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KOKOUSAIKA Torstai 28.4.2022 klo 16.18-18.15 

 

KOKOUSPAIKKA Vihdin kunnantalolta (Asemantie 30), 4. kerroksen kokoustila 

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila jäsen 

  Jiida Torjama  varajäsen (etäyhteys) 

                                             Tomi Salin  jäsen 

                                             Anitta Siponen jäsen 

  Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen  

 

Poissa    

    

   

  

Muut läsnä olevat  Pippa Laukka palvelujohtaja 

                                             Mark Lassfolk pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Olli-Pekka Arvila  Mark Lassfolk  

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 

 

Vihdissä  4.5.2022 

 

 

 

Anitta Siponen                                        Päivi Suonsivu-Miettinen  

    

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla   

 5.5.2022 alkaen.  

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

TARK.LTK § 19  

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on läsnä. 

 

 

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintar-

kastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 
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läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 20.4.2022. 

 

Esitys 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-

rään nähden päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös 

 Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 16.18.  

   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

TARK.LTK § 20  

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkir-

janpitäjä.  Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuvat tarkastuslau-

takunnan jäsenet.  

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 

Esitys  

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Päätös 

Päätettiin, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin Anitta  

Siponen ja Päivi Suonsivu-Miettinen.  

 

TYÖJÄRJESTYS 

  

TARK.LTK § 21  

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  

  

 Esitys   

 Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 Päätös 

 Päätettiin, että esityslista toimii työjärjestyksenä.  

 

TERVEYSPALVELUIDEN KATSAUS 

 

TARK.LTK  § 22 Terveyspalveluiden palvelujohtaja Pippa Laukka on kutsuttu kokoukseen  

  informoimaan terveyspalveluiden tilikaudesta 2021 sekä ajankohtaisista asi-

oista.  

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

  Todettiin 

*Ajat ovat olleet poikkeukselliset pandemian johdosta. Vaikuttanut palvelu-

tuotantoon, mm koronatestausten ja -rokotusten muodossa, joka on vienyt re-

sursseja muista töistä. 
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*Koronakustannukset korvattiin täysimääräisesti valtion toimesta. 

*Koronapandemia ei kuitenkaan vielä ole ohi, tautia on liikkeellä edelleen 

kovin paljon. Jatkuvasti 1-2 hlön vaje hoitaja- ja lääkäripuolella koronasta 

johtuen. Rokotukset on hyvin viety maaliin 2. rokotukseen asti, rokotuskat-

tavuus ~75 %, 3. rokotuksen osalta ~50 % on rokotteen saanut. 4. rokotus on 

vain annettu rajatulle ryhmälle, rokotuskysyntä on kuitenkin hyvin vähäistä, 

mikä vapauttaa resursseja muuhun työhön. Korona työllistää edelleen paljon 

esim. puhelinpalvelua mm. sairaspoissaolojen takia. 

*Digitaalisia palveluita (HTA ja digichatti) kehitetty vahvasti 2021 aikana 

Karviaisessa. Hoidon tarpeen arviointi (HTA), joka toimii Mehiläisen järjes-

telmän pohjalla otettu käyttöön. Toimii tiimimallilla (hoitaja ja lääkäri) teh-

dään hoidon arviointia, jolloin mahdollisimman paljon pystytään tekemään 

heti. Yhteydenottoja on tullut paljon, ~170 kpl/pv. Marraskuusta lähtien 

myös kiireettömät yhteydenottotapaukset on onnistuttu hoitamaan saman 

päivän aikana. HTA:n käyttöönoton myötä päivystys on rauhoittunut huo-

mattavasti. Terveyskeskuspalveluiden ristiin käyttö Karkkilalaisilla ja Vihti-

läisillä mahdollista. Digichatti myös otettu käyttöön, rekisteröityjä käyttäjiä 

~1000 kpl. Chatissä pystytään hoitamaan potilaita reaaliaikaisesti (~15 min 

viiveellä). Perinteistä vastaanottoa tarvitaan kuitenkin edelleen.  

*Paljon patoutunutta kysyntää koronasta johtuen. T3-ajat ovat keskimäärin 

~30 pv:n luokkaa lääkärille, hoitajan vastaanotolle pääsee keskimäärin noin 

viikossa. T3-aikaa pyritään laskemaan alle 14:sta. Tavoitteen toteutumiseen 

vaikuttaa resurssitilanne. Lasten ja nuorten hoitoa pyritään vahvasti priori-

soimaan.  

*Lääkäritilanne tällä hetkellä hyvä, aiemmin kertyneet lomavelat saatu hyvin 

purettua.  

*Reilun vuoden aikana ollut isoja henkilöstömuutoksia, mm geriatrian yli-

lääkäri. Hyvinvointialueelle siirtymisen arvioidaan johtavan lisääntyneeseen 

henkilöstövaihdoksiin.  

*Yli 75-vuotiaiten määrä on suuri ja tulee tulevien vuosien aikana tuplaan-

tumaan.  

*Potilastietojärjestelmä vaihtui vuoden 2021 aikana Pegasoksesta Omniin, 

muutos ei sujunut täysin ongelmitta esim. reseptienhallinnan osalta. 

*Tuottavuutta pyritään edelleen kehittämään.  

 

Päätös 

   Päätettiin merkitä informaatio tiedoksi. 

   Palvelujohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 
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TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 

 

TARK.LTK § 23 Kuntayhtymän tilintarkastaja raportoi tilintarkastuksen työohjelman 

toteutumisesta sekä suoritettujen tarkastusten tarkastushavainnoista ja esitte-

lee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. 

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös 

   Päätettiin merkitä informaatio tiedoksi. 

 

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄ-

MINEN    

 

TARK.LTK  § 24 Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2021  

tilinpäätöksen 29.3.2022 § 33 ja antanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslauta-

kunnan tarkastettavaksi. Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja on esitellyt 

tilinpäätöstä 9.3.2022 tarkastuslautakunnalle.  

 

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkas-

tuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhty-

mähallituksen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tarkastus-

lautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus anta-

vat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapau-

desta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on esitellyt tilintarkastuskertomuksen § 

23:ssa.   

 

Esitys  

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saat-

taa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tie-

doksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka 

edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja 

ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös vahvistetaan ja 

tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2021. 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saat-

taa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tie-

doksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka 

edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja 

ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös vahvistetaan ja 

tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2021. 
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ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2021 LAADINTA 

 

TARK.LTK  § 25 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. 

 

   Päätös 

   Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksen luonnoksen ja viimeiste-

lee arviointikertomuksen seuraavassa kokouksessa 19.5.2022.  

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK  § 26 Hallintosäännön 112 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsi-

teltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita tarvittaessa. 

 

Päätös Ei muita asioita. 

 

 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK  § 27 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet 

oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa 

on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettä-

vä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 

tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto pe-

rustuu. 

 

Esitys Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksen-

hakukielto liitetään pöytäkirjaan. 

 

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kun-

talain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 

§). 

 

Päätös Ehdotuksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 18.15. 


