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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  16.5.2018 klo 17:03 – 18:55 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Arvola Ulla-Riitta 

     Autio Markku 

     Isotalo Heikki 

     Toivonen Aarno 

     Keloniemi-Hurttila Elina 

     Leino Jukka 

     Maasalo Merja 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

     Ämmälä Lauri 

     Kunnas Sirpa 

     Lehtimäki Anneli 

     Kriikkula Heli §48-50 

 

Laillisuus ja   § 48 

päätösvaltaisuus  

 

 

Asiat     § 48 – 59 

 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 49 

 

 

Allekirjoitukset  Isotalo Heikki ja Toivonen Aarno 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus  § 49 

 

 

Pöytäkirjan   23.5.2018 

nähtävänäolo  
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§ 48 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Isotalo Heikin ja 

Toivonen Aarnon. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 16.5.2018. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 50 

(asia 3) 

SELVITYS HAMMASHUOLLON HENKILÖSTÖN SIJOITUKSESTA 

 

Yhtymähallituksen kokouksessa 25.4.2018 (§42 asia 8) esitettiin täyttölupaa 

hammashoitajan toimelle, toimen ensimmäisenä sijoituspaikkana Yläneen 

terveysasema. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan jättää asian pöydälle sekä 

kutsua seuraavaan kokoukseen vastaavan hammaslääkärin Heli Kriikkulan 

antamaan selvityksen hammashuollon henkilöstön sijoituksesta.  

 

Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula on valmistellut selvityksen ja esittää 

sen kokouksessa. 

  

 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

  Merkitään tiedoksi 

 

 

 

 Päätös: 

 

 

Merkitään tiedoksi   
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§ 51 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 
Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma maaliskuun lopussa 2018 on seuraava: 

 

 Talousarvio 

1–3/2018 

Toteuma 

31.3.2018 

Erotus 

Pöytyä 1423047,04 1312083,21 -110963,83 

Aura 535385,23 583979,17 48593,94  

Yhteensä 1958432,28 1896062,38 -62369,90  

 

 

 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 

Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa.  

 

 

Tuloslaskelma 
 

 Talousarvio 

1–3/2018 

Toteuma 

31.3.2018 

Erotus 

Toimintatuotot 2290772,00 2 202 931,5  87 840,46 

Toimintakulut, henkilöstö -1 575 730,50  -1 369 759,02  -205 971,48 

Toimintakulut, muu 

toiminta 

-655 399,75  -688 277,42  32 877,67  

 

 

Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokouksessa kuntayhtymän 

talouden ja toiminnan tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 

 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi 

 

 

Päätös: 

Merkitään tiedoksi  
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§ 52 

(asia 5) 

KUNTAYHTYMÄN TIETOSUOJAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN 

 

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, 

valvonnan ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan kuntayhtymän 

tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietosuojapolitiikka koskee 

henkilötietojen käsittelyä, jossa kuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä.  

Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat huomioitava kaikessa tietojen käsittelyssä 

jo suunnitteluvaiheessa. Yhtymähallitus tietosuoja– ja 

tietoturvaturvatoiminnan omistajana määrittelee tietosuojapolitiikassa 

johtamiseen, palveluihin ja toimintoihin liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut 

ja tavoitteet. Politiikka toimii perustana kuntayhtymän tietosuojaa koskeville 

toimintaohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikassa annettuja 

määräyksiä ja ohjeistaa niiden soveltamista käytäntöön. Tietoturvatoiminnan 

periaatteet on määritelty yhtymähallituksen 25.4.2018 hyväksymässä 

tietoturvapolitiikassa.  

Kuntayhtymän tietosuojapolitiikka on julkinen asiakirja. Suomen ja Euroopan 

unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 

sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta 

(General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti 

kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.  Kuntayhtymän tietosuojatyöryhmä 

valmistelee lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet ja dokumentit, sen 

myötä on valmisteltu myös tietosuojapolitiikka-asiakirja vastaamaan 

tietosuoja-asetusta (liite 1) Jatkossa tietosuojapolitiikka päivitetään 

valtuustokausittain.  

   Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy tietosuojapolitiikan liitteen mukaisesti, ja asettaa 

sen julkisesti nähtäville kuntayhtymän kotisivulle.  

 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 53 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ  TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN 

 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa terveyskeskuslääkärin 

viralle (vakanssi nro. 17) 1.12.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen 

sijoituspaikka on lääkärin vastaanotto Yläneen  terveysasemalla. Virka 

vapautuu sijaistettavaksi 3.9.2018. 

 

Kuntayhtymässä perusterveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveys-

asemalla, ja lääkäreiden vastaanotto järjestetään kuntayhtymän alueella 

kullakin terveysasemalla väestövastuuperiaatteen mukaisesti. 

Täyttölupapyynnön kohteena  olevan viran vastuuväestö on kooltaan 2088 

asukasta. Lakisääteisten perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen 

edellytyksenä kuntayhtymän alueen väestölle  on nykyisten lääkärivirkojen 

täyttäminen. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Viran 

työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen oma-

lääkärisopimuksen ja palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti. Tämänhetkinen 

väestövastuu-terveyskeskuskeskuslääkärin tehtäväkohtainen palkka on 

4036,89 euroa kuukaudessa. 

 

Päätösehdotus 

   

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan 

1.12.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Yläneen 

terveysasema. 

 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 54 

(asia 7) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ  GERIATRIN VIRKAAN 

 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa geriatrin viralle 

(vakanssi nro. 18) 1.6.2018 lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen 

sijoituspaikka on Riihikosken terveyskeskusosasto.  

 

Kuntayhtymässä perusterveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveys-

asemalla, ja lääkäreiden vastaanotto järjestetään kuntayhtymän alueella 

kullakin terveysasemalla väestövastuuperiaatteen mukaisesti. 

Terveyskeskuksen 30-paikkainen osasto sekä avosairaala toimivat 

pääterveysasemalla Riihikoskella. Osaston sekä avosairaalan 

lääketieteellisestä toiminnasta vastaa osastonlääkäri.  Lakisääteisten 

perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen sekä osaston toiminnan  

edellytyksenä on nykyisten lääkärivirkojen täyttäminen. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on geriatrin tai yleislääketieteen 

erikoislääkärin  tutkinto. Viran työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja 

Lääkärisopimuksen  ja palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti. Työaika on 38,25 

tuntia/viikko. Geriatrin tehtäväkohtaiseksi palkaksi talousarviossa on 

määritelty 5536,83 euroa kuukaudessa. 

 

Päätösehdotus 

   

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan geriatrin  virkaan 1.6.2018 

lukien toistaiseksi. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on terveyskeskusosasto 

Riihikoskella. 

 

 

 Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 55 

(asia 8) 

YHTYMÄJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n mukaan johtava lääkäri toimii 

yhtymäjohtajan sijaisena. Yhtymähallituksen tehtävänä on määritellä 

kuntayhtymän johtajan sijaistusjärjestys johtavan lääkärin jälkeen 

kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kesken.  

Yhtymähallitus palautti asian 25.4.2018 kokouksesta (§38 asia 4) uudelleen 

valmisteltavaksi. 

 

 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää määrätä kuntayhtymän johtajan sijaiseksi johtavan 

lääkärin jälkeen kuntayhtymän talouspäällikkö Lauri Ämmälän. Päätös on 

voimassa siihen asti, kunnes jäsenkuntien valtuustot nimittävät 

kuntayhtymälle uuden johtajan.  

 

Mikäli yhtymäjohtajan sijaisuus tehtävään määrätylle kestää vähintään kaksi 

viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan tehtäväkohtaista 

korvausta  835,21  euroa kuukaudessa. 

(KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom.). 

 

 Asian käsittely:  

   Johtava lääkäri kuvasi esityksen korvaussumman perustelut. Markku Autio  

esitti päätökseksi muutoin päätösehdotuksen mukaista ehdotusta, mutta 

tehtäväkohtaisen  korvauksen summaksi 417,60 euroa. Arno Toivonen ja 

Jukka Leino kannattivat esitystä. Toteutettiin äänestys. Pohjaesitys = jaa. 

Muutettu esitys = ei. Ei ääniä 7  kpl ( Autio, Arvola, Toivonen, Keloniemi-

Hurttila, Isotalo, Leino, Maasalo). Jaa ääniä 0 kpl. 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päättää määrätä kuntayhtymän johtajan sijaiseksi johtavan 

lääkärin jälkeen kuntayhtymän talouspäällikkö Lauri Ämmälän. Päätös on 

voimassa siihen asti, kunnes jäsenkuntien valtuustot nimittävät 

kuntayhtymälle uuden johtajan.  

 

Mikäli yhtymäjohtajan sijaisuus tehtävään määrätylle kestää vähintään kaksi 

viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan tehtäväkohtaista 

korvausta  417,60  euroa kuukaudessa. 

 

Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.10 – 18.25. 
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§ 56 

(asia 9) 

KANTTIINITOIMINNAN ALOITTAMINEN  

 

 

Kuntayhtymän henkilöstöä on osallistunut tuotekehittäjän 

erikoisammattitutkinto koulutukseen. Koulutuksen innoittamana 

ravintohuoltohenkilöstö on yhdessä laboratoriohenkilöstön kanssa kehittänyt 

kanttiinitoiminnan aloittamista kuntayhtymän henkilöstöruokalassa. 

Kanttiinitoiminnan aloittamisella pyritään lisäämään Riihikosken 

terveyskeskuksen vetovoimatekijöitä Sote uudistuksen jälkeen luomalla 

entistä parempia palvelukokemuksia asiakkailleen tarjoava terveysasema. 

Kanttiinin ensisijaiset asiakkaat ovat laboratoriossa kävijät, osastopotilaat ja 

omaiset sekä henkilökunta. Kanttiini toteutetaan olemassa olevalla 

henkilökunnalla Riihikosken terveyskeskuksen keittiössä. Tuotevalikoima 

koostuu lähinnä kahvilatuotteista sekä lounassalaateista. Kanttiinin 

elintarvikeostoja ja myyntiä seurataan kuukausittain kirjanpidossa omana 

dimensionaan. Kanttiinin hinnoittelu perustuu markkinahinnoitteluun ja sen 

toiminnan on tarkoitus kustantaa itse itsensä.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää aloittaa kanttiinitoiminnan 25.5.2018 alkaen. 

Toiminnan käynnistymisen jälkeen arvioidaan kanttiinin jatkoa kertyneeseen 

kokemukseen perustuen keväällä 2019.  

 

Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 16.5.2018 11 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 57 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

 Kuntatyönantajat, Yleiskirje 9/2018, 25.4.2018 

(liitteet 1 – 3)  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018 - 2019 

 Kuntatyönantajat, Yleiskirje 10/2018, 8.5.2018 

 Sopimuskirjat virka- ja työehtosopimuksista 2018 – 2019 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkamääräys Y03 

 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

Merkitään tiedoksi 
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§ 58 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 

- Tehy on esittänyt paikallisneuvottelupyynnön lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. 

Talouspäällikkö totesi, että neuvottelut järjestetään Tehyn kanssa yhdessä muiden 

liittojen kanssa.  
- Ulla-Riitta Arvola kertoi, että  häneen on oltu yhteydessä palkanmaksupäivistä ja 

lisistä. Talouspäällikkö antoi selvityksen tilanteesta yhtymähallitukselle.  
- Talouspäällikkö kertoi Riihikosken hammashuollon remontin etenemisestä.  
- Johtavat viranhaltijat valmistelevat seuraavaan kokoukseen hammashoitajan toimen 

täyttölupapyynnön.  
 

 

 

 

 

 

 

§ 59 

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:55 

  


