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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika 

 

Kokouspaikka 

 

21.3.2018 klo 17.00–18.59 

 

Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

  

 

Autio Markku    

Isotalo Heikki  

Kaukinen Irma   

Kaurila Matti    

Keloniemi-Hurttila Elina    

Leino Jukka  

Maasalo Merja    

Tamminen Anu  

 

 

Hiltunen Pirjo  

Ämmälä Lauri  

Kunnas Sirpa  

Lehtimäki Anneli  

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

§ 27 

 

  

 

Asiat 

 

§ 27 – 34 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa 

 

Allekirjoitukset 

 

§ 28 

 

Merja Maasalo ja Anu Tamminen 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 

  

 

§ 28 

  

21.3.2018 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 
 
28.3.2018 
 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 21.3.2018 3 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 27 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 28 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Merja Maasalon 

ja Anu Tammisen. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 21.3.2018. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 29 

(asia 3) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (18.3.2015) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen 

hyväksyvät 4 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös 

vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

Perussopimuksen 11 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat 

vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. 

 

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 416 

632,51euroa alijäämäinen.  
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Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden 

edellisten tilikausien alijäämän 715,03 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä (liite 1). Tilinpäätös 

ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2017 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 30 

(asia 4) 

PÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ TOIMIKAUDELLA 2017–2021 

   

Kuntalain 140 §: 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 

momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 

jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 

säännöksistä muuta johdu.” 

  
 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti 

nähtävillä kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla taloustoimistossa sen 

virka-aikana (ma - to 9-15, pe 9-14:30) 7 päivän ajan sen jälkeen, kun 

pöytäkirja on allekirjoitettu ja julkaistu Internetissä, kuntayhtymän 

kotisivuilla. 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 31 

(asia 5) 

ASIAKASMAKSUT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖISSÄ 

 

 Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksissaan 20.12.2017 

§ 125 sekä 14.2.2018 asia 11 kuntayhtymän lääkärikäyntien asiakasmaksuja 

koskien kotihoidon sekä tehostetun palveluasumisyksiköiden asukkaiden 

kotikäyntejä ja pyytänyt kuntayhtymältä maksuihin liittyvää selvitystä. 

Pöytyän kunnan ja kuntayhtymän kesken ei ole laadittu erillistä kirjallista 

sopimusta ao. palveluprosesseista tai asiakasmaksukäytännöistä.  

 

 Kuntayhtymän laskutus perustuu asiakasmaksulain mukaisiin 

kotikäyntilaskutushintoihin, ja hinnat ovat yhtymähallituksen vahvistamia 

asiakasmaksulain tarkistuksen määrävälein, viimeksi 13.12.2017 § 116.  

  

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat neuvotelleet maksukäytännöstä 

Pöytyän kunnan perusturvajohtajan kanssa 26.1.2018 sekä 9.3.2018, ja 

johtava lääkäri Auran kunnan perusturvajohtajan kanssa 12.3.2018. 

Neuvottelujen tuloksena esitetään, että kuntayhtymän hoitopaikakseen 

valinneilta asukkailta, jotka asuvat kuntayhtymän alueen tehostetuissa 

palveluasumisyksiköissä peritään vuosittain kertamaksuna 3 x 

asiakasmaksulain mukainen käyntimaksu, joka 1.1.2018 alkaen on á 20,60€, 

ja tämä suorite kattaa kalenterivuoden aikana lääkärikäynnit 

palveluasumisyksikössä sekä terveysasemilla. 

 

 Avosairaalan hoitopäivämaksu ei sisälly vuosimaksuun, vaan siitä laskutetaan 

erikseen käytön mukaan yhtymähallituksen vahvistaman hoitopäivämaksun 

mukaisesti.  

 

  

 

Päätösehdotus: 

Kuntayhtymän hoitopaikakseen valinneilta asukkailta, jotka asuvat 

kuntayhtymän alueen tehostetuissa palveluasumisyksiköissä peritään vuoden 

2018 alusta vuosittain kertamaksuna 3 x asiakasmaksulain mukainen 

käyntimaksu, joka 1.1.2018 alkaen on á 20,60€, ja tämä suorite kattaa 

kalenterivuoden aikana lääkärikäynnit palveluasumisyksikössä sekä 

terveysasemilla. Avosairaalan hoitopäivämaksu ei sisälly vuosimaksuun.  

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

 

§ 32 

(asia 6) 

ILMOITUSASIAT 
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 Kuntaliitto, Yleiskirje 2/2018, 20.2.2018 

- Kansallinen veteraanipäivä 

Aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun LSAVI/1977/06.03.01/2016 

- Salainen 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

- Q3 GDPR-ohjelmisto 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

 

Merkitään tiedoksi 

§ 33 

(asia 7) 

MUUT ASIAT 

 

- Suuhygienisti toimesta nro 116 jää eläkkeelle 31.8. Tällä hetkellä 

hammashoitajan toimessa nro 114 oleva henkilö on koulutukseltaan 

suuhygienisti. Vastaava hammaslääkäri esittää toimen 114 haltija 

siirretään suuhygienistin toimeen nro 116 ja hammashoitajan toimeen nro 

114 haettaisiin täyttölupaa huhtikuun yhtymähallituksessa.  

- Kuntayhtymän johtoryhmä tapasi Tieran Liiketoimintapäällikkö Jyri 

Lehtosen 5.3.2018, yhtymähallituksen päätöksen § 22/2018 mukaisesti. 

Tapaamisessa käytiin läpi Tieran tarjoamia palveluita. Tapaamisen 

pohjalta tarkentui, että Tiera tarjoaa perus ICT-palveluita ja heillä ei ole 

terveydenhuollon järjestelmäosaamista, eivätkä he ole myöskään 

halukkaita tarjoamaan näitä palveluita. Tapaamisessa sovittiin, että 

selvitystyötä jatketaan Tieran kanssa kevään kuluessa.  

- Pöytyän kunnanhallituksen päätöksessä (Khall 15.01.2018 §10) esitetään 

kuntayhtymän hallitukselle, että kuntayhtymä raportoi samassa 

aikataulussa omistajiaan kuin Pöytyän kunta. Yhtymähallitus keskusteli 

asiasta.  

- Talouspäällikkö on selvittänyt terveysasemien kattojen 

korjaamiskustannuksia. Alustavan arvion mukaan yhden terveysaseman 

vanhemman osan katon uusiminen maksaisi noin 75 000 – 80 000 euroa.  

- Riihikosken hammashuollossa tapahtui 1.3.2018 vesivahinko vanhan wc-

istuimen säiliön haljettua. Vahinko tarkastaja on käynyt tekemässä 

vahinkorakastuksen ja vakuutusyhtiö on tehnyt korvauspäätöksen.  

 

 

§ 34 

(asia 8) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:59 


