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ALLEKIRJOITUKSET  
 
 
Granat Jarkko Lehtikankare Kirsi 
puheenjohtaja sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT  
§ 28 - 33 
  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

Allekirjoitetaan sähköisesti viikon 49 aikana. 

 

 

Vainio Ritva                         Simola Taina                       Ojala Lauri 

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ: Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 pöytäkirjat ovat nähtävissä 
kuntayhtymän internet  sivuilla;  www.poytyanterveyskeskus.fi 
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§ 28 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
  
 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on läsnä. 
 Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol-

lessaan varapuheenjohtaja. 
 Tarkastussäännön mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
 
  
 
 

Päätös: 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 
  
 
 
§ 29 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 
 
 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta päättää lautakunta. Kuntalain 140§:n mukaan 
valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58§:n 1 momen-
tissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisesti näh-
tävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. 
 
Päätösehdotus:   
 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viikon 49 aikana. 
 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 pöytäkirjat ovat nähtävissä kuntayhtymän Inter-
net sivuilla osoitteessa www.poytyanterveyskeskus.fi. 

 
 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 30 
(asia  3) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1-9, 2022 JA 
TALOUSARVION YLITYSENNUSTE VUODELTA 2022 
 
 
 Toiminnan ja talouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä sekä loppuvuoden 

ennuste. Kuntamaiseman raportti on yhtymähallituksella käytettävissä. Kuntakohtai-
set maksuosuuslaskelmat ovat esityslistan liitteenä. 

 
TALOUDELLINEN TOTEUMA 

  
 Toimintatuotot: 70,4 % 
 Toimintakulut: 78,3 % 
 Talouden toteuma: - 700 842 € (-206 801 €) 
 
 Poikkeamat: 
 Toimintatuotot: 
 Myyntituotot kunnilta vähentyvät (150 000 €) 
 Osaston hoitopäivämaksut vähentyvät (70 000 €) 
 Hammas- (177 000 €) ja lääkäripalveluiden hoitomaksut vähentyvät (55 000 €) 
 Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Ostopalve-

luita laskuttamatta noin 16 000 €. 
 Muita tuloja arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä (80 000 €) 
 Covid- korvauksia tullaan saamaan 489 605- 639 605 €. Varovaisuuden periaatteella 

laskelmassa on huomioitu + 500 000 €. 
  
 
 Toimintakulut: 
 
 Potilaiden hoito muiden kuntien osastoilla (covid) (100 000 €) 
 Covid- näytteet (190 000 €) 
 Kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka on määritelty kuntayhty-

män maksettavaksi (56 000 €) 
 Hoitotarvikkeet (100 000 €) 
 Saatavien poistot (51 139 €) 
  
 Talousarvion ylitykseen tulee vaikuttamaan Valtiolta saatavien Covid- korvausten 

määrä, osaston loppuvuoden käyttöaste ja henkilökunnan palkkakustannusten to-
teuma. Arvio talousarvion ylityksestä on 250 000- 529 000 €. Investoinnit ovat pysy-
neet talousarviossa. 

  
 Jäsenkuntiin ei tehdä lisälaskua. Kuntayhtymän kassatilanne on hyvä. Kuntayh-

tymä purkautuu kevään 2023 aikana.  
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Toimintatuottojen toteutuminen: 
 
 Koronatilanne ja yleinen kustannusten nousu ovat aiheuttaneet kustannusten kas-

vua. Myyntituotot kunnilla (150 000 €) ja vuodeoston hoitopäivämaksuja jää toteu-
tumatta (70 000 €), koska Covid-tilanteen vuoksi osaston paikkamäärä on tilapäisiä 
aikoja vähennetty.  

 
 Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Hammas- 

(177 000 €) ja lääkäripalvelun hoitomaksut (55 000 €) vähentyvät arvioidusta uuden 
asiakasmaksulain tuoman maksukaton ja lääkärivajeen vuoksi. Hammashoidon osto-
palvelun osalta asiakasmaksujen perintä tapahtuu loppuvuoden aikana. Syyskuun 
loppuun mennessä laskuttamatta oli noin 16 000 €. 

 
 Muissakin maksutuotoissa talousarvio on ollut optimistinen ja yleisesti Covid, toimin-

tatapojen muutokset sekä henkilöstövaje ovat vaikuttaneet tulojen toteutumiseen 
talousarviota pienempänä (80 000 €). 

 
 Kuntayhtymä on jättänyt STM:lle hakemuksen Covid- kustannusten korvaamisesta. 

Korvaukset maksetaan joulukuussa 2022 ja osa korvauksista maksetaan arvion pe-
rusteella. Kuntayhtymä odottaa saavansa Covid- korvauksia 489 605- 639 605 €. Va-
rovaisuuden periaatteella laskelmassa on huomioitu 500 000 euroa 

 
 Toimintakulujen toteutuminen:  
  
 Henkilöstökustannukset ja työvoiman vuokrauskustannukset yhteensä näyttäisivät 

pysyvän talousarviossa, vaikka kustannuksissa on nousua, koska koronasta johtuvia 
sairauslomia on ollut runsaasti. Uusien työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkan-
korotukset on maksettu 1.6.2022 ja keskitetty korotus 0,5 % 1.10 alkaen. 

  
 Asiakaspalveluiden ostot kunnilta nousevat, koska kuntayhtymän asukkaita on hoi-

dettu myös muiden kuntien osastoilla (100 000 €).   
 
 Ostopalvelukustannusten ylitys johtuu mm. Covid- näytteistä (190 000 €). Muiden 

palveluiden ostot ylittyvät (56 000 €). Tätä selittää kiinteistöpalveluissa mm. Auran 
terveysaseman iv- kanavien nuohous. Lisäksi on tehty muita pakollisia kiinteistöön 
liittyviä huoltotöitä, kuten terveysasemien jäähdytyslaitteiden korjauksia. Taloushal-
lintoon on ostopalveluna hankittu asiantuntija-apua ja kuntayhtymän purkuun liittyy 
myös kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka kunnat ovat määri-
telleet kuntayhtymän maksettavaksi  

 
 Aineissa ja tarvikkeissa lääkekulut ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempana ja 

hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa sairaanhoitopiirin linjaus diabeetikoiden 
hoitotarvikkeisiin liittyen (100 000 €)  

                            
 Muissa kuluissa saatavia on poistettu 51 000 euroa, mitä ei oltu talousarviossa huo-

mioitu. 
 
 Huonoimmassa tilanteessa talousarvio ylittyy 529 000 €. Realistinen ylitys arvio on 

puolet siitä, koska laskelmassa ei ole huomioitu säästyviä määrärahoja ja valtion Co-
vid-korvaus on arvioitu varovaisesti. 
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ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUMA 

 
Erikoissairaanhoidon kuntaraportit ovat esityslistan liitteenä. Siirtoviivemaksuja on 
kertynyt Auraan (15) vuorokautta, 5 potilasta 13 880 € ja Pöytyälle (71) vuorokautta, 
18 potilasta 71 950 €. Kustannukset ovat syntyneet, koska tk-osastolla on ollut usean 
kerran koronaepidemia tämän vuoden aikana ja paikkoja on jouduttu supistamaan. 
Jatkohoitopaikkojen järjestäminen on pitkittynyt Varsinais- Suomen hoitajapulan 
vuoksi. 

 
 Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkan mukaan kustannukset: 
 Pöytyä -8,2 % ja Aura +2,7 %.  
 
 
 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta, johtava hoitaja 

Eija-Liisa Vikström ja vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
 
 
  Liite: Palvelualueiden toiminta- ja talousraportti 1-9 /2022 
 
   
 

Päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 31 
(asia 4) 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS 
 
 Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski kertoo ajankohtaiset asiat kuntayhtymästä sekä 

terveydenhuollosta. 
 
  
 

Päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. 

          
  

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

 
 
 
 
§ 32 
(asia 5) 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
  Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen päivämäärän vahvistaminen.  
 
  
 

 Päätös: 
 Seuraava tarkastuslautakunnan kokous torstaina 23.3.2023 klo 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 33 
(asia 6) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32. 
 


