 5) 

RÖNTGENGENERAATTORIN HANKINTA 

 

 Röntgengeneraattorista on pyydetty tarjoukset kahdelta eri toimittajalta, 

Petrimed Oy ja Lifemed Oy. Molemmat tarjouksen antaneet yritykset ovat 

tutustuneet paikan päällä kuntayhtymän röntgenlaitteistoon ja todenneet sen 

yhteensopivuuden uuden generaattorin kanssa. Molemmat myös pystyvät 

toimittamaan röntgengeneraattorin yhdistettynä nykyisen laitteiston kanssa ja 

toimintakuntoon saatettuna. 
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Röntgenkuvien otannassa on toistuva toimintahäiriö erityisesti 

keuhkokuvissa. Vikaa on yritetty korjata useaan kertaan, siinä kuitenkaan 

onnistumatta. Röntgenlaitteiston invertterin vaihtaminen ei korjannut 

ongelmaa, joten vika on generaattorissa. Tarjoukset liitteenä. (Liite 2a ja 2b) 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia uuden röntgengeneraattorin aikaistetusti jo 

loppuvuonna 2012, jotta röntgen saadaan toimintaan normaalisti. 

Kokonaishinnaltaan edullisempi on Lifemed Oy:n tarjous. Merkittävä 

kustannusvaikutus tulee myös määräaikaishuollosta, joka on tehtävä 

vuosittain. 

 

Päätös:   Yhtymähallitus keskusteli röntgenin kokonaiskuluista, vertaillen 

kuntayhtymän kustannuksia muihin alueen kuvantamispaikkoihin (Loimaa, 

Turku). Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti hankkia uuden 

röntgengeneraattorin aikaistetusti jo loppuvuonna 2012 toiminnan 

varmistamiseksi. Laitetoimittajaksi valittiin Lifemed Oy, jonka tarjous on 

kokonaishinnaltaan edullisempi. 

 

§ 101 

(asia 6) 

ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN SOPIMUSTEN OPTION KÄYTÖN HYVÄKSYMINEN 

 

Terveyskeskuksella on vuoden 2012 loppuun saakka voimassa olevat 

sopimukset seuraavista erikoislääkäripalveluista: Ihotautilääkärin ja 

neurologin vastaanottokäynnit (Terveystalo), geriatria sekä sisätauti- 

lääkärin vastaanottokäynnit (Pulssi). 

 

Sopimukset sisältävät option vastaanottopalveluista vuosille 2013–3014. 

Option hyväksymisestä osapuolet ilmoittavat toisilleen syyskuun 2012 

loppuun mennessä. 

 

Hintoihin sisältyvät kaikki kustannukset. Erillisiä esim. laskutuslisiä ei peritä. 

Hinnat ovat alv 0 % hintoja ja ne ovat kiinteinä voimassa tarjouspyynnön 

mukaisesti voimassa yhden vuoden ajan sopimuksen allekirjoittamisesta. 

Mahdollisiin hinnankorotuksiin sovelletaan JYSE 2009 PALVELUT- 

mukaisia ehtoja. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksiin sisältyvän option käytön edellä 

esitetyn mukaisesti. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä sopimuksen optiovuoden käytön.  
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§ 102 

(asia 7) 

ELINTARVIKEHANKINNAT 2013 

 

Yhtymähallitus on 25.11.2009 § 175 hyväksynyt vuosille 2010–2011 

elintarvikehankinnat Pöytyän ja Auran kuntien sekä kuntayhtymän 

yhteishankintarenkaan kilpailuttamien tarjousten mukaisina. Sopimukset 

elintarvikehankinnoista ovat olleet voimassa vuoden 2011 loppuun ja niissä 

on mahdollisuus käyttää 1+1 optiovuotta. Vuodelle 2012 on päätetty option 

käytöstä. 

 

Auran ja Pöytyän kunnat ovat hyväksyneet toisen optiovuoden 

käyttöönottamisesta vuodelle 2013. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään optiovuoden 2013 käyttöönottamista 

kuntayhtymässä hankintarenkaan muiden osapuolten mukaisesti. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön 25.11.2009 § 175 hyväksyttyjen 

elintarvikkeiden hankinnasta tehtyjen sopimusten mukaisen vuoden 2013 

optiovuoden. Optiovuoden käyttöönottamisen vaatimat sopimukset 

allekirjoittaa talouspäällikkö ja ne tuodaan yhtymähallituksen 

vahvistettavaksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä sopimuksen optiovuoden käytön. 

 

 

§ 103 

(asia 8) 

SUUHYGIENISTIEN KIRJELMÄ YHTYMÄHALLITUKSELLE 

 

 

§ 104 

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

 Kokousta oli alustamassa Timo Jurvelin Kyrön kaukolämpö Oy:stä, 

aiheenaan Kyrön terveysaseman liittäminen rakenteilla olevaan 

kaukolämpöverkkoon. 

 

Yhtymähallitus keskusteli kaukolämmön hyödyistä ja kustannuksista. 

Todettiin kaukolämpöhintojen vertailun olevan vaikeaa.  

 

 

Päätös: Yhtymähallituksen päätöksellä Kyrön terveysaseman kaukolämpöasiasta 
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laaditaan pykälä seuraavaan kokoukseen. Talouspäällikkö laatii 

vuosittaisesta öljyn kulutuksesta ja hinnasta vertailutietoa päätöksen tueksi. 

 

Lämmönvaihtimesta asennuksineen on olemassa 16 000 euron tarjous, 

todettiin kuitenkin hinnan tarkistuksen olevan tarpeen, käyttäen 

mahdollisuuksien mukaan paikallisia alan yrityksiä. 

 

 Seuraava kokous päätettiin pitää 24.10.2012 klo17.00. 


