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Kokousaika  18.10.2017 klo 17.03–18.48 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Arvola Ulla-Riitta 

Autio Markku 

Isotalo Heikki 

Kaurila Matti 

Keloniemi-Hurttila Elina 

Leino Jukka 

Maasalo Merja 

Tamminen Anu 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Ämmälä Lauri 

 

 

Laillisuus ja   § 83 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 83–96 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 84 

 

Allekirjoitukset Heikki Isotalo ja Matti Kaurila 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 84 

 

Tarkastusaika 18.10.2017 

 

Pöytäkirjan   25.10.2017 

nähtävänäolo 
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§ 83 

(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.  

 

 

§ 84 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heikki Isotalo ja 

Matti Kaurila. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

18.10.2017. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

 

§ 85 

(asia 3) 

TALOUSARVIO VUOSILLE 2018–2020 

 

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kunta-

yhtymän talousarvion ja -suunnitelman. Jäsenkunnat ovat kunnanhallitusten 

kokouksissa päättäneet seuraavasti kuntayhtymän talousarvioraamista 

vuodelle 2018: 

 

- vähintään kahden prosentin vähennys vuoden 2016 toteutuneista 

toimintamenoista. 

 

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty 

talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit 

sitovat yhtymähallitusta. 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 18.10.2017 94 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmasta 

vuosille 2018–2020 on liitteenä 1. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille liitteenä 

olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 

hyväksymistä. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 86 

(asia 4) 

9. LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

 

Talousarviossa vuosille 2018–2020 esitetään 9. terveyskeskuslääkärin viran 

perustamista 1.1.2018 alkaen. Perusteluna uuden viran perustamiselle on 

äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyön vastuulääkärin tehtävien hoito, jota 

nykyisin lääkäriresurssein ei ole ollut mahdollista järjestää. Perustettavan 

viran myötä on myös mahdollista helpottaa kiireettömien lääkärin 

vastaanottoaikojen jonotilannetta eri toimipisteissä, ja mahdollistaa paremmin 

kuntayhtymän alueen väestön vastuulääkärijärjestelyjä asukkaiden 

lähimmässä toimipisteessä. 

Perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto. Työaika on 38,25 h/vk, ja viran työehdot ja palkkaus määräytyvät 

KVTES:n ja Lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluliitteen 1 kohdan 

mukaisesti. Viran arvioidut vuosipalkkakustannukset ovat 57 330 e/vuosi. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa 9. terveyskeskuslääkärin viran 1.1.2018 

alkaen ja myöntää johtavalle lääkärille sen täyttöluvan. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa 9. terveyskeskuslääkärin viran 1.1.2018 

alkaen ja myöntää johtavalle lääkärille sen täyttöluvan molempien kuntien 

valtuustojen hyväksyttyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018. 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 87 

(asia 5) 

TERVEYDEN-/SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN 

PERUSTAMINEN 

 

Talousarviossa 2018–2020 esitetään määräaikaisen terveyden-

/sairaanhoitajan varahenkilön toimen perustamista ajalle 1.1.2018–

31.12.2018. Perusteluina toimen perustamiselle ovat nykyisellään 

merkittävien sijaiskustannusten hallinta. Perustettavan toimen myötä on 

mahdollista huolehtia paremmin palveluiden saatavuudesta äkillisissä 

sairauspoissaoloissa ja välttää tarpeettomia vastaanottoaikojen peruutuksia. 

Toisaalta myös vakituisen henkilöstön työaikaa säästyy kun vaihtuvien, 

lyhytaikaisten sijaisten jatkuva perehdytys jää pois, ja osaava varahenkilö voi 

työskennellä kaikissa toimipisteissä itsenäisesti. 

 

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sekä terveydenhoitajan että 

sairaanhoitajan tutkinto. Työaika on 38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 03HOI030 mukaisesti. Toimen tehtävä-

kohtainen palkka on 2340,19 e/kk. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa terveyden-/sairaanhoitajan määräaikaisen 

varahenkilön toimen ja myöntää johtavalle hoitajalle sen täyttöluvan. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa terveyden-/sairaanhoitajan määräaikaisen 

varahenkilön toimen ajalle 1.1.2018–31.12.2018 ja myöntää johtavalle 

hoitajalle sen täyttöluvan molempien kuntien valtuustojen hyväksyttyä 

kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018. 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 88 

(asia 6) 

MÄÄRÄAIKAISEN OSA-AIKAISEN JALKATERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA 

TÄYTTÖLUPA 

 

Talousarviossa 2018–2020 esitetään osa-aikaisen jalkaterapeutin toimen 

perustamista ajalle 1.1.2018–31.12.2018. Perusteluina toimen perustamiselle 

ovat nykyisellään vuosittain merkittävästi nousseet diabeetikoiden jalkahoito-

ostopalvelukustannukset johtuen väestön lisääntyvästä diabetes- 

sairastavuudesta. Perustettavan toimen myötä kustannusten hallinta ja 

palvelun yhtenäinen saavutettavuus sekä hoitoketjun sujuvuus paranevat. 
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Hoitoonohjauskriteerit säilyvät muuttumattomina, ts. jalkaterapeutin työpanos 

tulee keskittymään riskidiabeetikoiden jalkojenhoitoon. 

 

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on jalkaterapeutin tutkinto. 

Työaika on 20 h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 

03HOI030 mukaisesti. Kokoaikaisen toimen tehtäväkohtainen palkka on 

2272,42 e/kk ja 20 tunnin viikkotyöajalla 1172,86 e/kk. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa jalkaterapeutin osa-aikaisen (20 h/vko) 

määräaikaisen toimen ja myöntää johtavalle hoitajalle sen täyttöluvan. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa jalkaterapeutin osa-aikaisen (20 h/vko) 

määräaikaisen toimen ajalle 1.1.2018–31.12.2018 ja myöntää johtavalle 

hoitajalle sen täyttöluvan molempien kuntien valtuustojen hyväksyttyä 

kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018. 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 89 

(asia 7) 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN KUNTAYHTYMÄN INTERNETSIVULLA 

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden 

ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan kuntayhtymän 

tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustojen tiedoksi. 

Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 

1.6.2017 alkaen. Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä 

sovelletaan myös kuntayhtymään. Kuntaliiton suositus sidonnaisuuksien 

ilmoittamisesta on kokouksen liitteenä 3. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän sidonnaisuuksien ilmoittamis-

lomakkeen, joka esitellään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä 

kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ilmoittamaan sidonnaisuutensa kuntalain 

edellyttämällä tavalla. Ilmoitukset toimitetaan taloustoimistoon perjantaihin 

3.11.2017 mennessä vietäväksi kuntayhtymän tarkastuslautakunnan 

kokoukseen 10.11.2017. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 90 

(asia 8) 

KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN 

JATKOVALMISTELUSTA VUOSILLE 2017–2019 JA VALMISTELUORGANISAATION 

TYÖRYHMIEN JÄSENLUETTELOSTA 

 

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelun 

suunnitelmaa 2017–2019 on käsitelty valmistelua ohjaavassa johtavien 

viranhaltijoiden kokouksessa 20.9.2017. Kokouksessa päätettiin lähettää 

suunnitelma lausuttavaksi Varsinais-Suomen kunnille ja kuntayhtymille. 

Samassa yhteydessä esitettiin lausuttavaksi yhdistetyn sote- ja maakunta-

uudistuksen valmisteluorganisaation työryhmien jäsenluettelot sekä 

valmistelusta päävastuun ottavan projektiorganisaation nimikeluettelo. 

 

Lausuntopyyntö lähetettiin kuntiin ja kuntayhtymiin 25.9.2017 ja vastausta 

pyydettiin 10.10.2017 mennessä. 

 

Johtoryhmä on valmistellut kuntayhtymän lausunnon, joka on esitelty 

yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja edelleen yhtymähallituksen jäsenille 

sähköisesti kommentoitavaksi. Kommenttien jälkeen kuntayhtymän lausunto 

on lähetetty määräpäivään mennessä. 

 

Kuntayhtymän lausunto on esityslistan liitteenä 2. 

 

 Päätösehdotus 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

Merkitään tiedoksi 

 

 

§ 91 

(asia 9) 

TÄYTTÖLUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN 

 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle terveyskeskuslääkärin viralle (vakanssi nro. 20) 

1.1.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on lääkärin-

vastaanotto Auran terveysasemalla. 

 

Kuntayhtymässä perusterveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveys-

asemalla, ja lääkäreiden vastaanotto järjestetään kuntayhtymän alueella 

kullakin terveysasemalla väestövastuuperiaatteen mukaisesti. Lakisääteisten 

perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen edellytyksenä on nykyisten 

lääkärivirkojen täyttäminen. 
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Viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Viran 

työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen oma-

lääkärisopimuksen ja palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti. Tämänhetkinen 

terveyskeskuskeskuslääkärin tehtäväkohtainen palkka on 3936,51 euroa 

kuukaudessa. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan 

1.1.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on lääkärin-

vastaanotto Auran terveysasemalla. 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 92 

(asia 10) 

TÄYTTÖLUPA ARKISTOSIHTERIN TOIMEEN 

 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen 

johdosta vapautuvalle arkistosihteerin toimelle (nro 9) 1.1.2018 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on taloustoimisto, 

Riihikoskella. 

 

Arkistosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on arkistosihteerin tutkinto. 

Toimen työaika on 36,75 h/vk, työaikamuotona toimistotyöaika ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 

mukaisesti. Tämänhetkinen arkistosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 

2016,00 euroa kuukaudessa. 

 

Arkistojen ylläpitovelvoitteesta määrätään arkistolaissa. Kuntayhtymän 

arkistot sisältävät sekä potilas- että hallinnon asiakirjoja. Lisäksi 

kuntayhtymän arkistot ovat osa kansallista kulttuuriperintöä, ja me toimimme 

tämän tärkeän asiakirjallisen kulttuuriperinnön tuottajana. Velvoite on toimia 

myös sen säilyttäjänä. Tästä syystä arkistolaki koskee sekä arkistotoimen 

järjestämistä että asiakirjojen laatimista ja säilyttämistä, hävittämistä ja 

käyttöä. Näin ollen arkistojen huolellinen hoitaminen on keskeinen osa 

kuntayhtymän toimintaa. Arkistojen hoidon lisäksi arkistosihteeri valmistelee 

yhtymähallituksen asiakirjat sekä huolehtii rutiinitoimista, kuten 

kokouskutsujen ja pöytäkirjaotteiden postituksesta. Lisäksi arkistosihteeri 

toimii tietohallintosihteerin tukena ja toisena pääkäyttäjänä potilastieto-

järjestelmän osalta, käsittelee lähtevän ja saapuvan postin sekä toimii 

kuntayhtymän sisäisenä tiedottajana. 
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Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan arkistosihteerin toimelle (nro 9) 

1.1.2018 alkaen 31.12.2019 asti. Täyttöluvan määräaikaisuuden perusteena 

on sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan alkaminen 1.1.2020.  

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan arkistosihteerin toimelle (nro 9) 

1.1.2018 alkaen 31.12.2019 asti. Täyttöluvan määräaikaisuuden perusteena 

on sote-uudistus ja sote-alueiden toiminnan alkaminen 1.1.2020. 

Arkistosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on arkistosihteerin tutkinto. 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 93 

(asia 11) 

TÄYTTÖLUPA OSASTOSIHTEERIN TOIMELLE (nro 12) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

vuoksi vapautuvalle osastosihteerin toimelle (nro 12) 1.12.2017 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Riihikoski. 

 

Osastosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveydenhuollon osastosihteerin tai vastaava koulutus. Toimen työaika on 

38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 2 kohdan 02TOI060 mukaisesti. Osastosihteerin tehtävä-

kohtainen palkka on 2016,00 euroa kuukaudessa. 

 

Osastosihteerin tehtäviin kuuluu mm. kuntayhtymän puhelinvaihteen hoito, 

neuvontapisteen asiakasneuvonta, laboratorio ja röntgenaikojen ajanvarausten 

hoitaminen ja potilaslaskutuserien tarkastaminen. Näitä tehtäviä ei voida 

siirtää muulla tavalla tehtäväksi ja tämän vuoksi on osastosihteerin toimen 

täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan osastonsihteerin toimelle. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan osastosihteerin toimelle 1.12.2017 

lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Riihikoski. 

Osastosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveydenhuollon osastosihteerin tai vastaava koulutus. 
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 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 94 

(asia 12) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.9.2017, Dnro 20/2017 

 Musiikin erityiskorvaukset Teostolle vuonna 2018 

Kuntaliitto, Yleiskirje 11.10.2017, Dnro 23/2017 

 Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset ja vaalien 

ulkomainonta 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- päätös irtisanoutumisen johdosta N01 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- irtisanoutumisen johdosta O2 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 95 

(asia 13) 

MUUT ASIAT 

 

Ei muita asioita 

 

 

§ 96 

(asia 14) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48 


