
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 25.4.2018 2 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika 

 

Kokouspaikka 

 

25.4.2018 klo 17.00–19:38 

 

Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

  

 

Arvola Ulla-Riitta 

Autio Markku    

Isotalo Heikki  

Kaukinen Irma   

Kaurila Matti    

Keloniemi-Hurttila Elina    

Leino Jukka  

Maasalo Merja    

Tamminen Anu  

 

 

Hiltunen Pirjo  

Ämmälä Lauri   

Lehtimäki Anneli  

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

§ 35 

 

  

 

Asiat 

 

§ 35–47 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa 

 

Allekirjoitukset 

 

§ 36 

 

Ulla-Riitta Arvola ja Markku Autio 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Tarkastusaika 

  

 

§ 36 

  

25.4.2018 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 
 
3.5.2018 
 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 25.4.2018 3 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 35 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 36 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Ulla-Riitta 

Arvolan ja Markku Aution. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 25.4.2018. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 37 

(asia 3) 

HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Kuntayhtymän hallintosääntö on päivitetty vastaamaan 1.6.2017 voimaan 

astunutta kuntalakia. Hallintosäännön päivitystyö on valmisteltu jäsenkuntien 

johtajien, vs. kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön toimesta. 

 

Yhtymähallitus palautti kokouksessaan 14.11.2017 § 101 hallintosäännön 

uudelleen valmisteltavaksi. Vs. kuntayhtymän johtaja sekä talouspäällikkö 

täydensivät valmistelutyötä, ja yhtymähallituksen jäsenille järjestettiin 

21.3.2018 työpaja, jossa hallintosääntöesitys läpikäytiin ja valmistelutyö 

viimeisteltiin liitteen mukaiseksi.  

 

Liite 1: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallintosääntö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä hallintosäännön liitteen mukaisesti.  

 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päätti hyväksyä hallintosäännön seuraavin muutoksin. 

Pykälästä 18 Talouspäällikön tehtävät poistettaan kohta 17 ”vastata 

kuntayhtymän asiakirjahallinnon johtamisesta”.  

 

 

 

 Päätös:  

Muutetun päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

 

Matti Kaurila saapui 17:04 
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§ 38 

(asia 4) 

YHTYMÄJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n mukaan johtava lääkäri toimii 

yhtymäjohtajan sijaisena. Yhtymähallituksen tehtävänä on määritellä 

yhtymäjohtajan jatkosijaistusjärjestys kuntayhtymän johtavien 

viranhaltijoiden kesken.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä yhtymäjohtajan sijaiseksi toimikaudekseen 

kuntayhtymän johtavat viranhaltijat seuraavassa järjestyksessä: 

talouspäällikkö Lauri Ämmälä, vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula ja 

johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström.  

 

Mikäli yhtymäjohtajan sijaisuus tehtävään määrätylle kestää vähintään kaksi 

viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan tehtäväkohtaista 

korvausta 920 euroa kuukaudessa. 

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

 

 

                 Päätös: 

 Yhtymähallitus palauttaa päätöksen uudelleen valmisteltavaksi sillä 

edellytyksellä, että selvitetään sijaisuuden korvausperusteet, viranhaltijoiden 

työsopimukset sekä määritellään tarkemmin päätöksen voimassaoloaika.  

 

  Talouspäällikkö Lauri Ämmälä poistui 17:10–17:21 pykälän käsittelyn ajaksi.  
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§ 39 

(asia 5) 

 

KUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN 

Tietoturvapolitiikka on julkinen asiakirja, joka määrittelee ne periaatteet, 

vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita organisaatiossa 

noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietoturvaan 

kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen käsittelijöiden toimintatavat, tietojen 

turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit 

sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet. Tietoturvapolitiikkaa 

täydentävät mm. tietosuojapolitiikka, tietoturvasuunnitelma sekä 

yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet. 

Kuntayhtymän tietoturvapolitiikka on nähtävillä kuntayhtymän kotisivulla, ja 

sitä on päivitetty viimeksi syksyllä 2011. 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 myös 

kuntayhtymän tietoturvapolitiikka – dokumentti on päivitetty vastaamaan 

tietosuoja-asetusta (liite 2) Jatkossa tietoturvapolitiikka päivitetään 

valtuustokausittain.  

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy tietoturvapolitiikan liitteen mukaisesti, ja asettaa 

sen julkisesti nähtäville kuntayhtymän kotisivulle.  

 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 40 

(asia 6) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ OSASTOSIHTEERIN TOIMELLE (nro 102) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

osastosihteerin toimelle (nro 102) 1.9.2018 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, Riihikoski. 

 

Osastosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveydenhuollon sihteerin tutkinto. Toimen työaika on 36,75 h/vko, 

työaikamuotona toimistotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti.  

Tämänhetkinen osastosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2 016,00 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä osastosihteerien tehtäviin mm- kuuluvat saneluiden purku 

potilasasiakirjoihin, puhelinvaihteen hoito, hoitopäivä- ja 

täystapaturmalaskutukset. Työtehtävien hoitamisen kannalta on 

osastosihteerin toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan osastosihteerin toimelle (nro 102) 

1.9.2018 lukien toistaiseksi.  

 

 

 

 

 Päätös:  

 

 

Markku Aution ehdotuksesta ja Jukka Leinon kannatuksesta asia jätetään 

pöydälle odottamaan Terveyspalveluselvityksen tuloksia.  
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 § 41 

(asia 7) 

   

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN ( 20 h/vk) TOIMELLE (nro 89) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

sairaanhoitajan (20 h /vk) toimelle (nro 89) 1.5.2018 lukien toistaiseksi. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on ilta- akuuttivastaanotto, Riihikoski. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. 

Toimen työaika on 20 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti.  

Tämänhetkinen kokoaikaisen sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 

2 340,19 euroa kuukaudessa. 

 

Ilta- akuuttivastaanoton sairaanhoitaja vastaa hoidon tarpeen 

arviointipuheluihin ja tarvittaessa tekee pyydetyt tutkimukset/hoitotoimet 

potilaille sekä avustaa lääkäriä. Ilta- akuuttivastaanoton toiminnan kannalta 

on sairaanhoitajan (20 h/vk) toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan (20 h/vk) toimelle (nro 

89) 1.5.2018 lukien toistaiseksi.  

 
 

 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 42 

(asia 8) 

 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 114) 

 

 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

hammashoitajan toimelle (nro 114) 1.10.2018 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on Yläneen hammashoitola.  

 

 

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto 

tai lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen 

työaika on 38,75 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen 

hammashoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 119,24 euroa kuukaudessa.  

 

 

Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon 

toteuttamiseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän 

yhteydensaannin terveyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, 

hammashoitajan toimen täyttö on välttämätöntä.   

 

 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan hammashoitajan toimelle (nro 114) 

1.10.2018 lukien toistaiseksi.  

 

 

Päätös: 

  

Markku Aution ehdotuksesta ja Heikki Isotalon kannatuksesta asia jätetään 

pöydälle. Yhtymähallitus pyytää selvityksen hammashuollon henkilöstön 

sijoituksesta sekä kutsuu vastaavan hammaslääkäri Heli Kriikkulan 

yhtymähallituksen 16.5.2018 kokoukseen.  
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§ 43 

(asia 9) 

 

   

KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS  

   

 

Kuntayhtymän omistamista kiinteistöistä vanhimmat osat on rakennettu 

1910- luvulla ja uusimmatkin osat 2000-luvun alussa. Ikääntyvät kiinteistöt 

aiheuttavat monenlaista kunnostus- ja korjauspainetta. Osaa remonteista on 

pitkitetty jo vuosia.  

 

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon sekä yllättävien 

korjauskustannusten välttämisen vuoksi on tärkeää kartoittaa kiinteistöjen 

mahdolliset riskikohteet ja ennakoida kunnostustarpeet mahdollisimman 

varhain.  

 

Talouspäällikkö on neuvotellut kuntokartoituksen suorittamisesta 

insinööritoimisto H. Kiiski oy:n edustajan kanssa, ja työn arvioitu määrä on 

noin 30–40 työtuntia. Heikki Kiisken kanssa tuntihinnaksi on sovittu 68,00 

euroa. Lisäksi käytettään tarvittaessa muita asiantuntijoita. Selvityksen 

kokonaiskustannusarvio on noin 4000 euroa.   

  

 

Päätösehdotus: 

   

Yhtymähallitus päättää tehdä kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoselvityksen. 

Talouspäällikkö velvoitetaan laatimaan selvitys yhteistyössä Insinööritoimisto 

H. Kiiski Oy:n kanssa. He käyttävät apunaan harkintansa mukaan muita 

ulkopuolisia asiantuntijoita.  

 

 

 Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 44 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

 Kuntatyönantajat, Yleiskirje 1/2018, 19.3.2018 

(liitteet 1 – 8) kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 2/2018, 9.3.2018 

(liitteet 1 – 4), työaikaluku 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 3/2018, 19.3.2018 

(liitteet 1 – 6), lääkärien virkaehtosopimus 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 4/2018, 23.3.2018 

(liitteet 1 – 5) teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 5/2018, 19.3.2018 

(liitteet 1 – 5), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 

Kuntatyönantajat, Yleiskirje 6/2018, 20.3.2018 

(liitteet 1 – 4), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 

 Kansaneläkelaitos, Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten  

 korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 

 Kuntaliitto, Yleiskirje 3/2018, 9.4.2018 

- Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun 

- ( liite 1) 

Pöytyän kunta, Terveyspalveluiden kehittäminen ja turvaaminen paikkakunnalla Khall 

9.4.2018 § 97, ote pöytäkirjasta 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

- Y02 Päätös tutkimusluvasta 

  
 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 

- Q4 Työasemien hankinta 

 

 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat 

- Q1 Autoklaavin hankinta 

 

Päätösehdotus:  

 

Merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: 

 

  Merkitään tiedoksi  
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§ 45 

(asia 11) 

KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TERVEYSPALVELUSELVITYKSEEN 

 

 

Pöytyän kunnanhallitus on kokouksessaan Khall 09.04.2018 § 97 päättänyt 

hyväksyä Perlacon Oy:n tarjouksen Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän talouden tasapainottamisen selvittämisestä. Tarjouksen 

mukaisesti Perlacon Oy:n antama työmääräarvio on 15–20 konsulttipäivää. 

Kustannukset jaetaan Auran ja Pöytyän kunnan kesken omistusosuuksien 

suhteessa. Lisäksi Pöytyän kunnanhallitus päätti esittää Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymälle kolmen edustajan sekä työryhmän 

sihteerin nimeämistä selvitystyöhön.   

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä työryhmään vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen, 

johtavan hoitaja Eija-Liisa Vikströmin sekä talouspäällikkö Lauri Ämmälän. 

Yhtymähallitus esittää, että työryhmän sihteeri nimetään Auran tai Pöytyän 

kunnan henkilöstöstä, sillä kuntayhtymän henkilöstöresurssit ovat jo nyt 

hyvin tiukilla, eikä talousarviossa ole varaa lisäresurssien palkkaamiselle. 

Kuntayhtymässä on meneillään kevät-kesällä 2018 useita työllistäviä 

projekteja mm. 25.5.2018 päättyy EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika, 

joka aiheuttaa monia muutoksia ja toimenpiteitä. Potilastietojärjestelmä 

Lifecaren implementointiin liittyvien ongelmien selvitystyö on edelleen 

pahoin kesken, sekä talousarvion laadintaa vuodelle 2019 ollaan aloittamassa 

toukokuussa.  

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä työryhmään vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen, 

johtava hoitaja Eija-Liisa Vikströmin sekä talouspäällikkö Lauri Ämmälän. 

Yhtymähallitus esittää, että työryhmän sihteeri nimetään jäsenkuntien kanssa 

käydyn erillisen neuvottelun perusteella. Yhtymähallitus valtuuttaa 

kuntayhtymän vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen tekemään tietosuoja-

asetuksen mukaisen sopimuksen Perlacon Oy:n kanssa kuntayhtymän tietojen 

luovuttamisesta.  

 

Päätös:  

 

Muutetun päätösehdotuksen mukainen 
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§ 46 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

- Talouspäällikkö esitteli kuntayhtymän alkuvuoden 2018 taloudellisia lukuja. Aura on 

käyttänyt alkuvuonna suunniteltua enemmän palveluita ja Pöytyä suunniteltua 

vähemmän. Talousarvio on tiukka, mutta ensimmäisen kolmen kuukauden osalta ollaan 

talousarvion raameissa.  

- Talouspäällikkö on lähestynyt omistajakuntia talousarvioraamista. Aura on kertonut 

pyrkivänsä viemään kuntayhtymän raamin 14.5 valtuustoon. Pöytyän kunnalta saadaan 

tietoa raamista kesäkuussa.  

- Johtava lääkäri kertoi E-seinä pilottihankkeesta, johon kuntayhtymä on päässyt 

mukaan.  Hanke toteutetaan yhdessä sairaanhoitopiirin, 2M-IT:n ja Flowmedikin 

kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47 

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:38  

 

 


