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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rahkala Jarkon ja 

Maasalo Merjan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 24.4.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 3) 

 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma helmikuun lopussa 2019 on seuraava: 

 
 

 Talousarvio 

1–2/2019 

Toteuma 

28.2.2019 

Erotus 

Pöytyä 959 875,47 810 296,83 -149 578,64 

Aura 378 111,43 390876,42 12 764,99 

Yhteensä 1337 986,89 1201 173,24 136 813,65 
 
 

 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 

Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 

Tuloslaskelma 

 

 Talousarvio 

1–2/2019 

Toteuma 

29.2.2019 

Erotus 

Toimintatuotot 1 582 496,67 1 549191,61 33 305,06 

Toimintakulut, 

henkilöstö 
1 071 983,84 873 515,63 198 468,21 

Toimintakulut, 

muu toiminta 
469 767,84 492 316,16 22 548,32 

 
 

Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokouksessa kuntayhtymän 

talouden ja toiminnan tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 4) SALAINEN (JulkL 24 §) 

VAHINGONKORVAUKSEN MAKSAMINEN PERUSTEETTOMASTA TYÖSUHTEEN  

PÄÄTTÄMISESTÄ 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.2.2019 § 21 erään työntekijän asianajajan 

laatimaa kirjettä, jossa tuodaan esille määräaikaisen työsuhteen perusteettomuus. 

Yhtymähallitus on käsitellessään täyttölupaa, päättänyt antaa määräaikaisen täyttöluvan 

vedoten sote- ja maakunta uudistukseen. Talouspäällikkö ja kuntayhtymän käyttämä 

asianajaja ovat käyneet keskustelua vastapuolen kanssa. Keskustelujen perusteella 

vastapuoli on tehnyt sovintoesityksen kuntayhtymälle.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 5) 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN PALKKAUS 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt työsuojelupäällikön tehtäväkohtaista korvausta  

kokouksessaan  20.3.19 § 36 seuraavasti:  

 
§ 36 

(asia 5) 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN PALKKAUS 

 

Kuntayhtymän edelliselle työsuojelupäällikölle on maksettu tehtävistä 67,28 

€/kk suuruinen korvaus. (Yhtymähallituksen kokous 23.5.2012 § 61). 

 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä on hoitanut työsuojelupäällikön tehtäviä 

1.5.2017 alkaen.  

 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä 

tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä 

yhteistyöhön työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten 

kanssa.  

Työsuojelupäällikkö perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelu-

säännöksiin sekä osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Hän huolehtii siitä, että 

työpaikalla on järjestetty työsuojelun yhteistoiminta ja osallistuu 

työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Tehtävästä on maksettu erillinen korvaus. 

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Lauri Ämmälälle maksettavaksi 

korvaukseksi työsuojelupäällikön tehtävistä 1.5.2017 lukien 67,28 €/kk 

tehtäväkohtaisena lisänä. 

 

Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun. 

 

Päätös: 

  Muutetun päätösehdotuksen mukainen 

  

Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.45–18.00 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtava lääkäri on selvittänyt työsuojelupäällikölle maksettavaa korvausta 

kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta sekä alueellisesti. 

Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun 

korvauksesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentissa 

määrätty kuukausipalkkaisen varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 

1.5.2018 alkaen 94 €. Virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määritelty 

työsuojelupäällikölle maksettavaa korvausta. Alueellisena vertailukohteena 

kuntayhtymälle on Auran kunnan työsuojelupäällikölle tehtäväkohtaisen 

palkan lisänä maksettu 205,00 euron kuukausikorvaus.     

  

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Lauri Ämmälälle maksettavaksi 

korvaukseksi työsuojelupäällikön tehtävistä 1.5.2017 lukien 205,00 €/kk 

tehtäväkohtaisena lisänä. 

 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 6) 

PERUSTEETTOMIEN MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKA- JA TYÖSUHTEIDEN MUUTTAMINEN 

TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVIKSI 

 

Kuntayhtymässä on vuosien ajan päätetty tehdä vastoin viranhaltijoiden 

esityksiä määräaikaisia virka- ja työsopimuksia vedoten erilaisiin tuleviin 

hankkeisiin. Keskeisimpiä ovat olleet Auran ja Pöytyän kuntien 

yhdistymissuunnitelmat sekä sote- ja maakuntauudistus. Myös 

terveyspalveluselvitystä sekä kuntien omia kehityshankkeita kuten 

keskuskeittiön rakentamista Pöytyän kuntaan on käytetty perusteina 

päätettäessä määräaikaisista viroista ja toimista. Kuntayhtymän viranhaltijat 

ovat noudattaneet yhtymähallituksen täyttölupapäätöksiä tehdessään virka- ja 

työsopimuksia.  

 

Talouspäällikkö on käynyt päätöksiä läpi yhdessä Asianajotoimisto Lukander 

Ruohola HTO:n Juhani Ekurin kanssa. Kuntayhtymä on käyttänyt 

Asianajantoimisto Lukander Ruoholan palveluita myös muissa asioissa. 

Lisäksi talouspäällikkö on konsultoinut sekä kuntaliiton että ammattiliittojen 

lakimiehiä. Lainopillisten asiantuntijoiden yksiselitteinen näkemys on, että 

mahdollisiin tuleviin muutoksiin vetoaminen ei ole peruste määräaikaisille 

viroille tai toimille.  

 

Talouspäällikkö on käynyt läpi kaikki viimeisen viiden vuoden aikana 

yhtymähallituksen tekemät täyttölupapäätökset sekä osittain jo tätä ennen 

tehdyt päätökset. Osa ensin määräaikaisiksi päätetyistä toimista on 

myöhemmin päätetty muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi. Seuraavat virat 

ja toimet ovat kuitenkin aiemmin kuvatun perusteella edelleen 

perusteettomia:  

- Kokin toimi nro2: §83/2016, §91/2016 ja §65/2018 
- Talouspäällikön virka nro 6: §11/2012, §23/2012, §59/2014, 

§32/2017 ja §66/2018 
- Arkistosihteerin toimi nro 9: §92/2017 ja 23/2019 
- Sairaanhoitajan toimi nro 79: §92/2018 

 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa Asianajaja Ekurin kirjelmän 

yhtymähallitukselle sekä kopiot aiemmista yhtymähallituksen päätöksistä.  
 

Valmistelija: talouspäällikkö 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa määräaikaiset toimet nro 2, nro 9 ja nro 79 

sekä viran nro 6 toistaiseksi voimassa oleviksi. Lisäksi yhtymähallitus 

velvoittaa palvelualuejohtajat laatimaan uudet virka- ja työsopimukset em. 

viran- tai toimenhaltijoiden kanssa oman palvelualueensa osalta.  

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 7) 

ARKISTOSIHTEERIN NIMIKKEEN VAIHTAMAINEN ARKISTO- JA 

TALOUSHALLINTOSIHTEERIKSI SEKÄ TÄYTTÖLUVAN HAKEMEMINEN TOIMEEN 

 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt arkistosihteerin toimen täyttöä 20.2.2019 §23 seuraavasti:  

 
§ 23 lisäpykälä 

(asia 9) 

TÄYTTÖLUPA ARKISTOSIHTEERIN TOIMEEN 

 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanomisen 

johdosta vapautuvalle arkistosihteerin toimelle (nro 9) 1.3.2019 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 

2042,00 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. 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 
 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan arkistosihteerin 

toimelle (nro 9) 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Arkistosihteerin 

toimen kelpoisuusvaatimuksena on arkistosihteerin tutkinto. 

 

   Päätös:  

Yhtymähallitus päättää antaa määräaikaisen täyttöluvan 

arkistosihteerin toimelle (nro 9) ajalle 1.3.2019–30.6.2019. 

Arkistosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

arkistosihteerin tutkinto. 

  

Määräaikaisen toimen täytössä kokoaikaisesti ei ole onnistuttu, vaan tehtävää on hoidettu 

lyhytaikaisin sijaisjärjestelyin kuten palkkaamalla jo eläkkeellä oleva arkistosihteeri 

lyhyihin sijaisuusjaksoihin, sekä taloustoimiston lomia on uudelleen järjestelty ja siirretty 

pidettäviksi myöhemmin. Lisäksi osa tehtävistä on jätetty kokonaan tekemättä kuten  
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

kansalaisen asiointikanava suomi-fi:n päivitys tai arkistojen hävittäminen. Osa tehtävistä 

on väliaikaisesti hoidettu vt. yhtymäjohtajan sekä talouspäällikön toimesta. Arkistosihteerin 

tehtävät ovat lakisääteiset ja niiden hoidon pitkäaikainen laiminlyönti vaarantaa 

lakisääteisten velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen.  

 

Hyvän hallinnon hoitaminen ja sen vaatimukset ovat lisääntyneet mm. 1.5.2015 voimaan 

astuneen ja 1.6.2017 sovellettavaksi tulleen kuntalain uudistuksen myötä. Esimerkiksi 

sähköisen asioinnin ja -julkaisemisen merkitys on kasvanut. Talouspäällikkö on käynyt läpi 

arkistosihteerin sekä muun taloustoimiston henkilökunnan työnkuvia. Näiden perusteella 

talouspäällikkö esittää arkistosihteerin tehtävien laajentamista taloushallintosihteerin 

tehtävillä sekä samalla nimekkeen muuttamista arkisto- ja taloushallintosihteeriksi. 

Keskeisinä lisätehtävinä ovat taloushallinnon avustavat työt sekä talousraporttien 

päivittäminen. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi talouspäällikkö esittää 2200 euroa.  

 

 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa arkistosihteerin toimen arkisto- ja 

taloushallintosihteerin toimeksi sekä antaa täyttöluvan 1.6.2019 alkaen. 

Lisäksi yhtymähallitus määrittelee tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2200 euroa. 

Arkistosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on arkistosihteerin tutkinto 

sekä hyvä osaaminen ja ymmärrys julkishallinnon IT -toiminnasta 

 

 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 8) 

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

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

sairaanhoitajan (20 h/vk) toimelle (nro 89) 2.5.2019 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 

 2 393,13 euroa kuukaudessa. 

 

Ilta-akuuttivastaanoton sairaanhoitaja vastaa hoidontarpeen 

arviointipuheluihin, tekee pyydetyt tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 

akuuttivastaanoton potilaille sekä avustaa tarvittaessa lääkäriä. Ilta- 

akuuttivastaanoton toiminnan jatkamisen kannalta on sairaanhoitajan  

(20 h/vk)  toimen täyttö välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

 

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

89) 2.5.2019 lukien toistaiseksi.  

 

 

 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT 

 

Otteet pöytäkirjoista: 

- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 1.4.2019, kvalt, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen § 4 

liitteineen 

 

Aluehallintovirasto 

- Päätös LSAVI/3784/04/04.02.03/2018 Lupa tartuntatautien toteamiseksi 

tarvittavien laboratoriotutkimusten ja –tehtävien suorittamiseen  

 

Pöytyän ktt ky:n tarkastuslautakunta 

- Tilintarkastuskertomus 

- Arviointikertomus 

 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 10 ) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset: 

- Päätös aikuisten puheterapiaostopalveluista J04 

- Päätös lasten ja nuorten puheterapiaostopalveluista J05 

- Päätös INR-etämittauskoekäytöstä J06 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

- Hankintapäätös röntgen putken korjauksesta Q1 

- Hankintapäätös radiologisopimuksen päättämisestä Q2 

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


