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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  26.8.2015 klo 17.00–18.05 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Maasalo Merja 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

 

 

Laillisuus ja   § 68 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 68–77 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 69 

 

Allekirjoitukset Matti Kaurila ja Jukka Leino 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 69 

 

Tarkastusaika 26.8.2015 

 

Pöytäkirjan   2.9.2015 

nähtävänäolo 
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§ 68 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 69 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Outi Leino ja 

Eero Pöllänen. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

26.8.2015. 

 

 Päätös:  

 

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Mari Siimar. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

26.8.2015. 

 

 

§ 70 

(asia 3) 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 6/2015 

 

Vuoden 2015 puolen vuoden tuloslaskelma on esityslistan liitteenä (Liite 1). 

 

Puolen vuoden toteutuman perusteella toiminta on ollut talousarvion 

mukaista. Talousarvion laadintavaiheessa kaikki talousarviovuoden toiminnot 

eivät olleet tiedossa, mutta lisätalousarvion laatiminen ei ole ajankohtaista. 

 
Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja antaa talousarvion toteutumisen edelleen 

tiedoksi jäsenkunnille. 
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Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 71 

(asia 4) 

TÄYTTÖLUPA SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUDELLE AJALLE 30.9.2015 – 31.5.2016 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa anotun opintovapaan 

myöntämisen johdosta syntyvään sijaisuuteen (nro 75) ajalle 30.9.2015 – 

31.5.2016. Sijaistettavan toimen sijoituspaikka on Riihikosken sairaanhoito. 

 

Sairaanhoitaja sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 

sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Toimen työaika on 

38,25 tuntia viikossa, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen 

vastaanottotyötä tekevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 324,19 

euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla oma-

lääkäri–omahoitaja -järjestelmän mukaisesti. Lääkärihoitaja -työparien 

(seitsemän sairaanhoitajaa) lisäksi vastaanotoilla työskentelee kolme 

sairaanhoitajaa ja kaksi perushoitajaa suorittamassa lakisääteistä hoidon 

tarpeen arviointia puhelimessa ja potilaiden ohjaus-, neuvonta ja asiointia. 

Yllä mainittujen vastaanottojen töiden lisäksi kolme sairaanhoitajista suorittaa 

itsenäisesti hoitajavastuisten INR -potilaiden hoitoa, yksi sairaanhoitajista 

muistipotilaiden testauksia ja kaksi sairaanhoitajaa potilaiden Holter ja 

verenpaineen vuorokausirekisteröintejä. 

 

Vastaanottotyössä toimivien eri työntekijöiden työtehtäviä ei voida järjestellä 

toisella tavalla. Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään ja huolehtimaan 

terveydenhuoltolain 1326/2010 51 § mukaisesta perusterveydenhuollon 

hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä sekä 24 § mukaisesta 

sairaanhoidosta, on sairaanhoitajan sijaisuuden täyttäminen välttämätöntä. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa johtavalle hoitajalle luvan täyttää sairaan-

hoitajan sijaisuus ajalle 30.9.2015–31.5.2016. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 72 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA KOLMELLE HAMMASLÄÄKÄRIN VIRALLE 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa kolmelle 

hammaslääkärin viralle (nrot 26, 27 ja 28). 

 

Hammaslääkärin virka (nro 26) on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian, 

hakuaika on suunniteltu päättymään 28.9.2015. Viran kelpoisuus-

vaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä 

suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työaika on 37 tuntia viikossa. 

Palkkaus määräytyy kunnallinen lääkärien virkaehtosopimuksen hinnoittelu-

liitteen 2 kohdan L2TH5200 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 

3 648,97 euroa. Ensimmäinen sijoituspaikka on Kyrön hammashoitola. 

 

Hammaslääkärin virka (nro 27) on tarkoitus täyttää vuoden 2016 

alkupuolella. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun 

hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen 

taito. Työaika on 37 tuntia viikossa. Palkkaus määräytyy kunnallinen 

lääkärien virkaehtosopimuksen hinnoitteluliitteen 2 kohdan L2TH5200 

mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 3 648,97 euroa. Ensimmäinen 

sijoituspaikka on Kyrön tai Auran hammashoitola. 

 

Hammaslääkärin virka (nro 28) on tarkoitus täyttää vuonna 2016. Viran 

kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys 

sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työaika on 37 tuntia 

viikossa. Palkkaus määräytyy kunnallinen lääkärien virkaehtosopimuksen 

hinnoitteluliitteen 2 kohdan L2TH5200 mukaisesti. Tehtäväkohtainen 

peruspalkka on 3 648,97 euroa. Ensimmäinen sijoituspaikka on Kyrön tai 

Auran hammashoitola, riippuen kumpaan virka nro 27 on täytetty. 

 

Hammaslääkärien virkojen täyttämisellä saadaan vähennettyä työvoiman 

vuokrauksen kustannuksia. Työvoiman vuokraukseen on hammashuollossa 

mennyt vuoden 2015 alkupuoliskolla jo lähes 120 000 euroa. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa vastaavalle hammaslääkärille luvan täyttää 

kolme hammaslääkärin virkaa. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 73 

(asia 6) 

TEHTÄVÄN SIIRROSTA MAKSETTAVA VASTUULISÄ 

 

Kuntayhtymässä on ollut käytössä fysioterapeuttien toteuttama akuutti-

selkävastaanotto joulukuusta 2012. Sitä toteuttavat fysioterapeutit ovat lisä-

kouluttautuneet palvelun antamiseen. Heille on maksettu akuutti-

alaselkävastaanotosta 70 euron vastuulisää kuukaudessa. Kustannukset ovat 

olleet 2 520 euroa vuodessa. Selvitys akuuttiselkävastaanotosta on esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Nyt on suunniteltu fysioterapeuttien vastaanottojen laajentamista koskemaan 

myös yläselän eli niska-, hartia- ja olkapäävaivoja. Fysioterapeuttien akuutti-

selkävastaanotot vähentävät lääkärinvastaanottokäyntejä, vähentävät jonoja ja 

ovat kustannuksiltaan huomattavasti halvempia lääkärikäynteihin verrattuna. 

 

Tehtävänsiirroissa on noudatettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

ohjeistusta. Tehtäväsiirrolla tarkoitetaan tietylle ammattiryhmälle kuuluvien 

vaativien ja syvällistä osaamista edellyttävien kliinisten tehtävien 

sisällyttämistä jonkun toisen ammattiryhmän tehtäviksi. Tehtäväsiirtoa 

sisältävissä tehtävissä toimiminen edellyttää vähintään kolmen vuoden 

työkokemusta työtehtävissä sekä tehtävään annettua toimipaikka- tai 

täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja. 

Tehtäväsiirto edellyttää johtavan lääkärin myöntämää kirjallista lupaa 

tehtäväsiirtoon. Lupa on henkilökohtainen ja määräaikainen (5 vuotta). 

Tehtäväsiirto perustuu aina sopimukseen ja vapaaehtoisuuteen. Ohjeet 

tehtävänsiirroista on esityslistan oheismateriaalina. 
 

Kolme kuntayhtymän fysioterapeuttia on anonut yläselkävastaanoton 

pitämisestä 180 euron vastuulisää. Akuuttiselkävastaanotoista (ala- ja 

yläselkä) maksettava vastuulisä olisi täten yhteensä 250 euroa/työntekijä. 

Kustannukset akuuttiselkävastaanotoista olisi yhteensä 9 000 euroa vuodessa. 

 

Mikäli uudesta tehtävänsiirrosta johtuva vastuulisä kohtuullistetaan 130 

euroon kuukaudessa työntekijää kohden, lisäkustannukset ovat 4 680 euroa 

vuodessa ja akuuttiselkävastaanoton kustannukset yhteensä 7 200 euroa 

vuodessa kolmesta työntekijästä. 

 
 Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että lisäkoulutuksen käyneille, tehtävää tekeville 

fysioterapeuteille maksetaan yläselkävastaanotosta tehtävän siirrosta johtuva 

vastuulisä 130 euroa/kk/työntekijä siltä ajalta kuin he lisätehtävää tekevät. 

Akuuttiselkävastaanotoista maksettava vastuulisä on täten yhteensä 200 

euroa/kk/työntekijä. 
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Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 74 

(asia 7) 

JOHTAVAN HOITAJAN PALKAN TARKISTAMINEN 

 

Johtava hoitaja on pyytänyt tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista hallinnon 

uudistamisesta johtuen. Muutosten seurauksena johtava hoitaja toimii 

nykyisin psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja kaikkien 

osastosihteerien esimiehenä aiemman hoitohenkilöstön lisäksi. Johtavalle 

hoitajalle tuli hallinnon uudistuksessa uusia alaisia yhteensä kuusi henkilöä. 

 

Kunnallinen virkaehtosopimus 2014–2016 luku II 9§ 1 mom. kohta 3.3. 

suosittaa, että esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla 

pääsääntöisesti selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa. 

 

Palkantarkistuspyyntö on esityslistan liitteenä 2 ja palkkavertailu on esitys-

listan oheismateriaalina. 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

Päätösehdotus esitetään kokouksessa. 

 

 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää johtava hoitaja Eija-Liisa Vikströmin 

tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 300 euroa kuukaudessa 01.09.2015 lukien. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 75 

(asia 8) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

 työsopimukset: A4–A12 

 hankintapäätös: Q8–Q11 
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Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat 

 hankintapäätös: J06 

 tehtävänsiirto: L11 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat 

 työsopimukset: A151, A167, A168 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeut-

taan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 
 

 

§ 76 

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT 

 

Auran kunta, Ote pöytäkirjasta, kunnanvaltuusto § 41, 15.6.2015 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Pöytyän kunta, Ote pöytäkirjasta, kunnanvaltuusto § 52, 22.6.2015 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 18.6.2015, 9/2015 

 Uusi sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulain ja muiden lakien 

muutokset 

Kuntaliitto, Yleiskirje 15.6.2015, 11/2015 

 Tilaajavastuulaki ja laki lähetetyistä työntekijöistä muuttuvat 1.9.2015 

BDO Audiator Oy, 3.8.2015 

 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 77 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää syksyn kokousajat. 

 

 Päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti seuraavat syyskauden 2015 kokousajat: 

tiistaina 29.09. (talousarviokokous) 

keskiviikkona 21.10. 

keskiviikkona 18.11. 

keskiviikkona 16.12. 

 

Yhtymähallitus keskusteli Auran terveysaseman liittämisestä kaukolämpöön 

ja lämmönvaihtimen uusimisesta. Lisämäärärahan anominen valmistellaan 

seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. 

 

Kuntayhtymän johtaja kertoi jäsenkuntien kanssa käydystä neuvottelusta 

koskien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. 

 

Yhtymähallitus keskusteli terveysasemien kesäajan sulusta sekä 

akuuttivastaanotosta. 


