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§ 8 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kuntalain 54 §:n ja 86 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 

neljä päivää ennen kokousta. 

 

Kuntalain 58 §:n ja 86 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

(Perussopimus 7 §) 

 

 

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 9 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

ja määrää tarkastusajan. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rauno Kajander ja 

Reino Kallio sekä määräsi tarkastusajaksi 5.11. klo 8.00. 

 

 

§ 10 

(asia 3) 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

 

 

 Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Rauno Kajander ja Reino 

Kallio. 

 

 

 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymävaltuusto   29.10.2014   12 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 11 

(asia 4) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015–2017 

 

Yhtymähallituksen päätöksen 17.9.2014 § 73 pohjalta on valmistunut 

terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2015–2017. Liite 1. 

 

Virkojen/toimien lisäyksinä talousarvioon esitetään: 

 

 Ylilääkärin viran perustaminen 

 Sairaanhoitajan toimen perustaminen 

 Geriatri, viran muuttaminen 

 50 % laboratoriohoitaja muutos kokopäiväiseksi 

 

Määräaikaiset toimet 1.1 2015–31.12.2016: 

 Tietohallintosihteerin toimen perustaminen 

 Fysioterapeutin toimen perustaminen 

 

Vuonna 2015 

Investoinnit: 

Riihikosken lämmönvaihdinhuoneen saneeraus 100.000 € 

Effica suun terveydenhuolto versiopäivitys 10.000 € 

Auran hammashuolto: DAC pesukone 7 000 € 

Hammashuollon pesukone, Aura 7 000 € 

Effica lääkitys 8 000 € 

Effica LifeCare 1.0 14 000 € 

Yhteensä vuoden 2015 investointihankinnat: 146 000 € 

 

Yhteensä vuoden 2015 investointiosan hankinnat ovat 146.000 € 

Poistojen määrä vuodelle 2015 on  312.231 €. 

Lainan lyhennykset vuonna 2015 ovat yhteensä  75.000 €. 

 

Vuonna 2016 

Investoinnit: 

Riihikosken hammashuolto: DAC pesukone 7 000 € 

Effica LifeCare 2.0 10 000 € 

eArkistoon siirtyminen, vaihe 2/2  20 000 € 

Kyrön terveysaseman kattoremontti  60 000 € 

Effica Ekg 10 000 € 

Yhteensä vuoden 2016 investointihankinnat:  107 000 € 

Yhteensä vuoden 2016 investointiosan hankinnat ovat 107.000 € 
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Poistojen määrä vuodelle 2016 on 311.428 €. 

Lainan lyhennykset vuonna 2016 ovat yhteensä 37.500 €. 

 

Vuonna 2017 

Investoinnit: 

Intranetin ja lomakkeiston päivittäminen/ 

uusi ohjelma 15 000 € 

Riihikosken terveysasema yhdistelmäkone 10 000 € 

Riihikosken välinehuoltoon autoklaavi 30 000 € 

Vuodeosaston suihkutilojen saneeraus 30 000 € 

Röntgenin detektori 65 000 € 

Heman analysaattori 17.000 € 

Yhteensä vuoden 2017 investointihankinnat: 167.000 € 

 

Yhteensä vuoden 2017 investointiosan hankinnat ovat 167 000 €. 

Poistojen määrä vuodelle 2017 on 301.969 €. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2015–2017 talousarvio ja 

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymä-

valtuustolle vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti hyväksyä vuosien 2015–2017 talousarvio ja 

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle rajoitetusti. Ylilääkärin ja 

sairaanhoitajan virkoja ei täytetä 1.1.2015 alkaen vaan täyttämisestä 

neuvotellaan ja sovitaan 2015 alkuvuoden aikana. 

 

 Hammashuollon toimintaa tullaan kehittämään. 

 

Jäsen Markku Autio jätti eriävän mielipiteensä hammashuollon 

kehittämisen ja kaikkien uusien virkojen/toimien ja niitä koskevien 

muutosten osalta. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Kuultuaan johtavan lääkärin ja talouspäällikön esitykset talousarviosta, 

yhtymävaltuusto keskusteli tulevan vuoden toiminnasta. Perustettavista 

viroista ja toimista päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavissa 

pykälissä. 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymävaltuusto   29.10.2014   14 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Hammashuollon uudet järjestelyt herättivät keskustelua. Koululaisten 

kuljettamista Yläneeltä hammashoitoon muille toimipisteille pidettiin 

aikaavievänä ja haastavana. Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula kertoi 

hammashuollon nykytilanteesta ja vastasi hammashuoltoa koskeviin 

kysymyksiin. 

 

Rauno Kajander teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen. Kajander 

esitti muutoksena talousarvioon hammashuollon toiminnan ja virkojen 

säilyttämistä ennallaan. Hannu Ketola kannatti Kajanderin esitystä. 

Valtuusto äänesti hammashuollon muutoksesta. 

 

Talousarvion hyväksyminen hammashuollon muutoksin: jaa 

Kajanderin esitys hammashuollon toiminnan pitämisestä ennallaan: ei 

 

 Jaa Ei 

Kajander Rauno   x 

Kallio Reino  x 

Ketola Hannu  x 

Kulmala Hellevi  x 

Lehtonen Teija  x 

Leino Jukka x  

Leppämäki Liisa x  

Miinalainen Toivo  x 

Pöllänen Eero  x 

Reide Pirjo ei kantaa  

Savikangas Arto x  

Aalto Tuija  x 

Maasalo Merja x  

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuosien 2015–2017 talousarvio ja -suun-

nitelman, mutta päätti ettei hammashuollon toiminnanmuutosta toteuteta. 

Talousarvion sitovuus vahvistettiin osastotasolle. 

 

 

§ 12 

(asia 5) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 83) SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA 

YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE VUONNA 2015 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun 

perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 

aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 

pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee 
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perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät 

suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymä-

hallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 

asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 

tulojen määrä. 

 

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu 

vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määritelty 

vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän 

mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty 

talousarviossa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 suorite-

hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen (liite 2) mukaisena. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 suoritteiden 

hinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen (liite 2) mukaisena. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

Yhtymävaltuusto päätti vahvistaa suoritteiden hinnoittelun talousarvion 

hintaliitteen mukaisena. 

 

 

§ 13 

(asia 6) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN 

 

Uusien virkojen tavoitteena on kuntien kustannussäästöt perustervey-

denhuollon vahvistamisen lisäksi. Kahdesta ehdotetusta virasta / toi-

mesta (ylilääkäri, sairaanhoitaja) ja yhdestä muutettavasta virasta 

(geriatri) vain yhtä ei voida toteuttaa. Kysymys on siis kokonais-

uudistuksesta ko. toiminnoissa. 
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Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelmassa on esitetty ylilääkärin viran 

perustamista. Ylilääkärin viran avulla voidaan hallinnolliset tehtävät erottaa 

kliinisestä työstä sekä jakaa nykyiset väestövastuualueet kohtuullisiksi 

jokaista lääkäriä kohtaan. Tämä muutos vaikuttaa suoraan alueen potilaiden 

kiireettömän hoidon saatavuuteen ja toiminnan laadun parantumiseen. 

 

Muutoksen avulla pystytään mahdollistamaan yhden lääkärin toimiminen 

vuorollaan päivisin päivystävänä lääkärinä. Uuden päivystystyöasetuksen 

voimaan tullessa 1.1.2015 alkaen kuntayhtymän iltapäivystys loppuu ja 

nykyisin iltapäivystyksessä käyvät potilaat joudutaan hoitamaan 

päiväaikaan ja siihen tarvitaan tätä em. päivisin päivystävän lääkärin 

työpanos. Tarvittaessa ylilääkäri voisi myös hoitaa äkilliset lääkäreiden 

poissaolot, joihin muutoin on mahdotonta saada tekijää. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle ylilääkärin viran 

perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle ylilääkärin viran 

perustamista 1.1.2015 lukien. Virka perustetaan kuitenkin niin että sitä ei 

täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään vielä neuvottelua ja 

sovitaan alkuvuoden kuluessa. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti perustaa ylilääkärin viran 1.1.2015 lukien. Virkaa 

ei täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään vielä neuvottelua ja 

sovitaan alkuvuoden kuluessa. 

 

 

§ 14 

(asia 7) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) SAIRAANHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty sairaanhoitajan 

toimen perustamista. Terveyskeskuksen oman iltapäivystyksen loppumisen 

myötä päiviin kohdistuu entistä enemmän potilaspainetta. Sairaanhoitajan 

toimi kohdennetaan päivystävän sairaanhoitajan tehtäviin, jotta pystytään 

ottamaan vastaan päivisin sairaanhoitajan avulla hoidettavat 

päivystyspotilaat. 
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Yhteispäivystykseen pääsevät vain päivystyksellisen hoidon kriteerit 

täyttävät potilaat. Nykyisellään kuntayhtymän iltapäivystyksessä käyvistä 

potilasta osa tulisi nykyisinkin hoitaa päiväaikaan, mutta 

vastaanottoaikojen vähyyden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Jatkossa nämä 

potilaat on hoidettava omassa päiväaikaisessa toiminnassa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen 

perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen 

perustamista 1.1.2015 lukien. Toimi perustetaan kuitenkin niin että sitä ei 

täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään vielä neuvottelua ja 

sovitaan alkuvuoden kuluessa.  

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti perustaa sairaanhoitajan toimen 1.1.2015 lukien. 

Tointa ei täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään vielä 

neuvottelua ja sovitaan alkuvuoden kuluessa. 

 

 

§ 15 

(asia 8) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN 

GERIATRIN VIRAKSI 

 

Terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen geriatriksi. Geriatri toimisi sekä 

vuodeosaston että kuntayhtymän alueen palveluasumisyksiköiden ja 

kotihoitojen lääkärinä.  Kaikissa em. toimintayksiköissä hoidetaan paljolti 

samoja potilaita. Yhden ja saman geriatrin toimiessa kaikkien potilaiden 

lääkärinä on mahdollista hoitaa heitä mahdollisimman hyvin jo siinä 

yksikössä, jossa he vakinaisesti ovat. Tämä toteutuu, kun lääkäri tuntee 

paremmin potilaansa, heitä eri yksikössä hoitavan henkilökunnan sekä 

asumispalveluyksiköiden ulkoiset puitteet. Näin pystytään myös 

vaikuttamaan potilassiirtojen aiheuttamiin kustannuksiin, koska niiden 

tarve saataisiin uuden toimintamallin myötä vähenemään. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle terveyskeskuslääkärin 

viran muuttamista geriatrin viraksi 1.1.2015 lukien. 
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Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle terveyskeskuslääkärin 

viran muuttamista geriatrin viraksi 1.1.2015 lukien. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti terveyskeskuslääkärin viran muuttamisesta geriatrin 

viraksi 1.1.2015 lukien. 

 

 

§ 16 

(asia 9) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) LABORATORIOHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN 

KOKOPÄIVÄISEKSI 

 

Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty 50 % 

laboratoriohoitajan toimen muuttamista vuoden 2015 alusta koko-

päiväiseksi. Perusteluna työajan lisäämiselle on myytävän näytteen-

ottopalvelun lisääntyminen sekä työstä saatava tulo kuntayhtymälle. 

Myyntitulo kompensoi palkkakustannusten nousua. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän 50 % 

laboratoriohoitajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi 1.1.2015 lukien. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän 50 % 

laboratoriohoitajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi 1.1.2015 lukien. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

Yhtymävaltuusto päätti kuntayhtymän 50 % laboratoriohoitajan toimen 

muuttamisesta kokopäiväiseksi 1.1.2015 lukien. 

 

 

§ 17 

(asia 10) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty fysioterapeutin 

toimen perustamista. Perusteluna toimen perustamiselle on ostopalvelun 
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kustannusnousu. Fysioterapeutin tehtävänä on ottaa fysioterapiaostojen 

kokonaisuus hallintaan, käydä läpi ostettavat hoitojaksot ja yhtenäistää 

ostopalvelun käytön kriteerit kuntayhtymässä. Ostopalvelun kokonais-

summa pienenee vuosiansion verran. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle fysioterapeutin toimen 

perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle fysioterapeutin toimen 

perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti fysioterapeutin toimen perustamisesta 

määräaikaisena 1.1.2015–31.12.2016. 

 

 

§ 18 

(asia 11) 

Yhtymähallitus 15.10.2014 (§ 82) TIETOHALLINTOSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty tietohallinto-

sihteerin toimen perustamista. Perusteluna toimen perustamiselle ovat 

järjestelmien lukuisat päivitystarpeet. yhden tietohallintosihteerin työpanos 

ei riitä jatkuvasti kasvavan työkentän hoitamiseen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle tietohallintosihteerin 

toimen perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle tietohallintosihteerin 

toimen perustamista 1.1.2015 lukien. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti tietohallintosihteerin toimen perustamisesta 

määräaikaisena 1.1.2015–31.12.2016. 
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§ 19 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

Talouspäällikkö esitti, että valtuusto päättää talousarvion laatimisesta 

uudelleen hammashuollon aiotun muutoksen korjaamiseksi talous-

arviolukuihin. 

 

Yhtymävaltuusto päätti, että kokouksessa vahvistettu talousarvio pysyy 

voimassa. Kuntayhtymän perussopimuksen uusimisen yhteydessä, alku-

vuonna 2015, on mahdollista laatia lisätalousarvio. 

 

 

Yhtymävaltuusto vastaanotti kuntalaisaloitteen: 

 

Pöytyän kansanterveystyön yhtymävaltuustolle 29.10.2014 

 

 

Kuntalaisaloite 

 

”Esitän, että kuntayhtymän hallintoelimet, (hallitus/valtuusto) parantaisivat 

kuntamme ennakkovalmisteluissa olevien asioiden tiedottamista 

kuntalaisille. 

 

Kuntayhtymän tiedottaminen on ollut viimeaikoina luvattoman huonoa. 

Paikkakunnalla yleisesti leviävien lehtien toimitukset eivät saa ajoissa 

tietoa ja informaatiota. Kuntayhtymän hallinto mielestäni selvästikin 

panttaa tietoa, miksi? 

 

Kuntalaki jopa velvoittaa kuntalaisten kuulemisella ja asioista 

tiedottamalla. Näin kuntalaisetkin voivat edesauttaa edustajiaan päätöksen 

teossa. Esitys/asialista tulee saattaa lehdistölle tiedoksi samanaikaisesti, kun 

ne lähtevät ko. luottamushenkilöille. Ja kokouksen jälkeen täydennykset, 

mikä oli päätös. 

 

Kuntayhtymän hallintosääntö tulee jatkossa saada myös nettisivulle 

näkyviin. Avoimuus on mielestäni parasta päätöksentekoa, joka antaa 

hyvän kuvan kuntayhtymän päätöksenteosta kaikkien kuntalaisten 

parhaaksi. 

 

Yläneellä 29.10.2014 

yht.työterv. 

Heimo Pohjanpalo ” 

 

Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi. 
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§ 20 

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. 

 


