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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  20.11.2013 klo 17.00–18.50 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 102 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 102–115 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 103 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 103 

 

Tarkastusaika 27.11.2013 

 

Pöytäkirjan  4.12.2013 

nähtävänäolo 
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§ 102 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 103 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 27.11.2013 klo 8.00. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

 Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 27.11.2013 klo 8.00. 
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§ 104 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, Päätös 23.10.2013, LSAVI/2598/05.07.03/2013 

 Hoitoon pääsy kiireelliseen suun terveydenhuoltoon 

Valvira, Ilmoitus 9.10.2013, Dnro 7613/06.01.00.03/2013 

 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen 

nimien muutokset ja potilasasiamiehen muuttuminen toimipaikoissa 

Valvira, Päätös 9.10.2013, Dnro 4410/06.01.00.01/2013 

 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen (palvelujen tuottaja: Mediverkko Hoivapalvelut Oy) 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 

 Aurajoen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2012, Sari Koivunen, Nro 

15-13-6754, 18.10.2013 

Tilastokeskus, 7.11.2013 

 Kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonantajapalaute 2012 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.11.2013, 19/80/2013 

 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan 

maksuosuuden määräytyminen vuonna 2013 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 sairauslomapäätös C14 

 palkaton virkavapaa H9–H10 

 koulutuspäätös K7–K11 

 hankintapäätös Q11 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A21 

 vuosilomapäätös B24–B29 

 sairausloma C14–C18 

 lapsen sairaus D7–D9 

 palkaton virkavapaa H13–H14 

 päivystysvapaa I11–I13 

 koulutus K34–K41 

 irtisanoutuminen N2 

 fysioterapia Q14 

 puheterapia S16–S23 

 jalkojenhoito V26–V31 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A6–A8 

 vuosilomapäätös B9–B10 

 sairauslomapäätös C24–C26 

 palkaton virkavapaa H3 
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 koulutuspäätös K20–K28 

 hankintapäätös Q4 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A259–A283 

 vuosilomapäätös B106–B112 

 sairauslomapäätös C102–C119 

 tilapäinen hoitovapaapäätös D38–D43 

 palkaton virka-/työvapaa H26–H30 

 koulutus K167–K189 

 työntekopaikan muutokset, muut Y4–Y5 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Hallitus keskusteli ilmoitusasioista ja päätti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa 

saatetuksi. Hallitus keskusteli myös uudesta päivystysasetuksesta ja sen 

mukanaan tuomista toiminnan järjestelyistä erityisesti hammashuollon 

suhteen. 

 

 

§ 105 

(asia 4) 

HAMMASPROTEESIASIA 

 

 

§ 106 

(asia 5) 

SUUHYGIENISTIEN ANOMUS 

 

 

§ 107 

(asia 6) 

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU JA TULOSLASKELMA 9 / 2013 

 

Yhtymähallitukselle esitellään talousarvion syyskuun lopun toteutumis-

vertailu ja tuloslaskelma. Vertailusta puuttuvat vyörytykset ja poistot ajalta 

7–9/2013. Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esityslistan liitteenä 3. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee talousarvion syyskuun toteutumisvertailun ja 

tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi. 
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Päätös: Yhtymähallitus merkitsi talousarvion syyskuun toteutumisvertailun ja tulos-

laskelman tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 108 

(asia 7) 

KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTAHENKILÖSTÖN VALINTA 

 

Työturvallisuuskeskus on lähettänyt kuntiin ja kuntayhtymiin ohjeet kunta-

alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinnasta toimikaudeksi 

1.1.2014–31.12.2017. Kunnan/kuntayhtymän työsuojelun yhteistoiminta-

organisaatio sovitaan paikallisesti. Ohjeen mukaan yhteistoiminta-

organisaatioon on työntekijöiden valittava: työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi 

varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutettu toimii samalla myös työsuojelu-

toimikunnan jäsenenä. Toimihenkilöt voivat halutessaan valita 

keskuudestaan heitä edustavan työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi 

varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutettu toimii samalla työsuojelu-

toimikunnan jäsenenä. 

 

Työnantaja nimeää erikseen edustajansa työsuojelutoimikuntaan. 

Kuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan on kuulunut edellisen toimikauden 

aikana 4 jäsentä: toimihenkilöiden edustajana 1 jäsen ja hänellä 2 

varajäsentä ja työntekijöiden edustajana 2 jäsentä, heillä kummallakin 2 

varajäsentä. 

 

Työsuojelupäällikkö on toiminut työnantajan edustajana työsuojelu-

toimikunnassa ja hänen varajäsenenään on toiminut johtava lääkäri. 

 

Työsuojelutoimikunnan vaali on suoritettu sopuvalinnalla. Työsuojelu-

toimikunnan jäsenet ovat liitteessä 4. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita työnantajan edustajan ja hänelle kaksi 

varajäsentä työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi 1.1.2014–31.12.2017. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita työnantajan edustajaksi 

työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi 1.1.2014–31.12.2017 

talouspäällikkö Hanna Rannanperän, 

1. varajäseneksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Lindgrenin ja  

2. varajäseneksi yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jukka Leinon. 

 

§ 109 

(asia 8) 

POLIKLINIKAN ILMOITTAUTUMISEN TYÖTILOJEN MUUTOKSET 
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Poliklinikan ilmoittautumistiskin ja työtilan muutos toteutetaan loppuvuoden 

kuluessa. Keskuksenhoitajan työturvallisuutta ja potilasturvallisuutta 

parannetaan. Myös asiointirauhaan kiinnitetään huomiota. 

 

Muutostyöt toteutetaan toiminnan ohessa, ilman puhelinkeskuksen ja 

vastaanoton käyttökatkoja. 

 

Talouspäällikkö esittelee hallitukselle muutostyön toteutuksen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 110 

(asia 9) 

OSTOPALVELUSOPIMUS MEDIVERKON HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSKENTELYSTÄ 

KUNTAYHTYMÄN HAMMASHOIDOSSA 

 

Yhtymähallitukselle esitetään ostopalvelusopimuksen tekemistä Mediverkko 

Hammaslääkäri Oy:n kanssa hammaslääkärin työskentelystä kuntayhtymässä. 

 

Sopimuksen voimassaoloaika on 1.1.–31.12.2014. 

Sopimus esityslistan liitteenä 5. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Mediverkon kanssa esitys-

listan liitteen 5 mukaisen sopimuksen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Mediverkon sopimuksen. 

 

 

 

§ 111 

(asia 10) 

TIETOLIIKENNELASKUTUS KUNNILTA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.12.2012 § 135 päättänyt uusia data-

siirtoyhteyksien sopimuksen SSP:n kanssa. 

 

Yhtymähallitus on päättänyt myös, että 1.1.2013 alkaen peritään kunnilta 

osuus datasiirtoyhteyden kustannuksista suhteutettuna verkossa olevien 

koneiden määrään Liite 6. 
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Laskutus on tehty 1.1.2013 alkaen verkossa olevien koneiden määrän 

mukaisesti. Kunnat ovat kieltäytyneet maksamasta heiltä laskutettuja 

osuuksia. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee datasiirtoyhteyksien kustannusjaosta ja päättää 

kustannusten jakokäytännöstä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli datasiirtoyhteyksien kustannusjaosta. 

Yhtymähallitus päätti, että talouspäällikkö kutsuu koolle kuntien 

talouspäälliköt ja kirjanpitäjät keskustelemaan datasiirtoyhteyksien ja siihen 

liittyvien kustannusten jaosta eri tahojen välillä. 

 

 

§ 112 

(asia 11) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PÄÄTÖS PUHETERAPEUTIN TOIMEN TÄYTTÄMISESTÄ 

 

Avoinna ollutta puheterapeutin toimea hakivat laillistettu puheterapeutti Katja 

Saarinen Turusta ja humanististen tieteiden kandidaatti Katri Aro Turusta. 

Johtava lääkäri ja johtava hoitaja yhdessä haastattelivat molemmat hakijat. 

Haastattelu pidettiin 13.11.2013. Humanististen tieteiden kandidaatti Katri 

Arolla ei ollut hakuajan umpeutumiseen 31.10.3013 mennessä Valviran 

hyväksyntää toimia laillistettuna puheterapeuttina. 

 

Johtavan lääkärin päätöksellä avoinna olleeseen puheterapeutin toimeen on 

tullut valituksi laillistettu puheterapeutti Katja Saarinen. 

 

Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan, kun toimen valittu on toimittanut 

kuntayhtymän käyttämästä työterveyshuoltopalvelusta hyväksyttävän 

lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä valintapäätöksen tiedokseen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti merkitä valintapäätöksen tiedokseen. 

 

 

§ 113 

(asia 12) 

PUHETERAPEUTIN PALKKAUS 

 

 

§ 114 

(asia 13) 

TRIVAL OY:N TARJOUS TERVEYSKESKUKSEN WWW-SIVUJEN PÄIVITYKSESTÄ 
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Trival Oy on antanut tarjouksen terveyskeskuksen www-sivujen 

päivittämisestä. Tarjouksessa on huomioitu toiminnalliset ominaisuudet siten, 

että käyttöönoton jälkeen terveyskeskus pystyy itse päivittämään tietoja ja 

sivujen sisältöä. 

 

Tarjoukseen kuuluu sivuston toteuttaminen tabletti- ja mobiilikäyttöön 

skaalautuvaksi. 

 

Talouspäällikkö esittelee kokoukselle Trival Oy:n tarjouksen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää Trival Oy:n tarjouksen hyväksymisestä. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti Trival Oy:n tarjouksen hyväksymisestä.  

 

 

§ 115 

(asia 14) 

MUUT ASIAT 

Seuraava kokous päätettiin pitää 18.12.2013 klo 17.00. 

 


