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Kokousaika  23.11.2016 klo 17.40–19.41 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Korpelainen Outi 

 

Laillisuus ja   § 87 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  §87–92 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 88 

 

Allekirjoitukset Jukka Leino ja Eero Pöllänen 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 88 

 

Tarkastusaika 23.11.2016 

 

Pöytäkirjan   30.11.2016 

nähtävänäolo 
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§ 87 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 88 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja 

Leino Outi. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

23.11.2016. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja 

Pöllänen Eero. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

23.11.2016 

 

 

§ 89 

(asia 3) 

OSASTON SANEERAUSSUUNNITELMA 

 

(Yhtymähallitus 16.11.2016 § 78) 

Osaston saneeraussuunnitelmaa on käsitelty jäsenkunnissa. Käydään läpi 

saneeraussuunnitelman vaihtoehdot B ja C, Heikki Kiiski esittelee ratkaisut. 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille edelleen vaihtoehdon C 

hyväksymistä. Suunnitelma C sisältää välttämättömien korjausten lisäksi 

osaston toiminnallisen kehittämisen. 

 

Päätös: Asia jätettiin pöydälle, käsitellään seuraavassa kokouksessa 23.11. uudelleen. 

Päätöksenteon tueksi laaditaan materiaalia esityslistassa jaettavaksi. 

Heikki Kiiski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 
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Esittely 23.11.2016 

Osaston saneeraussuunnitelmasta on tehty päätökset jäsenkuntien 

valtuustoissa (Auran kv 7.11.2016 § 37 ja Pöytyän kv 14.11.2016 § 59). 

Kumpikin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen suppean 

saneeraussuunnitelman hyväksymisestä. Yhtymähallitus käsitteli asiaa 

kokouksessaan 16.11.2016 ja päätti asian jättämisestä pöydälle, asiaa 

käsitellään uudelleen 23.11.2016 yhtymähallituksessa. 17.11.2016 

yhtymähallitus järjesti yhteisneuvottelun kunnanjohtajistolle, jossa todettiin 

kunnanvaltuustojen päätösten sisältö.  

 

Esityslistan liitteenä on kuntokartoitus ja suppean saneeraussuunnitelman 

alustavat kustannusarviot. Tarkempi kustannusten erittely, jonka perusteella 

voidaan todeta suunnitelmaan sisältyvien yksittäisten toimenpiteiden 

kustannukset laaditaan tiistaina 22.11. ja se toimitetaan yhtymähallitukselle 

sähköpostitse heti sen valmistuttua tai esitellään viimeistään kokouksessa 

23.11. 

 

Osastosaneerausta on käsitelty vuoden 2016 aikana kuntayhtymän 

kokouksissa seuraavasti ks. liite 2: 

 

Päätösehdotus: 

 

Kokouksessa 23.11. yhtymähallitus käy uudestaan läpi suppean saneeraus-

suunnitelman ja päättää kuntien valtuustoille esitettävästä kokonaisuudesta, 

joka sisältää kiinteistön kunnossapidon kannalta vain välttämättömiä 

korjauksia ja toimenpiteitä. Kustannusten osalta tavoitellaan pienempää 

summaa kuin kuntayhtymän 29.6.2016 § 51 päätöksen perusteella 

valtuustoille esitetty suppea saneeraussuunnitelma 402 984 €. 

Tarkempi päätösehdotus esitetään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus 23.11.: 

 

Yhtymähallitus päättää, että vuodeosaston saneeraus toteutetaan 

yhtymähallituksen 23.11.2016 kokouksessa esitellyn suunnitelma B (suppea) 

karsitun version mukaisesti. Karsitun suunnitelman kustannukset perustuvat 

aiemmin saatujen rakennustöiden kustannuslaskelman (18.6.2016) ja LVIA- 

(7.6.2016) sekä sähkötarjousten (30.5.2016) mukaisiin töihin. Karsittu 

kustannusarvio on suuruudeltaan 253 323,04 € ja sen sisältö on kuvattu 

23.11.2016 lähetyssä sähköpostin liitteessä. Mikäli karsittu suunnitelma 

hyväksytään toteutettavaksi, tulee tarjous päivittää vastaamaan tämän hetkistä 

hintatasoa, jolloin esitetty summa saattaa hieman muuttua. Lisäksi 

yhtymähallitus pyytää jäsenkuntia hyväksymään, että saneeraukselle esitetty 

määräraha lisätään kuntayhtymän talousarvioon 2017. Yhtymähallitus päättää 

rahoittaa osaston saneerauksen Kuntarahoituksen lainalla. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen esitetyn mukaisesti. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 23.11.2016 111 

 

 

Ponsi: 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Lindgren ja yhtymähallituksen jäsen 

Eero Pöllänen toivat esille, että tehty päätös ei ole kuntayhtymän edun 

mukainen, koska kuntokartoituksessa esille tuodut välttämättömät korjaukset 

eivät toteudu tehdyssä päätöksessä. 

 

 

§ 90 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION PALAUTTAMINEN UUDELLEENVALMISTELUUN 

(Yhtymähallitus 16.11.2016 § 79) 

 

Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2017–2019 on hyväksytty 

yhtymähallituksen kokouksessa 28.9.2016 (§ 63). Yhtymähallitus on päättänyt 

esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille talousarvion ja -suunnitelman 

vuosille 2017–2019 hyväksymistä. 

Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat esittäneet valtuustoille, että kunta-

yhtymän talousarvio vuodelle 2017 palautetaan valmisteluun ja edellytetään, 

että se valmistellaan jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden 

mukaisesti. Auran kunnanvaltuuston päätös on päätösehdotuksen mukainen, 

Pöytyän kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 14.11.2016. 

Jäsenkuntien laatiman kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien 

kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. 

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty 

talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit 

sitovat yhtymähallitusta. 

Jäsenkunnat ovat kunnanhallitusten kokouksissa päättäneet seuraavasti 

kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2017: 

- vähintään kahden prosentin vähennys vuoden 2015 toteutuneista henki-

löstö- ja muista käyttömenoista  

- kuntayhtymän tulee toiminnassaan jatkuvasti hakea uusia mahdollisia 

säästökohteita  

Kuntayhtymän talousarvio on laadittu annettua kokonaisraamia tavoitellen, 

tuloksena on -1,97 % kokonaisraami.  

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää uudelleen jäsenkuntien kunnanvaltuustoille 

talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2017–2019 hyväksymistä. 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle ja kokoontua keskiviikkona 23.11. 

ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään talousarviota. 

 

Esittely 23.11.2016 

 

Yhtymähallitus käsitteli talousarviota 16.11.2016 kokouksessa, mutta päätti 

jättää asian pöydälle ja käsitellä asia uudestaan kuntayhtymän ylimääräisessä 

kokouksessa 23.11.2016. Kuntayhtymän talousarviosta on tehty jäsenkuntien 

päätökset (Auran kv 7.11.2016 § 43 ja Pöytyän kv 14.11.2016 § 59), joissa 

todetaan, että jäsenkuntien valtuustot päättävät palauttaa kuntayhtymän 
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talousarvion vuodelle 2017 uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitusten 

ohjeiden mukaisesti (Auran kh 24.10.2016 § 149 ja Pöytyän kh 31.10.2016 § 

247), joissa Jäsenkuntien kunnanhallitukset edellyttivät kuntayhtymältä 

talousarvioraamissa vähintään 2 %:n vähennystä vuoden 2015 toteutuneisiin 

henkilöstö- ja muihin käyttömenoihin huomioiden jo vuodelle 2016 asetetut 

säästövelvoitteet. 

 

Kuntayhtymän viranhaltijat ovat käyneet kuntajohtajiston kanssa keskustelun 

17.11.2016, jonka perusteella yhtymähallitukselle laaditaan jäsenkuntien 

valtuustojen päätösten mukaisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla esitetyt 

kahden prosentin vähennykset suhteessa vuoden 2015 toteutuneista 

henkilöstö- ja muista käyttömenoista voidaan toteuttaa. 

 

Vaihtoehtoja laaditaan mm. seuraavista kokonaisuuksista: 

 

1) Keittiötoiminnan ulkoistaminen 

2) Hammashuollon yksikön ulkoistaminen 

3) Osastotoiminnan supistaminen touko-syyskuun ajalla 

4) Yhden sivuterveysaseman sulkeminen 

5) Erikoissairaanhoitoon siirrettävät ostopalvelut 

6) Kokoustarjoiluista luopuminen 

7) Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahasta luopuminen 

 

Laskelmat esitetyistä säästöistä ja niiden vaikutuksista toimitetaan 

yhtymähallitukselle sähköpostitse ennen kokousta. 

 

Päätösehdotus: 

Kuntayhtymän hallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille 

kokonaisuutta toimenpiteistä, joiden avulla esitetyt kahden prosentin 

vähennykset vuoden 2015 toteutuneista henkilöstö- ja muista käyttömenoista 

voidaan toteuttaa. Tarkempi päätösehdotus esitetään kokouksessa. 

 

 Päätösehdotus 23.11.: 

 

Kuntayhtymän hallitus päättää esittää edelleen jäsenkuntien valtuustoille 

yhtymähallituksen (28.9.2016 § 63) hyväksymää talousarvioesitystä, sisältäen 

vaatimuksen ruokahuollon ja hammashuollon järjestämisen ja niiden 

toimintaprosessien kriittisestä tarkastelusta ja aktiivisesta säästötoimien 

etsimisestä vuonna 2017. Päätös ruokahuollon uudistamisesta on tarpeen 

yhdessä Pöytyän kunnan kanssa.  Lisäksi kuntayhtymän hallitus esittää, että 

kokin toimi (44 000 €) ja yhden hammaslääkärin virka (55 000 €) jätetään 

täyttämättä. Alkuperäiseen talousarvioesitykseen kokoustarjoiluista esitetään 

vähennettäväksi 3 500 € ja luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat 1 500 €. 

Vuodeosaston saneeraus edellytetään ajoittuvaksi kesälomakauden ajalle, 

jolloin remontin vuoksi vähentyneet potilaspaikat voidaan huomioida 
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hoitohenkilökunnan lomien sijaistuksissa. Mikäli jäsenkuntien asettama 2 % 

säästötavoite henkilöstömenoista ja käyttömenoista ei täyty, katetaan 

puuttuva summa vuonna 2016 kertyneestä ylijäämästä. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen esitetyn mukaisesti. 

 

 

§ 91 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ KOKIN TOIMELLE (nro 2) 

(Yhtymähallitus 16.11.2016 § 83) 

 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle kokin toimelle (nro 2) 1.2.2017 lukien toistaiseksi. 

Toimen sijoituspaikka on keittiö, Riihikoski. 

Kokin toimen kelpoisuusvaatimuksena on suurtalouskokintutkinto tai muu 

vastaava koulutus. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona 

vuorotyöluonteinen jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 6 kohdan 06RUO040 mukaisesti. Tämänhetkinen kokin 

tehtäväkohtainen palkka on 1960,88 euroa kuukaudessa. 

Kuntayhtymässä keittiön ensisijainen toiminta perustuu terveyskeskusosaston 

hoitoa tukevan ruoan valmistukseen, mukaan lukien dieettiruoat. Terveys-

keskusosaston ruoanvalmistuksen lisäksi keittiö tuottaa henkilöstöruokalan 

palvelut riihikoskella. 

Pöytyän kunnan keskuskeittiöhankkeen oli tarkoitus vähentää henkilöstön 

kokonaismäärää Pöytyän kunnan ja terveyskeskuksen keittiöillä. Hankkeen 

kariuduttua, kukin keittiö jatkaa toimintaansa kuten tällä hetkellä. 

Kokki työskentelee pääsääntöisesti päivävuorossa, mutta tarvittaessa myös 

muissa työvuoroissa. Kokin tehtäviin kuuluu myös ruokapalveluesimiehen 

sijaistaminen hänen poissa ollessaan. Kokin toimen täyttäminen on yksikön 

toiminnalle välttämätöntä. 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan kokin toimelle (nro 2) 1.2.2017 lukien 

toistaiseksi. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä toimen täyttöä 

uudelleen kokouksessaan 23.11. 

 

 

Esittely 23.11.2016 

 

Yhtymähallitus käsitteli asiaa 16.11.2016 kokouksessa, mutta päätti jättää 

asian pöydälle, koska katsoi, että keittiön toimintaa tulee tarkastella 

kokonaisuutena talousarvion kanssa. 
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Päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää, että kokin toimelle ei myönnetä täyttölupaa, vaan 

keittiön prosesseja tarkastellaan kokonaisuudessaan uudestaan. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti hyväksyä, että kokin toimelle ei myönnetä täyttölupaa, 

vaan keittiön prosesseja tarkastellaan kokonaisuudessaan uudestaan. 

 

 

§ 92 

(asia 6) 

MUUT ASIAT 

 

- Avosairaalatoiminta käynnistyy 1.12.2016 

- Vuodeosaston potilaspaikkojen määrä vähentyy 1.12.2016 alkaen 

siten, että paikkoja on 30 (siihen saakka 40) 

 


