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 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 Maasalo Merjan 

ja Tamminen Anun. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 13.11.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN 

PÄIVITYS VUOSILLE 2019-2020 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.6.2019 § 78 Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysesitystä seuraavasti: 

 

LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYSESITYKSEEN VUOSILLE 2019-2020 

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan 

sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. 

Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee 

laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. 

Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista 

vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 

kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen 

kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. 

Suunnitelman päivitys vuosille 2017–2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja 

sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin 

terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

Osana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiota toiminut, 

kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista sekä alueen sote-kuntayhtymien johtavista 

viranhaltijoista koostuva sote-johtajakokous linjasi syksyllä 2018, että Varsinais-Suomen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään myös vuosille 2019–2020. 

Sote-johtajakokous myös esitti, että päivitys valmistellaan muutosorganisaatiossa osana 

sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista suunnittelua.  

Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään sellaisiin toimenpiteisiin, 

jotka edellyttävät sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Suunnitelmassa ei 

lähtökohtaisesti oteta kantaa yksittäisen organisaation omaan, sisäiseen kehittämistyöhön. 

Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa on tarkoitus toteuttaa tiiviissä yhteistyössä 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keväällä 2019 käynnistetyn tuottavuusohjelman 

toteuttamisen kanssa.  

Varsinais-Suomen kuntajohtajien kokouksessa 5.4.2019 päätettiin, että 

järjestämissuunnitelman päivitys viimeistellään niin, että se voidaan toimittaa lausunnolle 

kuntiin kevään 2019 aikana. Lausuntokierroksen jälkeen toimitetaan järjestämissuunnitelma 

päätöksentekoon kuntiin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin alkusyksyllä 2019. 

Käytännön valmistelua koordinoi Varsinais-Suomen sote-johtajakokous.  

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on pyytänyt Sote-johtajakokouksen puolesta kunnilta 

ja kuntayhtymiltä lausuntoa 20.6.2019 mennessä järjestämissuunnitelman 

periaatelinjauksista ja esitetyistä kehittämistoimenpiteistä sekä mahdollisista 

täydennystarpeista, joita päivityksen yhteydessä tulisi kunnan / kuntayhtymän näkökulmasta 

vielä huomioida.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtoryhmä on valmistellut esityksen kuntayhtymän lausunnoksi 

järjestämissuunnitelmaesitykseen. 

Liitteet 1 – 3, lausuntoesitys, lausuntopyyntö, esitys järjestämissuunnitelmaksi 

Valmistelija: johtava lääkäri 

 
 

  

Päätösehdotus: 

   

Yhtymähallitus hyväksyy johtoryhmän valmisteleman esityksen lausunnoksi  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esitykseen järjestämissuunnitelmasta vuosille 2019-

2020.  

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

Saatuja lausuntoja sekä niiden pohjalta tehtyjä täsmennyksiä on käsitelty alueen sote-

johtajien kokouksessa 11.9.2019 sekä kuntajohtajakokouksessa 18.9.2019. Suunnitelmaan 

lausuntokierroksen myötä tehdyt muutokset on kuvattu erikseen liitteessä 1c. 

 

Kuntajohtajakokous on päättänyt lähettää järjestämissuunnitelman hyväksyttäväksi alueen 

kuntiin ja sote-kuntayhtymiin. Järjestämissuunnitelman käytännön valmistelua koordinoi 

Varsinais-Suomen sote- johtajakokous.  Päätökset toivotaan tehtävän marraskuun 2019 

loppuun mennessä.  

 

Liite 1 sisältäen seuraavat dokumentit: 

a) Saatekirje järjestämissuunnitelman käsittelyyn 

b) Yhteenveto kuntien ja kuntayhtymien lausunnoista 

c) Suunnitelmaan lausuntokierroksen pohjalta tehdyt muutokset 

d) Tiivistelmä järjestämissuunnitelman sisällöstä 

e) Terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Varsinais-Suomen kunnissa 

f) Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitys vuosille 

2019 -2020 

 

 valmistelija: johtava lääkäri 
 

 Päätösehdotus 

  

Yhtymähallitus hyväksyy esityksen Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä vuosille 2019-2020. 

  

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 4) 

 DIABETESHOITAJAN KÄYNTIMAKSU VUONNA 2020 

 

Yhtymähallitus on päättänyt sairaanhoitajan käyntimaksusta kokouksessaan 

19.12.2018 § 141 seuraavasti: 

   
§ 141 

SAIRAANHOITAJAN KÄYNTIMAKSUN VAHVISTAMINEN  

 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa on suunniteltu sairaanhoitajan 

käyntimaksun käyttöönottoa Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymän 

sairaanhoitajan vastaanotolla. Käyntimaksun suuruudeksi on suunniteltu 

11,40 euroa. Arvioitu tuotto vuodelle 2019 on 165 000 €. Maksu perittäisiin 

kolmelta ensimmäiseltä sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä ja 

asiakasmaksu kerryttää maksukattoa.  Kuntayhtymän asiakasmaksut on 

valmisteltu uuden asetuksen mukaisiksi ja muilta osin asiakasmaksut on 

vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa 13.12.2017 § 116.  

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 
Päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa 1.1.2019 alkaen sairaanhoitajan 

käyntimaksuksi 11,40€ ja se peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta 

sairaanhoitajan vastaanotolla, kerryttää maksukattoa. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

Vuoden 2019 kuluessa kuntayhtymän diabeteshoitajat ovat tuoneet esiin 

maksun käyttöönoton kielteiset vaikutukset diabeteshoitajavastaanotolla; 

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat diabeetikot ovat laiminlyöneet 

seurantakäyntinsä ja kieltäytyneet saapumasta vastaanotolle vedoten käynnin 

kustannuksiin. Diabeteksen kohdalla sairauden hoidon ja seurannan 

laiminlyönti edesauttaa vakavien, runsaasti inhimillisiä ja taloudellisia 

kustannuksia aiheuttavien liitännäissairauksien kehittymistä.  Diabeteshoitajat 

ovat tästä syystä esittäneet sairaanhoitajan käyntimaksusta luopumista 

diabetesvastaanotolla. Vuositasolla saatavat käyntimaksut diabeteshoitajien 

vastaanottokäynneistä ovat noin 20 000 euroa.  

 
valmistelija: johtava lääkäri 
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 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää luopua sairaanhoitajan käyntimaksusta 

diabeteshoitajien vastaanotolla 1.1.2020 alkaen. Jalkaterapiakäyntien 

maksullisuus säilyy.  

  

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 5) 

POIKKEAMA TALOUSARVIOON 2019 

 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän talousarvion 

vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 kokouksissaan 

Aura 17.12.2018 ja Pöytyä 10.12.2018.  

 

Vuoden 2019 edetessä talouden toteuma poikkeaa talousarviosta seuraavasti:   

 

Käyntimaksu kertymissä on poikkeamaa ennakoitua enemmän. 

Ennakoitua parempia tuottoja on odotettavissa 

ulkokuntamyynnistä, hammashuollon käyntimaksuista sekä 

muista tuotoista. Tuottojen odotettaan alittuvan sairaanhoitajan 

käyntimaksun ja vuodeosasto maksujen osalta. Sairaanhoitajan 

käyntimaksun alitus selittyy arvioitua pienempänä käyntimaksu 

kertymänä. Vuodeosastomaksujen osalta alitus selittyy kesän 

osastopaikkojen ennakoitua alhaisempana käyttöasteella.  

 

Vaikka vuoden aikana on hammashuollon rekrytoinneissa 

onnistuttu hyvin, ovat hammashuollon ostopalvelukustannukset 

olleet paljon odotettua suuremmat. Tavat käyttää 

terveyspalveluita ovat myös muuttuneet enemmän sähköisten 

asiakanavien käytön suuntaan, mikä näkyy etenkin 

puhelumäärien rajuna kasvuna. Keväällä teetetyn 

kiinteistöselvityksen kaltaisiin kustannuksiin, ei oltu varauduttu 

riittävästi.  Kesällä röntgenlaitteen yllättävä rikkoutuminen toi 

merkittäviä korjauskustannuksia, joita ei pystytä täysin 

kompensoimaan muualta säästämällä. Vuokrakirjanpitäjän 

käyttöön ei oltu varauduttu talousarviossa lainkaan. Lääkkeiden 

ja hoitoravikokeiden ennakoitua voimakkaampi kustannusten 

nousu on yllättänyt. Avoinna olleiden virkojen johdosta on 

ennakoitavissa, että vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset 

alittavat talousarvio tason.  

 

KESKEISIMMÄT POIKKEMAT TUOTOISSA 
 

Ylitykset  

Myyntituotot kunnilta ja ky:lt   20 000 euroa  

Hammashoitomaksut         16 000 euroa  

Muut tuotot                      45 000 euroa  
 

Alitukset  

Sairaanhoitajan käyntimaksu      - 87 000 euroa 

Vuodeosastomaksut - 35 000 euroa  
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KESKEISIMMÄT POIKKEMAT KULUISSA 
 

Ylitykset  

Ostot muilta (hammashuollon osuus 190 t€) -  215 000 euroa  

Posti- ja telepalvelut       - 16 000 euroa  

Toimisto- pankki ja as.t. palv   - 10 000 euroa  

Puhtaanapito- ja jätehuolto      - 7000 euroa  

Kon, kal, ja laitteiden kunn.p   - 23 000 euroa  

Työvoiman vuokraus      - 31 000 euroa 

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet      -145 000 euroa 
 

Alitukset  

Vak.vir.hal.kk-palkat            18 000 euroa 
 

 

Yhtymähallitus käsitteli elokuun kokouksessaan talouden toteumaa ja 

loppuvuoden näkymiä. Tuolloin yhtymähallitus linjasi, ettei rakenteellisia 

sopeutustoimia suunnitella loppuvuodelle 2019. Edellä esiteltyjä poikkeamia 

ei pystytä kattamaan talousarvion puitteissa toimintaa sopeuttamalla tai 

säästöohjelmaa tekemällä.  

 
valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  

 

 

 Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkuntien valtuustoilta ylityslupaa 

talousarvioon yhteensä 470 000 euroa. Ylitys jakaantuu jäsenkunnille 

toteutuneiden kustannusten ja käytettyjen palveluiden suhteessa.  

 

  

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 6) 

TALOUSARVIO VUOSILLE 2020–2022 

 

Jäsenkuntien voimassaolevan perussopimuksen § 5 mukaan jäsenkuntien 

valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 23.10.2019 § 125 kuntayhtymän 

vuosien 2020-2022 talousarvion valmistelua seuraavasti: 

 
§ 125 

(asia 4) 

LÄHETEKESKUSTELU KUNTAYHTYMÄN VUOSIEN 2020–2022 

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUSTA 

 

 

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien päätöksentekoelimissä on ollut käsittelyssä 

kuntayhtymän toimintaan ja talouden suunnitteluun keskeisesti vaikuttavia 

asioita. Näkemykset eivät ole olleet täysin yhteneviä. Kuntayhtymällä on 

vastuu lainmukaisten perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 

jäsenkunnille, pyrkien noudattamaan kuntien asettamia talousraameja. 

Paineet tehdä vuosittain lisätalousarvioita ovat osoittaneet, ettei 

kuntayhtymällä ole mahdollisuuksia pysyä kuntien osittamissa raameissa 

nykyisillä toimintamalleilla. Tämän johdosta yhtymähallituksen 

puheenjohtaja on esittänyt lähetekeskustelua kuntayhtymän toiminnan ja 

talouden suunnittelusta sekä pyytänyt viranhaltijoita valmistelemaan 

keskustelun pohjaksi esityksen kuntayhtymän tämänhetkisestä 

palvelurakenteesta ja esillä olleiden muutosten vaikutuksista palveluiden 

tuotanto-, henkilöstö- ja kustannusrakenteeseen.   

 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää tavoitteet kuntayhtymän v 2020–2022 talousarvion 

laadinnan pohjaksi.  

   

 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päättää ohjeistaa kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita 

valmistelemaan talousarviota vuodelle 2020 seuraavin raamein:  

 Osaston paikkamäärä budjetoidaan niin että osasto olisi 1.1.2020 

alkaen 28 paikkainen. Lisäksi heinä-elokuulle suunnitellaan 

paikkamäärän laskemista 20:een, jolloin voidaan saada säästöjä 

kesäsijaiskustannuksista.  

 Ravintohuollon ulkoistuksesta valmistellaan tarjouspyyntö Pöytyän 

kunnalle. Talousarvion laadinnassa ravintohuollon mahdollista 

ulkoistamista ei huomioida.  

 Kiinteistöjen omistuksen siirtämisen mahdollisuuksia ja 

vaikutuksien kuntayhtymältä kunnille tulee jatkoselvittää.  

 Allokoitua jopa 8 % menojen kasvua vuodelle 2020 verrattuna 2019 

talousarviotasoon tulee pyrkiä hillitsemään. Talousarvion pohjan 

tulee kuitenkin perustua realismiin.  

 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 6.11.2019 158 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen 

ohjeistuksen mukaisesti talousarvioesityksen, joka esitellään kokouksessa.  

 

 Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä esityksen tiedoksi ja viedä käsiteltäväksi 

seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen.  

 

 Päätös:   
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§ 

(asia 7) 

LÄÄKÄRI SIJAISTEN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN 

  

Kuntayhtymällä on jatkuvasti tarve vakinaisten virkalääkäreiden 

sijaistamiselle esimerkiksi erikoistumisopintojen, vuosilomien ja muiden 

virkavapauksien johdosta.  

 

Kuntayhtymän viimeisimmän voimassa olevan päätöksen mukaan § 19/2014 

sijaislääkäreiden palkaksi on päätetty väestövastuu lääkäreiden sijaistuksesta 

yleislääketieteen erikoiskoulutuksen omaavalle lääkärille maksettavaksi 3460 

euroa kuukaudessa ja lääketieteenopiskelijalle 3150 euroa kuukaudessa. 

Väestövastuulääkärisopimus ei mahdollista opiskelijan toimimista 

väestövastuullisena lääkärinä. Lääkärisopimus 2014-2016 mukaan muun kuin 

omalääkärin minimipalkka on 3168,50 euroa kuukaudessa.  Vuodeosaston 

lääkärin sijaiselle on § 75/2014 päätetty maksaa lääkärisopimuksen 

minimipalkkaa joka on tuolloin ollut 3168,50 euroa kuukaudessa. Tämän 

jälkeen yhtymähallitus on päättänyt § 10/2019 ja § 95/2019 maksaa kahdelle 

sijaiselle poikkeavaa palkkaa.  

 

Koska voimassa olevat päätökset sijaisten palkoista ovat yli 5 vuotta vanhoja 

on syytä sijaisten palkkoja tarkastella kokonaisuudessa uudestaan.  

 

Voimassa oleva kunnallinen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaiset palkat 

sekä kuntayhtymän vakinaiselle henkilöstölle maksamat palkat ovat 1.5.2019 

olleet:  

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT 
 

 

LS 
SOPIMUS 
1.5.2019 

 

KUNTA-
YHTYMÄN 
PALKAT 
1.5.2019 

 

Lääkärin virkanimike/tehtävä 
Omalääkäri 

 

Omalääkäri 

 Peruspalkka, € 

 

Peruspalkka, € 

 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 
olevat. Lääkäriltä edellytetään tehtävään 
soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta 

  

 

  

 L1TK5100 5 161,57 

 

  

 Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden 
omaavat terveyskeskuslääkärit. 
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään 
soveltuva erikoislääkärin oikeus.  

  

 

  

 L1TK5100 4 550,74 

 

5 653,10 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Muut terveyskeskuslääkärit   

 

  

 
Laillistettu lääkäri, jolla on 
yleislääketieteen erityiskoulutus tai joka 
on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta 
laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä 

  

 

  

 L1TK5200 3 835,09 

 

4 835,21 

 
Sovelletaan KVTES II luvun 12 § 
työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi 
palveluksi luetaan kuitenkin vain 
laillistettuna lääkärinä työskentely. 

  

 

  

 Laillistettu lääkäri   

 

  

 L1TK6100 3 340,79 

 

  

 
Lääketieteenopiskelija. 
Lääketieteenopiskelija, peruspalkka on 
hoidettavanasta lääkärin 
virasta/tehtävästä riippumatta 

  

 

  

     

 

  

 L1TK6200 2 622,71 

 

  

 LISÄKSI MAKSETAAN KÄYNTI JA TOIMENPIDEPALKKIOT LÄÄKÄRISOPIMUKSEN 
MUKAISESTI 

  
 

 
 

OMALÄÄKÄRIT 
 

 
LS SOPIMUS 1.5.2019 

 

KUNTAYHTYMÄN 
PALKAT 1.5.2019 

 

Lääkärin virkanimike/tehtävä 
Omalääkäri 

 

Omalääkäri 

 Peruspalkka, € 

 

Peruspalkka, € 

 Ylilääkärit/verrattavassa 
asemassa olevat olevat. 
Lääkäriltä edellytetään 
tehtävään soveltuvaa 
erikoislääkärin oikeutta 

  

 

  

 L1VV2001  4 516,22 

 

  

 Erikoislääkärit/erikoislääkäri
n oikeuden omaavat 
terveyskeskuslääkärit. 
Terveyskeskuslääkärillä on 
tehtävään soveltuva 
erikoislääkärin oikeus.  

  

 

  

 L1VV3001  3 617,56 

 

6 295,25 

 Muut terveyskeskuslääkärit   
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Laillistettu lääkäri, jolla on 
yleislääketieteen 
erityiskoulutus tai joka on 
toiminut yhteensä vähintään 
3 vuotta laillistetun lääkärin 
virassa/tehtävässä 

  

 

Väestövastuuosat 
449,46–615,78 € kk  

 L1VV3002  3 044,98 

 

3928,86–4730,51 

 Sovelletaan KVTES II luvun 12 
§ työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi 
luetaan kuitenkin vain 
laillistettuna lääkärinä 
työskentely. 

  

 

  

 Laillistettu lääkäri   

 

  

 L1VV4000  2 919,31 

 

  

 
LISÄKSI MAKSETAAN VÄESTÖOSA PERUSVASTUUVÄESTÖN KOON MUKAAN SEKÄ 
KÄYNTI JA TOIMENPIDEPALKKIOT LÄÄKÄRISOPIMUKSEN MUKAISESTI 

 

Talouspäällikkö on tehnyt elokuussa 2019 alueellista palkkavertailua 

lääkärisijaiskäytänteistä sekä maksettavista korvauksista. Talouspäällikkö 

esittelee kokouksessa selvityksen tulokset sekä avaa lääkäreiden 

palkkarakennetta.  

 

 
  valmistelijat: talouspäällikkö  

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää maksaa lääkärisijaisille seuraavasti:  

 

hinnoitteluryhmä osasto vastaanotot 

L1TK6200 (opiskelijat) 3307 €/kk 3307 €/kk 

L1TK6100 (lisensiaatit) alle 2 kk  4018 €/kk 3838 €/kk 

L1TK6100 (lisensiaatit) yli 2 kk 4230 €/kk 4040€/kk 

L1TK5200  päätetään 

tapauskohtaisesti 

L1TK5100 päätetään 

tapauskohtaisesti 

Lisäksi maksetaan toimenpidepalkkiot kulloisenkin 

Kunnallisen lääkärien virkaehto sopimuksen mukaisesti. 

Sijaispalkat tarkastetaan yleiskorotusten mukaisesti kulloinkin 

voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.   

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että viidennen vuoden lääketieteen 

opiskelijalle, jolla opinnot on pääasiallisesti suorittu, voidaan johtavan 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 6.11.2019 162 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

lääkärin harkinnan mukaan maksaa L1TK6100 palkkaluokan tehtäväkohtaista 

palkkaa vastaavaa palkkaa.  

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 8) 

PERUSHOITAJAN (nro 59) NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAKSI JA 

TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN  

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta perushoitajan nimikkeen 

muuttamista lähihoitajaksi ja täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 

vapautuvalle toimelle (nro 59) 1.11.2019 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto.  

Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 

mukaisesti. Tämänhetkinen lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2155,05 

euroa kuukaudessa.  

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 30 – potilaspaikkainen osasto. 

Vaihtuvuus osastolla on 3,92 potilasta päivässä ja hoitojaksojen pituus 10,3 

vrk vuonna 2019.  Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden 

asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava 

riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on lähihoitajan toimen täyttö 

välttämätöntä.  

 

 Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää muuttaa perushoitajan (N:o 59) toimen lähihoitajan 

toimeksi ja myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 59) 1.11.2019 

lukien toistaiseksi.   

 

 Päätös: 
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§ 

(asia 9) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ 6. HAMMASLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 28) 

 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 

hammaslääkärin viralle (nro 28) 2.1.2020 lukien toistaiseksi. Kuntayhtymässä 

on kuusi hammaslääkärin virkaa, joista viidessä on ollut täyttölupa. Nyt 

kaikki viisi hammaslääkärin virkaa on saatu täytettyä. Kuudes 

hammaslääkärinvirka (nro 28) on ollut täyttämättä ja kyseinen virka on ollut 

jäädytetty vuodesta 2016. Kaikkien kuntayhtymän hammaslääkärien virkojen 

täyttö on perusteltua ostopalveluiden minimoimiseksi ja kustannustehokkaan 

toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta.  

 

 

Hammaslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on hammaslääketieteen 

lisensiaatin tutkinto, Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä 

hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Viran työaika on 38,25 

h/vko ja sen palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 

liitteen 2 kohdan L2TH5200 mukaisesti. Tämänhetkinen hammaslääkärin 

tehtäväkohtainen palkka on 4237,49 euroa kuukaudessa ja 

toimenpidepalkkioita 6800 – 16 000 euroa vuodessa. 

 

 
    

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammaslääkärin viralle (nro 28) 

2.2.2020 lukien toistaiseksi.   

 

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 10) 

TÄYTTÖLUPA KIRJANPITÄJÄN TOIMEEN   

 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kirjanpitäjän toimen täyttöä kokouksissaan § 

64/2019 ja § 144/2019 seuraavasti:  
 

§ 114 

(asia 3) 

 
KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVIEN HOITO   

 

Kuntayhtymän kirjanpitäjä irtisanoutui toimestaan 19.5.2019 alkaen.  Kirjanpitäjän tehtäviä 

hoidettiin tämän jälkeen sisäisillä tehtävän siirroilla sekä lomia järjestelemällä. 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 22.5.2019 § 65 siirtää kirjanpitäjän toimen täytön 

käsittelyn syyskuun kokoukseen. Samalla päätettiin hankkia kirjanpitäjän työpanos 

vuokrahenkilöstöä käyttäen vuoden 2019 loppuun.   

 

§ 64 

(asia 7) 

KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVIEN HOITO   

 

Kuntayhtymän kirjanpitäjä on irtisanoutunut toimestaan 19.5.2019 alkaen. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on ollut taloustoimisto, Riihikoskella. 

 

Kirjanpitäjän keskeisiin tehtäviin kuuluvat vastuu kuntayhtymän 

kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, huolehtia tietojen ja maksujen 

ajantasaisuudesta sekä valmistella ja koota talousarvioita ja tilinpäätöksiä. 

Kirjanpitäjällä on keskeinen rooli kuntayhtymän päivittäisten talousrutiinien 

toteutuksessa, kuten reskontran ja maksuliikenteen hoidossa. Kirjanpitäjällä 

on kokonaisvastuu ostoreskontran hoitamisesta ja täsmäyksestä kirjanpitoon 

sekä muut kuukausikirjanpitoon liittyvät tehtävät. Kirjanpitäjä toimii 

taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjänä ja raportoi toteutuneet 

kustannukset johtoryhmälle, yksiköiden esimiehille ja jäsenkunnille. 

Kirjanpitäjä huolehtii kuntalaskutuslaskelmien laatimisesta sekä 

maksumuistutusten ja perinnän hoitamisesta. Tilinpäätöstietojen kokoaminen 

sekä konsernilukujen kerääminen jäsenkunnille kuuluvat myös kirjanpitäjän 

tehtäviin. Loma- ja kiireaikoina kirjanpitäjä toimii palkkasihteerin sijaisena. 

Sosiaalityöntekijän viran ollessa täyttämättä on kirjanpitäjä hoitanut myös 

veteraanien kuntoutukseen liittyviä asioita. Nykyisistä kirjanpitäjän 

tehtävistä arviolta yli puolet on tehtäviä jotka vaativat vahvaa 

taloushallinnon osaamista.  

  

Kirjanpitäjän toimen kelpoisuusvaatimuksena on taloushallinnontutkinto, 

alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Toimen työaika on 

36,75 h/vk, työaikamuotona toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämän hetkinen 

kirjanpitäjän tehtäväkohtainen palkka on 2348,00 euroa kuukaudessa.  

 

Jäsenkuntien päättäjät ovat ilmaisseet näkemyksen, että kirjanpitäjän 

tehtävien hoitoa jäsenkunnan järjestettäväksi tulisi selvittää kuntayhtymän 
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vakinaisen henkilön palkkaamisen vaihtoehtona. Samoin mahdollisuuksia 

ulkoistaa kirjanpito tai sen tekijä kolmannen osapuolen hoidettavaksi.  

 

Auran kunta on ilmaissut ettei heillä ole resursseja hoitaa kuntayhtymän 

kirjanpitoa. Kuntayhtymällä ei ole omistuksia julkisesti omistettuihin 

taloushallinnon palveluntarjoajiin. Talouspäällikkö on ollut yhteydessä 

henkilöstövuokrausyrityksiin ja selvitellyt mahdollisuuksia ulkoistukseen. 

Pöytyän kunta on kertonut, ettei heillä ole välittömiä resursseja 

kuntayhtymän kirjanpitäjän tehtävien hoitoon. Pöytyän kunta on Sarastian 

osakas. Pöytyän hallintojohtaja on selvittänyt mahdollisuuksia ostaa 

kuntayhtymän pääkirjanpitäjän palvelut Sarastialta. Sarastian on 

mahdollista tarjota Pöytyän kunnan kautta pääkirjanpitäjän työt. Työ 

tehtäisiin tällöin lähtökohtaisesti etätyönä ja se kattaisi vain kirjanpidon. 

Kirjanpitäjän muut työt tulisi hoitaa muilla tavoin. Kuntayhtymän tulisi 

tällöin järjestää tietokoneet ohjelmistoineen sekä yhteydet Sarastialle. 

Yhteyden rakentamisen, tietoliikenneyhteydet sekä muut perustamiskulut 

maksaisi tilaaja. Kirjanpitotyö tehtäisiin tuntityönä. Sarastian 

asiakasomistajahinta on 70 euroa tunnilta. Pidempikestoisten sopimusten 

kohdalla Sarastia on halukas neuvottelemaan hinnan alennuksista.  

 
Talouspäällikön yhteydenottojen perusteella yksityisillä 

henkilöstövuokrausyrityksillä on mahdollisuuksia tarjota vuokratyöntekijä 

kuntayhtymän tarpeisiin, niin että vuokrahenkilö täyttäisi kokonaisuudessaan 

nykyisen kirjanpitäjän tehtäväkuvan. 

 

Vuonna 2018 kirjanpitäjän työajan kokonaiskustannus kuntayhtymälle on 

ollut noin 22 euroa tunti. Henkilöstövuokrausyrityksen kautta ostettuna 

kirjanpitäjän palkkakustannus on 23 ja 32 euron välillä tunnilta, riippuen 

rekrytoitavan henkilön osaamistasosta.  Pöytyän kunnan kautta ostettuna 

Sarastian palveluiden tuntikustannus olisi 70 euroa tunnilta.  

 

Lisäksi talouspäällikkö on lähestynyt paikallisia tilitoimistoja. He ovat 

ilmaisseet mielenkiinnon mahdolliseen yhteistyöhön.  

 

 Oma 

kirjanpitäjä 

Vuokratyöntekijä Osto 

Pöytyän 

kunnan 

kautta 

Tilitoimisto 

Tuntikustannus 

kirjanpitäjän työlle 

22 €/h 23–32 €/h 70 €/h 39-79 €/h  

Mahdollisten 

lisähenkilöstön 

kustannus 

  16,5 -70 

€/h 

16,5 -70 

€/h 

Muut kustannukset   2000–

3500 € 

0-3000 € 

Arvioitu 

kokonaiskuukausi- 

kustannus  

3500–4000 €/kk  3500–4900 €/kk 6600–

11000 

€/kk 

5000-8500 

€ 

 

Kirjanpitäjän tehtävien hoito tulee ratkaista nopeasti, jolloin voidaan turvata 

lainsäädännön vaatimien tehtävien asianmukainen hoito.  

 

 

Valmistelija: talouspäällikkö 
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Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää ostaa kirjanpitäjän työn vuokratyönä ja valtuuttaa 

talouspäällikön kilpailuttamaan kirjanpitäjän työpanoksen 

henkilöstövuokrauksena sekä tehdä hankintapäätös 31.12.2019 asti. 

Perusteluna kirjanpitäjän tarpeen välittömyys sekä keskeneräinen 

jäsenkuntien terveyspalveluselvitys. Kirjanpitäjän toimen täytön käsittely 

siirretään yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen.  

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

Tarjouskilpailun perustella vuokrahenkilöstöyritykseksi valikoitua 

Henkilöstöliiga Oy, jonka kautta kuntayhtymän kirjanpitäjän tehtäviä on 

hoitanut vuokratyöntekijä 24.6.2019 alkaen. Vuokratyöntekijän kuukausi 

kustannus on noin 4600 euroa kuukaudessa. Kuntayhtymän palkoilla olevan 

toimenhaltija palkkakustannukset ovat noin 3500–4000 euroa kuukaudessa.  

 

Jäsenkunnat käsittelevät omissa toimielimissään syksyllä 

terveyspalveluselvitystä, jonka yhtenä osana on hallintojen kehitys. 

Kuntayhtymän toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että 

kuntayhtymän taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävät tulevat hoidetuksi 

ajallaan. Paraikaa valmisteilla on vuoden 2020 talousarvio, joka on 

poikkeuksellisen työteliäs perussopimusmuutosten voimaan saamiseksi. 

Lisäksi kuntayhtymä valmistautuu vielä syksyllä mahdollisesi laatimaan 

lisätalousarviota. Vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistumisen kannalta on 

myös ensiarvoisen tärkeää, ettei rutiinitoiminnoissa tapahdu katkoksia.  

 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa kirjanpitäjän työn ostamista vuokratyönä ja 

valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan ensisijaisesti Henkilöstöliiga 

Oy:n kanssa ja tämän jälkeen muiden kilpailutukseen osallistuneiden 

yritysten kanssa jatkosopimuksesta 30.4.2020 asti. Perusteluna kirjanpitäjän 

tarpeen välittömyys, toiminnan sujuvuuden turvaaminen sekä keskeneräinen 

jäsenkuntien terveyspalveluselvitys. Kirjanpitäjän toimen (nro 11) täytön 

käsittely siirretään yhtymähallituksen tilinpäätös kokoukseen. 

  

 

   Asian käsittely:  

 

Markku Autio ehdotti ettei sopimusta jatketa ja pysytään alkuperäisessä 

sopimuksessa, joka päättyy 31.12.2019.  Ehdotus ei saanut kannatusta.  

  

Päätös: 

 

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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Kunnat ovat ilmaisseet 18.9.2019 kokouksen jälkeen, että kirjanpitäjän 

toimen täyttöä tulisi käsitellä uudelleen jo syksyllä 2019 vuoden 2020 

talousarvion suunnittelun yhteydessä. Kirjanpitäjän tehtäväkohtainen palkka 

on 1.5.2019 KVTES korotusten jälkeen 2371,61 euroa kuukaudessa.   

 

 

 
    

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan kirjanpitäjän toimelle (nro 9) 

1.11.2019 lukien toistaiseksi.  

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 11) 

YLEISKIRJEET   

 

 

  

 

Kuntaliitto 

- Yleiskirje 11/2019, 18.10.2019, Kopioston valokopiointisopimus vuosille 

2020–2022, liitteineen 

-   

 

Valtionvarainministeriö  

- VM1897/03.01.01/2019, Lausuntopyyntö valtionneuvoston asetukseksi 

toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja 

pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 

(asia 12) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös: 

- päätös yhteistyösopimuksesta yleisöluentotapahtumaan Y10 

   

  Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

-  hankintapäätös Q9, tietokoneet  

   

  Johtavan hoitajan viranhaltijapäätökset: 

- päätös O 10/2019 

- päätös O 11/2019 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 13) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 14) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


