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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  21.1.2015 klo 17.00–18.10 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kallio Reino 

Leino Jukka 

Outi Leino 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 1 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 1–11 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 2 

 

Allekirjoitukset Mari Siimar ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 2 

 

Tarkastusaika 28.1.2015 

 

Pöytäkirjan   4.2.2015 

nähtävänäolo 
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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 2 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mari Siimar ja 

Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 28.1.2014 klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mari Siimar ja 

Jukka Leino sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 28.1.2014 klo 8.00. 

 

§ 3 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4.12.2014, Nro 15/80/2014 

 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2015 

Kuntaliitto, Yleiskirje 1/2015, 7.1.2015 

 Vuoden 2014 yleiskirjeluettelo 

Kansaneläkelaitos, Päätös 10.12.2014 

 Päätös työnantajan järjestämästä työterveyshuollon kustannusten 

korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013 

KEVA, virkakirje 4/2014, 19.12.2014, 348/00.01.01/2014 

 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

KEVA, pöytäkirjan ote 4.12.2014 

 Valtuuskunnan kokous 4/2014, 4.12.2014. § 28 kunnallisen 

eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutos 
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KEVA, KUEL-yleiskirje 3/2014, 15.12.2014 

 KuEL-maksut vuonna 2015 

Kuntatyönantajat 19.12.2014, 17/2014 

 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2015 lukien 

 Yleiskirjeen 17/2014 liite 

Pöytyän kunta, 19.12.2014 

 Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen määräaikaiset lisätehtävät ja 

näistä maksettava lisäpalkka 

 

Johtava lääkäri Risto Puustinen toi hallitukselle tiedoksi terveyskeskuslääkäri 

Marjo Juottosen irtisanoutumisilmoituksen.  

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

§ 4 

(asia 4) 

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 

 

Yhtymähallitukselle esitellään yhteenvedot viranhaltijoiden päätöspöytä-

kirjoista vuodelta 2014. 

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista esityslistan liitteenä 1. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2014 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin yhtymä-

hallitus merkitsee yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi.  
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§ 5 

(asia 5) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.2.2015 LUKIEN 

 

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2015 voimaan 

tulleen asetuksen (825/ 2013) perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen 

nojalla indeksiin. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset 

maksut ja tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat 

sekä laitoshoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän 

vähimmäiskäyttövaran Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan 

vuoden marraskuun aikana. Ministeriön antamat indeksikorotuksella korjatut 

hinnat 1.1.2015 lukien on esitetty esityslistan liitteessä 2. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän asiakasmaksut uuden asetuksen 

mukaisiksi. Esitys uusista asiakasmaksuista 1.2.2015 lukien esityslistan 

liitteenä 2. 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan 

liitteen 2 mukaisiksi 1.2.2015 lukien. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan 

liitteen 2 mukaisiksi 1.2.2015 lukien. 

 

 

 

§ 6 

(asia 6) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto määrää toimikauttaan vastaavaksi 

ajaksi johtavan lääkärin. Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen 

suostumusta viranhaltijalle, joka on hoitanut tehtävää koko edellisen 

toimikauden. 

 

Johtava lääkäri Risto Puustinen siirtyy eläkkeelle 1.2.2015 alkaen. 

Kuntayhtymän lääkäreiden kanssa on käyty neuvotteluja johtavan lääkärin 

tehtävän ottamisesta toimikauden loppuajaksi. Suostumuksensa johtavaksi 

lääkäriksi on antanut terveyskeskuslääkäri Guoliang Leo Gu. 
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 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavaksi lääkäriksi jäljellä olevalle 

toimikaudelle 1.2.2015 alkaen terveyskeskuslääkäri Gualiang Leo Gun. 

 

Palkkauksesta tehdään erillinen päätös. 

 

Esityslistan lähettämisen jälkeen terveyskeskuslääkäri Pirjo Hiltunen antoi 

suostumuksensa johtavaksi lääkäriksi. 

 

Muutettuna päätösehdotuksena johtava lääkäri esittää kokoukselle Pirjo 

Hiltusen nimeämistä johtavaksi lääkäriksi jäljellä olevalle toimikaudelle 

1.2.2015 alkaen. 

 

 

 Päätös:  

Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti valita johtavaksi lääkäriksi jäljellä 

olevalle toimikaudelle 1.2.2015 alkaen terveyskeskuslääkäri Pirjo Hiltusen ja 

valita varalle terveyskeskuslääkäri Leo Gun. 

 

Yhtymähallitus edellyttää johtavan lääkärin tekevän hallinnollisen työn 

osuuden Riihikoskella, vastaanottoa voi jatkaa edelleen Auran toimipisteessä. 

 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 

 

Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES 

III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika 

on päättynyt 31.12.2014. 

 

Sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 30 euron suuruisena silloin, kun 

kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 

 

Erikoishälytysraha maksetaan 50 euron suuruisena silloin, kun työntekijä 

joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo 

tehdyn työvuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän 

tunnin ajaksi tai saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 

 

Tehy ja Super esittävät sopimuksen jatkamista seuraavaksi kahdeksi 

vuodeksi, 31.12.2016 asti. Sopimus koskee vuodeosastoa ja vastaanottoja 

kuntayhtymässä. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa nykyistä sopimusta 31.12.2016 asti nykyisin 

korvauksin. 

 

Ensisijaisesti tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta toissijaisesti 

pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman työvuoronsa 

päätteeksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jatkaa nykyistä sopimusta 31.12.2016 asti nykyisin 

korvauksin. 

 

Ensisijaisesti tulee hälyttää vapaalla ollut työntekijä ja vasta toissijaisesti 

pyydetään työntekijää jatkamaan toinen työvuoro oman työvuoronsa 

päätteeksi. 

 

 

 

§ 8 

(asia 8) 

TULOJÄÄMIEN POISTO 

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2013 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 24.980,60 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

229 kpl. 

 

Vuosi asiakkaita tulojäämä yht. 

2008 131 12.412,21 € 

2009 166 9.233,45 € 

2010 192 15.182,01 € 

2011 209 13.207,45 € 

2012 212 14.008,73 € 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2014 aikana saatu perittyä 

yhteensä 2173,13€. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2013 tulojäämät 24.980,60 €. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti poistaa vuoden 2013 tulojäämät 24.980,60 €. 
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§ 9 

(asia 9) 

TEHTÄVÄNSIIRTO MAREVANHOITAJAT 

Pöytyän ktt:n ky:ssä aloitettiin hoitajavastuinen Marevan -potilaiden hoito 

tammikuussa 2013. Lääkärit ovat siirtäneet hyvässä hoito-tasapainossa olevia, 

pienen riskin Marevan potilaita, hoitajavastuuseen. Marevan -hoitajia on 

kuntayhtymässä kolme henkilöä. 

 

HoiMarevan potilaita on yli 200, kokemukset toiminnasta ovat olleet 

pelkästään positiivisia. Potilaat, jotka ovat laitoshoidossa tai joilta kotihoito 

ottaa näytteen kotona, eivät siirry pikamittauksiin. Lisäksi on potilaita, jotka 

eivät sovellu pikamittauksiin, arvon heittelyn, anemian, pahalaatuisen 

kasvaimen tai jonkin muun syyn vuoksi. 

 

Hoitajavastuun aloittamisesta lähtien, tehtävänsiirrosta ja vastuunkasva-

misesta on maksettu näille erityisluvan saaneille sairaanhoitajille lisää, joka 

on ollut 30 e/kk. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös lisän maksamisesta 

loppuu 31.1.2015. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa Marevan -hoitajille tehtävästä maksettavaa 30 

€/kk lisää 31.12.2016 asti. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti jatkaa Marevan -hoitajille tehtävästä maksettavaa 30 

€/kk lisää 31.12.2016 asti. 

 

 

 

§ 10 

(asia 10) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI KAISA PÖNKÄN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

Terveyskeskuslääkäri Kaisa Pönkä on osoittanut yhtymähallitukselle 

seuraavan sisältöisen anomuksen: 

 

”Olen suorittanut erikoislääkärin tutkinnon yleislääketieteen alalla 19.2.2014 

Turun Yliopistossa ja saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 

päätöksellä oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna 

henkilönä 24.3.2014. 

 

Lääkärien kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan yleislääketieteen 

erikoislääkärin palkka on 543,05–678,31 euroa suurempi kuin 

erikoistumattoman yleislääkärin peruspalkka. 
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Anon täten peruspalkkaani korotusta erikoislääkäritutkintoni johdosta 800 

euroa 1.2.2015 alkaen. 

 

Pöytyällä 16.1.2015 

 

LL Kaisa Pönkä, yleislääket. el” 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö selvittävät kokouksessa palkkausasiaa. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää nostaa terveyskeskuslääkäri Kaisa Pönkän 

peruspalkkaa 600 euroa 1.2.2015 alkaen. 

 

 

 Päätös: 

Yhtymähallitus päätti nostaa terveyskeskuslääkäri Kaisa Pönkän 

peruspalkkaa 600 euroa 1.2.2015 alkaen. 

 

 

 

§ 11 

(asia 11) 

MUUT ASIAT  

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 3.2.2015. 


