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Kokousaika  13.12.2017 klo 17.00–19.40 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Kaukinen Irma 

Autio Markku 

Laakso Arvo 

Kaurila Matti 

Keloniemi-Hurttila Elina 

Leino Jukka 

Maasalo Merja 

Tamminen Anu 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Ämmälä Lauri 

 

 

Laillisuus ja   § 112 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 112–127 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 113 

 

Allekirjoitukset Merja Maasalo ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 113 

 

Tarkastusaika 13.12.2017 

 

Pöytäkirjan   20.12.2017 

nähtävänäolo 
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§ 112 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

Matti Kaurila poistui kello 17:45 

 

 

§ 113 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Merja Maasalo. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 13.12.2017. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 114 

(asia 3) 

VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen (21.11.2017, § 

107) hyväksymän talousarvion perusteella käyttösuunnitelman vuodelle 

2018. 

 

Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät kuntayhtymän talousarvion vuodelle 

2018 ja -suunnitelman vuosille 2018–2020 seuraavasti: Pöytyän 

kunnanvaltuusto 11.12.2017 ja Auran kunnanvaltuusto 18.12.20167. 
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Päivitetty talousarvio on liitteenä 1, sähköisenä. (Paperina toimitettu 

21.11.2017 kokoukseen) 

Käyttösuunnitelma on liitteenä 2. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvion 

käyttösuunnitelman, mikäli jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät sen pohjalle 

laaditun talousarvion vuodelle 2018 ja -suunnitelman vuosille 2018–2020. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 115 

(asia 4) 

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2018 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 

terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-

potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 

 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vuoden 2018 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 

vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 3. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2018 liitteen 3 mukaisessa muodossa. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 

hinnat vuodelle 2018 liitteen 3 mukaisessa muodossa 1.2.2018 alkaen. 

 

Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen 
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§ 116 

(asia 5) 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2018 LUKIEN 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja 

terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 

asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin mukaisesti 

1,22 prosenttia. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi 

kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen 

indeksitarkistus tehtiin vuoden 2016 alusta. 

 

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. 

 

Kuntayhtymän asiakasmaksut on valmisteltu uuden asetuksen mukaisiksi. 

Esitys uusista asiakasmaksuista 1.1.2018 lukien esityslistan liitteenä 4. 

Esitys on laadittu huomioiden ministeriön antama indeksilasku 1,22 

prosenttia. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan 

liitteen 4 mukaisiksi 1.1.2018 lukien. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän asiakasmaksut esityslistan 

liitteen 4 mukaisiksi 1.1.2018 lukien, pois lukien kohta 3 Käynti erikois-

lääkärin vastaanotolla tk-lääkärin maksusitoumuksella, jonka enimmäis-

määrä tarkistetaan aluehallintovirastosta pitääkö maksun suuruuden vastata 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perimää maksua. 

 

Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 117 

(asia 6) 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNAN-

VAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen 

valinnanvapauslaista. Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, 

kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluntuottajilta 

sekä eräiltä muilta toimijoilta. Lausuntoaika on 3.11.–15.12.2017. Annetut 
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lausunnot ovat julkisia, ja ne otetaan huomioon valinnanvapauslain 

luonnoksen viimeistelyssä. 

Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistusta. Tavoitteeksi on kirjattu, että valinnanvapaus 

lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun pääsyä, 

vahvistaisi peruspalveluja ja parantaisi palveluiden laatua ja 

kustannusvaikuttavuutta. 

Valinnanvapauslakia sovellettaisiin maakunnan järjestämisvastuulle 

kuuluvaan julkisesti rahoitettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lain on 

tarkoitus tulla voimaan 1.1.2010. Valinnanvapaus otettaisiin tämän jälkeen 

käyttöön vaiheistetusti. 

Asiakas saisi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksikön vuoden 

2020 alusta lähtien, henkilökohtainen budjetti olisi käytössä vuoden 2020 

alusta alkaen ja asiakasseteli viimeistään 1.7.2020. Sote -keskukset 

aloittaisivat toimintansa vuoden 2021 alussa, ja suunhoidon yksiköt vuoden 

2022 alussa. 

Yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille on lähetetty sähköisesti 

hallituksen esitysluonnos oheismateriaaleineen etukäteen tutustuttavaksi. 

Johtoryhmä on valmistellut luonnoksen kuntayhtymän lausunnosta 

valinnanvapauslakiesitykseen. Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä 5. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä valmistellun lausuntoluonnoksen ja lähettää 

sen edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle pyydetyllä tavalla. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 118 

(asia 7) 

TULOJÄÄMIEN POISTO  

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2016 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 36.312,57 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

282 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 € 

2013 229 24.980,60 € 

2014 220 13.244,11 € 

2015 241 25.605,58 € 
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Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2017 aikana saatu perittyä 

yhteensä 2.424,84 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2016 tulojäämät 36.312,57 €. 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 119 

(asia 8) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2018 

 

Vuonna 2017 toteutettiin sivuterveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulut 

yhtäaikaisesti viisi viikkoa juhannuksesta. Auran hammashuolto oli tästä 

poikkeus ja oli koko kesän avoinna. Saatujen henkilöstö- sekä 

asiakaspalautteiden mukaan järjestely oli parempi kuin aikaisempina vuosina. 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina ajalla 25.6.–29.7.2018. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina ajalla 25.6.–29.7.2018. Kuntayhtymä informoi peruskuntien 

perusturvaa suluista, jotta voivat varautua sulkuihin kesän asiointiliikenteen 

suunnittelussa ja tiedotuksessa. 

 

Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 120 

(asia 9) 

ATK-OHJELMISTOJEN ALASKIRJAUS 

 

Kuntayhtymän johtajan päätöksen mukaisesti vuodesta 2016 kaikki atk-

ohjelmiin ja järjestelmiin liittyvät hankinnat on kirjanpidossa kirjattu 

vuosikuluksi. Ennen vuotta tehdyistä hankinnoista taseeseen on 1.1.2017 ollut 

kirjattuna 143 316,47 euroa, josta vuodelle 2017 suunnitelman mukaisia 

poistoja on 42 118,99 euroa ja tuleville vuosille jäljellä olevaa poistettavaa 
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101 197,48 euroa. Näiden aktivoitujen menojen alaskirjaaminen vuoden 2017 

tilinpäätöksessä selkeyttäisi talouden seurantaa sekä vertailtavuutta. 

Talousarvio vuosille 2018–2020 on laadittu huomioiden em. ehdotetut 

alaskirjaukset. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää alaskirjata kaikki ennen vuotta 2016 tehdyt atk-

ohjelma- ja järjestelmähankinnat. 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 121 

(asia 10) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT OSTOPALVELUNA 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ostopalvelusopimukset 

suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluista umpeutuvat vuoden 2017 

lopussa. Suukirurgian erikoishammaslääkäripalvelut on kilpailutettu. 

Tarjoukset vuodelle 2018 pyydettiin Mehiläiseltä, Hammasklinikka 

Dentorista ja PlusTerveydeltä. 

 

Suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluja tarjosivat: 

 

Hammasklinikka Dentori:  

ehl T. Kurki, ehl R. Niittynen, 

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 307 euroa 

 

PlusTerveys Oy: 

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 360 euroa 

 

Mehiläinen Oy  

EBA10 (hampaan poistoleikkaus) 382 euroa 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen Hammasklinikka Dentorin kanssa 

ajalle 1.1.–31.12.2018. Sopimukseen ei tehdä mahdollisuutta optiovuosiin. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 122 

(asia 11) 

HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2018 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 § mukaan talouspäällikkö päättää hallituksen 

antamisen toimivaltuuksien rajoissa hankinnoista. Yleisesti hankinnoista 

päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. 

Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden 

hankintavaltuuden. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vuoden 2018 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 

joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa määri-

teltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankinta-

kustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 

hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan arvoa 

määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen hankin-

takustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko 

voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 

kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti tehdä 

kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin 

kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun 

hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

 

§ 123 

(asia 12) 

M2IT:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

  

Medbit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.6.2017 omistajat päättivät 

käynnistää Medbit Oy:n ja Medi-It Oy:n fuusioin. Medbit Oy:n 

ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.11.2017 hyväksyttiin sulautumis-

suunnitelma sekä kokous suosittaa omistajille osakassopimuksen 

hyväksymistä. Ehdotettu osakassopimus liitteenä 6. 
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Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyn osakassopimuksen ja valtuuttaa 

talouspäällikkö Lauri Ämmälän allekirjoittamaan sopimuksen mahdollisin 

pienin teknisin muutoksin. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 124 

(asia 13) 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2018 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 

keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää, että yhtymähallitus kokoontuisi vuonna 2018 kuukauden 

toisena tai kolmantena keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään vuonna 2018 seuraavasti: 

17.1. 

14.2. 

14.3. 

18.4. 

16.5. 

13.6. 

 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 

 

 

§ 125 

(asia 14) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 27/2017, 15.11.2017 

 Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2017 

Kuntatyöantajat, 6/2017, 21.11.2017 

 Vuoden 2018 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 

ja liitteet 2–5 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

 Hankinnat Q5–Q6 
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Päätös:  

Merkitään tiedoksi 

 

 

§ 126 

(asia 15) 

MUUT ASIAT 

 

 

§ 127 

(asia 16) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:40 

 


