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§ 21 

(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. 

 

 

§ 22 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

ja määrää tarkastusajan. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hannu Ketola ja 

Hellevi Kulmala sekä määräsi tarkastusajaksi 17.12.2014 klo 8.00. 

 

 

 

§ 23 

(asia 3) 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

 

 

 Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Hannu Ketola ja Hellevi 

Kulmala. 
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§ 24 

(asia 4) 

(Yhtymähallitus 10.12.2014 § 106) 

YLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAKSI 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.10.2014 hyväksynyt ylilääkärin 

viran perustamisen1.1.2015 lukien. Päätöksen mukaan virkaa ei kuitenkaan 

täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään neuvotteluja ja sovitaan 

alkuvuoden kuluessa. Yhtymävaltuusto hyväksyi myös terveys-

keskuslääkärin viran muuttamisen geriatrin viraksi 1.1.2015. lukien. 

 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan käytettävissä on oltava mm. geriatrista 

erityisasiantuntemusta toiminnallisessa käytössä viimeistään 1. päivänä 

tammikuuta 2015. Tämä pitää sisällään mm. vuodeosastojen, palvelu- 

keskusten ja kotihoidon toiminnallisen geriatrian erityisasiantuntemuksen 

alla olevan kokonaisuuden. 

 

Väestövastuulääkäreillä on keskimäärin 1828 asukasta hoidettavanaan. 

Tehtävälisinä ovat vuodeosaston, hallinnon ja äitiys- ja perhe-

suunnitteluneuvolan sekä Auran kunnan osalta myös lasten- ja koulu-

terveydenhuollon tehtävät. Yhden lääkärin väistövastuusta siirtäminen 

geriatriksi ilman vakanssilisäystä merkitsee jäljelle jääneille vastuu-

lääkäreille tulevan asukasmäärän lisäystä nykyväestöstä keskimäärin 2133 

henkilöön. Tämä johtaisi ajan ollen hallitsemattomaan työmäärään ja 

omalääkärijärjestelmästä palvelu-tuotannolle saatavien hyötyjen 

häviämiseen. 

 

Kokouksessa selvitetään nykyinen työnjako ja geriatritoiminnan 

aloittamisen mukanaan tuomat toiminnalliset muutokset. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle ylilääkärin viran muuttamista 

terveyskeskuslääkärin viraksi. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti esittää valtuustolle ylilääkärin viran muuttamista 

terveyskeskuslääkärin viraksi. Yhtymähallitus esittää, ettei virkaa 

edelleenkään täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään 

neuvotteluja ja sovitaan alkuvuoden kuluessa. 
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Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti muuttaa ylilääkärin viran terveyskeskuslääkärin 

viraksi. Yhtymävaltuusto päätti myös, ettei virkaa täytetä 1.1.2015 alkaen 

vaan viran täytöstä käydään neuvotteluja ja sovitaan alkuvuoden kuluessa. 

 

 

 

§ 25 

(asia 5) 

(Yhtymähallitus 10.12.2014 § 107) 

AKUUTTI-ILTAVASTAANOTON JÄRJESTÄMINEN 2015 

 

Yhtymähallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan akuutti-iltavastaanoton 

järjestämistä terveyskeskuksessa. Asetukseen kiireellisen hoidon 

perusteista tehty muutos mahdollistaa terveyskeskuksen akuutti-

iltavastaanoton jatkamisen, kun ei ole kysymys ympärivuorokautisesta 

päivystyksestä. 

 

Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymässä valmistellaan 

lisä-talousarvio vuodelle 2015, huomioiden akuutti-iltavastaanoton 

jatkaminen. Hallitus päättää lisätalousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Johtoryhmä on selvittänyt akuutti-iltavastaanoton järjestämistä vuodelle 

2015 ostopalveluin. Johtava lääkäri ja talouspäällikkö selvittävät 

kokouksessa akuutti-iltavastaanoton järjestämistä ja kustannuksia. 

Laskelmat liitteenä (Liite 1). 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä terveyskeskuksen akuutti-iltavastaanoton 

järjestämisen ostopalveluna. 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle terveyskeskuksen 

akuutti-iltavastaanoton jatkamista vuoden 2016 loppuun. 

 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle terveyskeskuksen akuutti-

iltavastaanoton jatkamista vuoden 2016 loppuun. 

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että akuutti-iltavastaanottoa 

järjestetään v. 2015 ja ensisijaisesti palvelu tuotetaan omana työnä. 

Käytännön järjestelyistä käydään ky:n puheenjohtajiston johdolla 
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neuvottelu lääkäreiden kanssa, myös kunnanjohtajat ja talouspäällikkö 

osallistuvat neuvotteluun. 

 

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto päätti akuutti-iltavastaanoton järjestämisestä ensisijaisesti 

omalla työvoimalla. 

 

 

§ 26 

(asia 6) 

(Yhtymähallitus 10.12.2014 § 111) 

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2015 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.10.2014 § 11 päättänyt, ettei 

hammashuollon toiminnanmuutosta toteuteta, vaan kuntayhtymän talous-

arviossa tulee edelleen huomioida kuuden hammaslääkärin palkkauksen 

mahdollisuus aiotun neljän sijaan. Lisätalousarviossa on laskettu 

kustannusvaikutus käyntihintaan ja kuntien maksuosuuksiin. 

(Liite 2). 

 

Mikäli akuutti-iltavastaanoton toteuttamisesta on päätetty yhtymä-

hallituksessa 10.12.2014 (§ 107), yhtymävaltuusto päättää lisätalous-

arviosta myös akuutti-iltavastaanoton osalta (Liite 1). 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy lisätalousarvion. 

 

Yhtymähallituksen päätös: 

 

Yhtymähallitus hyväksyi lisätalousarvion koskien hammashuollon talous-

arviomuutosta.  

 

Yhtymävaltuuston päätös: 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi lisätalousarvion koskien hammashuollon talous-

arviomuutosta.  

 

 

§ 27 

(asia 7) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50. 


