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§  

(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 Kaurila Matti ja 

Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 24.6.2020 mennessä 

ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUS 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksissaan 27.5.2020 § 70 ja 3.6.2020 § 79 käsitellyt 

asiaa seuraavasti: 

 

 
§ 70 

VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN

 PALKKAUS 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 27.5.2020 § 70 käsitellyt asiaa 

seuraavasti:  
 

Vuoden 2020 alusta osana uutta työaikalakia kaikki lääkärit, pois 

lukien johtavat ja ylilääkärit siirtyivät työajan piiriin. 

Kuntayhtymällä on käytössään väestövastuujärjestelmä. 

Kuntayhtymän 9 lääkärin virasta 6 on väestövastuulääkärin 

virkoja. Väestövastuulääkärit ovat olleet työajattomia. Kaikkien 

lääkäreiden siirtyessä työajan piiriin, poistuu lääkäreiden 

virkaehtosopimuksesta kokonaan omalääkärisopimukset. 

Väestövastuulääkärin ja terveyskeskuslääkärin työehtosopimukset 

eroavat toisistaan seuraavasti:    

 

 
 

Lääkäreiden siirtyessä työajan piiriin ei kuitenkaan välittömästi 

puututtu väestövastuulääkäreiden palkkoihin, vaan jäätiin 

odottamaan kevään kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja. 

Talvella saatujen tietojen mukaan lääkäreiden uudessa 

työehtosopimuksessa olisi muutettu myös 

terveyskeskusvirkaehtosopimuksessa olevien palkkoja niin, että 

työkokemus tulisi paremmin jatkossa huomioiduksi. Heti 

tammikuussa Jukon pääluottamusmies ja talouspäällikkö ovat 

aloittaneet neuvottelut uudesta palkkausjärjestelmästä. Lisäksi 

talouspäällikkö on tehnyt valmistelutyötä kuntayhtymän 

puheenjohtajiston kanssa. Alun perin uuden palkkausjärjestelmän 

oli tarkoitus astua voimaan 1.4.2020. Kunta-alan neuvotteluiden 

katkettua keväällä tästä aikataulusta jouduttiin luopumaan. 

Väestövastuulääkäreiden palkkausta on jatkettu 31.5.2020 asti 

aiemman kaltaisena talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 

Y3/2020.  

 

Keväällä 2020 kuntatyönantaja myös katsoi paikalliset sopimukset 

päättyneiksi. Kuntayhtymällä on ollut paikallinen sopimus 

lääkäreiden kanssa ns. kiirevastaanotosta. Paikallissopimuksessa 

on määritelty erillinen korvaus väestövastuulääkäreille 

kiirevastaanoton pitämisestä. Sopimusta on sovellettu myös 

terveyskeskussopimuksen piirissä oleviin lääkäreihin.   
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Koska omalääkärimalli poistuu kokonaan lääkärisopimuksesta, 

tulee kuntayhtymän määritellä sopimuksen piirissä olleiden 

lääkäreiden palkat uudelleen. Omalääkärisopimuksen poistuminen 

ei sinällään merkitse väestövastuumallista pakkoluopumista. 

Käytössä olevan mallin tulee kuitenkin olla sellainen, että se 

täyttää työaikalain säädännön vaateet.  

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa valmistelutilannetta.  

 

Valmistelijat: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Omalääkäripalkkausjärjestelmän erotessa merkittävästi 

terveyskeskuslääkäripalkkauksesta yhtymähallitus päättää pitää 

erillisen kokouksen 3.6.2020 Auran valtuustosalissa ja valtuuttaa 

talouspäällikön laatimaan kattavan esityksen lääkärisopimuksen 

keskeisistä seikoista. Yhtymähallitus päättää jatkaa 

väestövastuulääkäreille maksettavan palkan perusteita 30.6.2020 

asti. Lisäksi yhtymähallitus päättää jatkaa kiirevastaanoton 

korvauksia paikallisen sopimuksen mukaisesti 30.6.2020 asti.  

 

Pirjo Hiltunen poistui pykälän käsittelyn ajaksi 17:47–18:00 

 

Päätös: 

 

Omalääkäripalkkausjärjestelmän erotessa merkittävästi 

terveyskeskuslääkäripalkkauksesta yhtymähallitus päättää pitää 

erillisen kokouksen 3.6.2020 kello 17:00 Auraamossa (Turuntie 1, 

21380 Aura) ja valtuuttaa talouspäällikön laatimaan kattavan 

esityksen lääkärisopimuksen keskeisistä seikoista. Yhtymähallitus 

päättää jatkaa väestövastuulääkäreille maksettavan palkan 

perusteita 30.6.2020 asti. Lisäksi yhtymähallitus päättää jatkaa 

kiirevastaanoton korvauksia paikallisen sopimuksen mukaisesti 

30.6.2020 asti.  

 

 

§ 79 

VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN 

PALKKAUS 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 3.6.2020 § 79 käsitellyt asiaa seuraavasti:  
 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä esittelee kokouksessa lääkäreiden 

palkkausjärjestelmää. Vs. johtava hoitaja Marja Alila sekä 

vastaava sairaanhoitaja Suvi Hakala esittelevät kokouksessa 

lääkäri-hoitaja työparimallia ja kuntayhtymän vastaanottojen 

toimintaa.  

 

Vss. yhtymäjohtajan Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee saamansa esittelyt tiedoksi. 

Yhtymähallitus päättää jatkaa asian käsittelyä 17.6.2020 

kokouksessaan ja pyytää lääkäreitä edustavan Jukon 

pääluottamusmiehen Susanna Nyberg-Simolan kokoukseen 

kertomaan lääkäreiden näkemyksiä palkkausuudistuksesta sekä 

vastaamaan yhtymähallituksen kysymyksiin.  

 

Asian käsittely: 

  

Yhtymäjohtajan sijaisen sijaisena toiminut talouspäällikkö Lauri 

Ämmälä esitteli yhdessä johtavan hoitajan viransijaisen Marja 

Alilan ja vastaavan sairaanhoitajan Suvi Hakalan kanssa nykyistä 

väestövastuumallia sekä väestövastuupalkkausta. Yhtymähallitusten 

jäsenten useissa puheenvuoroissa tuotiin esille paine saada 

kuntayhtymän kustannusten nousu kuriin. Nykyinen malli, missä 
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paljon palveluita tarvitsevilla asiakkailla on oma/sama lääkäri ja 

hoitaja, koettiin tärkeäksi. Myös palveluiden tuottamisessa tulisi 

pyrkiä siihen, että asiakas saisi yhdellä käynnillä hoidettua 

mahdollisimman monta asiaa. Useissa puheenvuoroissa tuotiin 

esille ajankohdan olevan oikea palveluiden kehittämiselle. Itse 

palkkauksen suhteen yhtymähallituksen jäsenillä oli näkemys, että 

mallia haettaessa kannattaa tutustua lähi- ja naapurikuntien 

toimintamalleihin.  

 

 

Sirpa Kunnas poistui kello 17:45 

 

Suvi Hakala poistui kello 19:07 

 

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus merkitsee saamansa esittelyt tiedoksi. 

Yhtymähallitus velvoittaa kuntayhtymän viranhaltijoita aloittamaan 

terveyspalvelumallien kehittämisen mahdollisen konsulttiavun 

turvin ja suunnittelemaan kuntayhtymälle sopivaa 

terveyspalvelumallia väestövastuun loppuessa.  Yhtymähallitus 

päättää jatkaa asian käsittelyä 17.6.2020 kokouksessaan ja pyytää 

lääkäreitä edustavan Jukon pääluottamusmiehen Susanna Nyberg-

Simolan kokoukseen kertomaan lääkäreiden näkemyksiä 

palkkausuudistuksesta sekä vastaamaan yhtymähallituksen 

kysymyksiin. Yhtymähallitus velvoittaa johtavat viranhaltijat 

valmistelemaan esityksen uudesta palkkausmallista. Valmistelussa 

tulee huomioida kuntien tiukka taloustilanne. Uuden 

palkkausmallin tulee tukea jäsenkuntien asettamia säästövaateita.  

  

 

Talouspäällikkö on keskustellut lähialueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa 

heidän toimintamalleistaan sekä palkkausrakenteista. Lääkärien 

virkaehtosopimuksesta ei ole tullut vielä voimassa olevaa versiota 

työnantajien käyttöön. Lääkäriliiton oman tiedotuksen mukaan 

väestövastuujärjestelmän jatkaminen olisi mahdollista sote- ja 

maakuntauudistukseen asti. Valmistelutyötä on hidastanut alkanut 

kesälomakausi.  

 

Lääkäreitä edustava Jukon pääluottamusmies on tuonut ilmi tarpeen ottaa 

lääkäreillä käyttöön ns. työaikapankki. Talouspäällikkö on esityksen kannalla, 

mutta edellyttää työaikapankkikäytänteen käyttöön ottoa koko 

henkilökunnalle.  

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

  

 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus pyytää viranhaltijoita jatkamaan valmistelutyötä seuraavasti:  

  

 Tulevankin palkkausmallin tulee tukea kuntalaisten mahdollisuutta 

asioida samalla lääkärillä ja terveysasemalla. Näin ollen 

toimintamalleiksi muodostuu jatkossakin joko ns. listamalli sen eri 
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variaatioin tai väestövastuumallissa jatkaminen niin, että väestöalueet 

ja palkat sovitetaan työaikakäytänteiden mukaisiksi.  

 Yhtymähallitus pyytää johtavaa lääkäriä Pirjo Hiltusta valmistelemaan 

esityksen kuntayhtymän lääkäreiden tehtävänkuvista sekä 

sijoittumisesta terveysasemille yhtymähallituksen elokuun 

kokoukseen.  Yhtymähallitus pyytää johtavaa lääkäriä esittämään sekä 

terveyskeskuslääkäreiden että väestövastuulääkäreiden osalta työajan 

kertymistä ja jakautumista ennen ja jälkeen 

työaikalainsäädäntömuutoksen.  

 Yhtymähallitus pyytää talouspäällikkö Lauri Ämmälää 

valmistelemaan esityksen eri toimintamallien kustannusvaikutuksista.  

 Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita 

laatimaan esityksen koko henkilöstöä koskevasta työaikapankista ja 

sen käytänteistä.  

 Yhtymähallitus tekee erillisen päätöksen ns. 

kiirevastaanottotoiminnasta ja sen palkkauksesta.  

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa väestövastuujärjestelmän mukaista 

palkanmaksua valmistelutyön ajan syyskuun loppuun. Syyskuun 

yhtymähallituksessa päätetään tulevan mallin käyttöönoton ajankohdasta ja 

väestövastuumallin mahdollisesta alasajosta.  

  

 

Päätös: 
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§  

(asia 4) 

KIINTEISTÖJEN OMISTUKSEN SIIRTO KUNTAYHTYMÄLTÄ KUNNILLE 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kiinteistöjen 

omistajuuden siirrosta seuraavasti:  
  

§28 

OMISTUKSEN SIIRTO KUNTAYHTYMÄLTÄ KUNNILLE  

 
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.6.2019 § 81 BDO:n 

tekemää kiinteistöselvitystä.  

  
§ 81 

KIINTEISTÖSELVITYS 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.2.2019 § 29 päättänyt tilata 

kiinteistöselvityksen.  

 

§ 29 

KIINTEISTÖSELVITYKSEN TILAAMINEN 
 

Kuntapäättäjät ovat sopineet tapaamisessaan 19.2.2019, että 

kuntayhtymän tulisi teetättää kiinteistöselvitys. Selvityksen tekijäksi 

on sovittu kaikkien kolmen organisaation käyttämä 

tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja heidän johtava lakimiehensä 

Jaana Lehtonen. 

 

Käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

  

Päätös: 

 

Yhtymähallitus päättää tilata kiinteistöselvityksen BDO Oy:ltä.  

 

 

Selvitystyö on valmistunut. Kokonaisuudessaan selvitystä ei BDO:n 

pyynnöstä julkaista.  

Selvitys toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille oheismateriaalina 

ennen kokousta.  

 

BDO:n Jaana Lehtonen toteaa selvityksen loppuyhteenvedossa 

kiinteistöjen siirrosta jäsenkunnille seuraavaa: 

 

”Mikäli jäsenkunnat haluavat siirtää kuntayhtymän omistamat 

kiinteistöt itselleen, on suositeltavaa, että siirto tehdään 

kirjanpitoarvoista. Palautus tapahtuu pääoman palautuksena siten, 

että peruspääomaa alennetaan. Peruspääomaa voidaan alentaa 

kuitenkin enintään siihen määrään, joka on arvioitu pysyvien 

vastaavien määrä taseessa sen jälkeen, kun rakennukset on 

luovutettu. Koska kiinteistöjen kirjanpitoarvot ylittävät 

peruspääoman alennuksen määrän, jää loppuosa arvosta 

jäsenkunnalle velaksi. Osapuolten tulisi sopia, onko velka koroton 

vai korollinen ja lyhennetäänkö sitä vai jääkö se pitkäaikaiseksi 

velaksi.  

Kiinteistöjen ottamisella kuntayhtymästä kirjanpitoarvoin osaksi 

pääoman palautuksena ja osaksi velaksi ei ole tulosvaikutusta 

kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Kunnan hankintamenoksi 

kiinteistölle muodostuu palautuvan pääoman ja velan yhteismäärä.  

Luovutuksesta ei makseta varainsiirtoveroa. Kuntayhtymän 

kiinteistöinvestoinneista tekemien arvonlisäverojen vähennyksen 
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tarkistusvastuu siirtyy jäsenkunnalle sille siirtyvän kiinteistön 

osalta. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus ei kuitenkaan muutu ja se 

vuokrataan kuntayhtymälle takaisin arvonlisäverollisella 

vuokrasopimuksella, veroa ei tule maksettavaksi. 

Tuloverovaikutuksia ei ole. Kunnat menettävät kiinteistöveron, joka 

niille on kertynyt kiinteistön ollessa kuntayhtymän omistuksella. 

Vero on ollut yhteensä noin 35.000 euroa. Vastaavasti 

kiinteistökustannukset alenevat tällä määrällä. ” 

 

Kaiken kaikkiaan selvitys on kattava ja siellä on tuotu ne seikat 

esiin, mitkä tulee huomioida mahdollisia omistusjärjestelyjä 

mietittäessä. Esimerkiksi tulee huomioida, että edelleen vastuu 

kiinteistöjen ja tilojen sopivuudesta terveydenhuollon käyttöön 

säilyy yhtymähallituksella.   

 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: 

  

Merkitään tiedoksi 

 

Kuntapäättäjätapaamisessa 1.10.2019 Pöytyän kunnanjohtaja Anu 

Helin on todennut, että kiinteistöjen omistajuuden siirtoa ei ole 

vielä käsitelty Pöytyän kunnassa ja asia vaatii vielä tarkempia 

selvityksiä. Aikataulua tälle ei Pöytyän kunta ole vielä määritellyt. 

Auran kunta on ilmaissut halukkuutensa edetä asiassa. 

Kuntayhtymän vs. johtaja Pirjo Hiltunen on luvannut viedä 

kiinteistöselvityksen yhtymähallituksen käsittelyyn.  

 

BDO:n tekemässä selvityksessä on määritelty kuntayhtymän 

nykyisten kiinteistöjen tasearvot sekä tuotu esille erilaiset 

mahdollisuudet siirtää omistajuus kuntayhtymältä kunnille. 

Selvityksessä todetaan, että kuntayhtymän maksaman vuokran tulee 

määräytyä kuntien todellisiin kiinteistökustannuksiin. Näitä 

kustannuksia ei ole vielä selvitetty.   

 

 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus    

 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnot kiinteistöjen 

siirrosta kuntayhtymältä jäsenkunnille huhtikuun 2020 loppuun 

mennessä.  

 

 

   Asiankäsittely:  

 

Jukka Leino esitti, että lausunnot pyydetään 15.3.2020 mennessä. 

Merja Maasalo kannatti tätä.   

  

   

   Päätös: 

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti pyytää jäsenkunnilta lausunnot 

kiinteistöjen siirrosta kuntayhtymältä jäsenkunnille 15.3.2020 

mennessä.  
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Pöytyän kunnanhallitus on käsitellyt lausuntopyyntöä kokouksessaan 

8.6.2020 § 172 ja päättänyt seuraavasti:  

 

 
Pöytyän kunnanhallitus pyytää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

yhtymähallitusta huomioimaan omistajakuntien päätökset vuodeosastoneuvotteluiden 

siirtymisestä eteenpäin koronavirusepidemiatilanteen johdosta. Pöytyän 

kunnanhallitus pyytää yhtymähallitukselta uutta linjausta aikataulun osalta.  

 

 

Auran kunnanhallitus eikä valtuusto ole käsitellyt kokouksissaan keväällä 

2020 kuntayhtymän lausuntopyyntöä. Aura on kuitenkin ilmaissut 

keskusteluissa pitäytyvänsä kannassa, että kuntayhtymän terveysasemat tulisi 

siirtää kuntien omistamiksi.  

 

Vaikkei kumpikaan jäsenkunta ole lausunut virallisesti kiinteistöjen 

omistuksesta on selvää, että jäsenkuntien näkemykset kiinteistöjen 

omistussuhteista ja etenkin niiden mahdollisen siirron aikataulusta ovat 

eriävät. Kiinteistöjen siirto kuntayhtymältä jäsenkunnille ei myöskään ole 

aivan yksinkertainen kuntayhtymälle, etenkin Riihikosken pääterveysaseman 

tilojenkäytön ja kustannusten jyvittäminen vuokriin luo haasteita. Linjaukset 

kiinteistöjen omistussuhteista tulisi kuitenkin saada tehtyä mahdollisimman 

nopeasti, sillä osaan kiinteistöistä kohdistuu merkittäviä 

korjausinvestointipaineita. Lisäksi talousarvioiden sekä talouden 

tasapainottamissuunnitelmien laadinnassa kiinteistöjen omistusjärjestelyillä 

on suuri merkitys.  

 

Kuntayhtymän kannalta omistusjärjestely, jossa vain sivuterveysasemat 

siirtyisivät jäsenkuntien omistukseen ja kuntayhtymä jäisi näissä 

tarvitsemiensa tilojen osalta vuokralle, voisi myös olla toimiva. 

Pääterveysasema Riihikoskelle jäisi näin kuntayhtymän omistukseen. Tämä 

selkeyttää koko kuntayhtymän alueella nyt jo keskitettyjen palveluiden 

yhdenmukaisen hinnoittelun.  

 

Liite 1: Pöytyän kunnanhallituksen päätös § 172 

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

  

 

Yhtymähallitus velvoittaa talouspäällikön käymään keskusteluja jäsenkuntien 

kanssa vaihtoehdoista, joita voisi mm. olla vain sivuterveysasemien 

omistuksen siirto kuntayhtymältä jäsenkunnille sekä valmistelemaan uuden 

lausuntopyynnön jäsenkunnille syyskuun kokouksessa esitettäväksi, niin että 

kunnat ehtivät lausua ennen kuntayhtymän vuoden 2021 

talousarviopäätöksentekoa.  
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§  

(asia 5) 

LÄÄKÄREIDEN KESÄSIJAISUUSPALKAN TARKASTAMINEN 

 

Yhtymähallitus on päättänyt lääkäreiden sijaisuuden palkkauksista 6.11.2019 

seuraavasti:  

 

 
§ 136 

(asia 7) 

LÄÄKÄRISIJAISTEN 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 

väestövastuulääkäreiden 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 olevan kunnallisen 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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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   

 

  

 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 
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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 suoritettu, voidaan 

johtavan lääkärin harkinnan mukaan maksaa L1TK6100 

palkkaluokan tehtäväkohtaista palkkaa vastaavaa palkkaa.  

 

Jukka Leino poistui kello 19:18 

 

Päätös:  

   

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt helmikuun kokouksessaan 19.2.2020 § 16 

kahden sijaisen pyynnöstä heidän palkkaustaan ja johtavan lääkärin 

esittelemänä seuraavasti:   
 

 

§ 16 

(asia 6) 

   VIRKAVAPAASIJAISTEN PALKKA  

 
LL Emmi Karru, LL Juuso Kosonen sekä JUKO:n 

pääluottamusmies, lääkäreiden luottamusmies Susanna Nyberg-

Simola ovat lähettäneet yhtymähallitukselle osoitetun kirjelmän 

koskien Karrun ja Kososen palkkausta.  
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LL Emmi Karru, ja LL Juuso Kosonen ovat työskennelleet Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän palveluksessa lääkärin 

viransijaisina 3.6.2019 alkaen. Heidän tehtäväkohtainen palkkansa 

on ollut 4835€/kk ajalla 3.6.2019 – 31.12.2019. 1.1.2020 alkaen 

tehtäväkohtainen palkkaus on ollut 4040€/kk. Tehtäväkohtaisen 

palkan muutos perustuu yhtymähallituksen kokouksessaan 

6.11.2019 § 136 tekemään päätökseen.  LL Emmi Karru ja LL 

Juuso Kosonen ovat tehneet oman selvityksen lähikuntien 

lääkärinsijaisten palkkauksesta perustuen samaan aikaan 

valmistuneille YEK-vaiheessa oleville lääkärin sijaisina toimiville 

lisensiaateille maksettaviin palkkoihin. Kyseiset palkkatiedot on 

saatu suoraan työsuhteessa olevilta nuorilta lääkäreiltä:  

Säkylän tk (15min Yläneen tk:sta) 5900€/kk + toimenpiteet.  

Kirkkotien tk (Turku): toimenpiteiden jälkeen n. 5000–5500€/kk  

Naantalin tk 3500€+aluelisä 900€+ tmp + käyntipalkkiot = 5500–

6000€/kk  

Akselin peruskuntayhtymä 4725€/kk + tmp  

Työtehtävien pysyessä samoina (palkattomalla virkavapaalla 

olevan virkalääkärin sijaistaminen) ja aiemman palkkauksen 

ollessa linjassa lähikuntien YEK-vaiheen lääkärien palkkauksen 

kanssa kirjelmän allekirjoittaneet Karru ja Kosonen sekä 

luottamusmies Nyberg-Simola pitävät palkan alenemista 

kohtuuttomana. He esittävät LL Emmi Karrun ja LL Juuso Kososen 

tehtäväkohtaisen palkkauksen palautusta entiselle tasolle 

(4835€/kk) 1.1.2020 alkaen sijaistettaessa palkattomalla 
virkavapaalla olevaa virkalääkäriä.  

Johtava lääkäri on selvittänyt sairaanhoitopiirin alueen 

perusterveydenhuollon johtavilta lääkäreiltä YEK-vaiheessa 

olevien lääketieteen lisensiaattien palkkatasoa, ja saadut tiedot 

ovat yhteneviä kirjelmän tietojen kanssa. LL Emmi Karru ja LL 

Juuso Kosonen ovat osoittaneet sijaistamissaan tehtävissä 

tehokkuutta, hyvää ammatillista osaamista sekä saavuttaneet sekä 

henkilökunnalta että hoitamiltaan potilailta runsaasti myönteistä 

palautetta. Heidän kokonaispalkkansa jää esitetyllä 

tehtäväkohtaisella 4835 €/kk palkalla edelleen selvästi alle 

sijaistettavien vakituisten viranhaltijoiden kokonaispalkasta, jolla 
kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvio on valmisteltu.  

Liite 3 kirjelmä yhtymähallitukselle (tuodaan kokoukseen) 

   valmistelija: johtava lääkäri 

  

 

Päätösehdotus: 

   

Yhtymähallitus päättää maksaa LL Emmi Karrulle sekä LL Juuso 

Kososelle tehtäväkohtaista palkkaa 4835 €/kk 1.1.2020 alkaen 

heidän sijaistaessaan palkattomalla virkavapaalla olevaa 

virkalääkäriä. Muiden jatkossa mahdollisesti palkattavien YEK-

vaiheen sijaisten kohdalla noudatetaan yhtymähallituksen 

kokouksessaan 6.11.2019 § 136 tekemää palkkauspäätöstä.  

 

Asiankäsittely:  

 

Leino ehdotti, että korotettua palkkaa maksetaan 1.3.2020 alkaen. 

Ehdotus ei saanut kannatusta.  

 

  

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen.  
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Yhtymähallitus on vahvistanut lääkäreiden sijaisuuspalkat kokouksessaan 

6.11.2019 § 136. Osana sisäistä valvontaa kuntayhtymän palkkasihteeri 

havaitsi johtavan lääkärin tekemässä virkamääräyksessä Juuso Kososelle 

1.7.2020–31.8.2020 väliselle ajalle poikkeaman kuukausipalkassa 

yhtymähallituksen päätöksen suhteen.  Päätöksessään § 16/2020 

yhtymähallitus on päättänyt maksaa Kososelle 4835 €/kk sijaistettaessa 

palkattomalla virkavapaalla olevaa virkalääkäriä. Välillä 1.7.2020–31.8.2020 

ei kyse ole palkattoman virkavapauden sijaisuudesta vaan 

kesälomasijaisuudesta, missä Kososen työpanoksella täytetään osaston 

osastolääkärin ja Auran väestövastuulääkärin tehtävät. Osaston geriatrin 

työpanoksen ostopalvelusopimus päättyy 30.6.2020.  

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Juuso Kososelle maksettavaksi 

virkamääräyksen mukaisesti 1.7.2020–31.8.2020 väliseltä sijaisuusajalta 4835 

€/kk.  

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 6) 

KIIREVASTAANOTTO  

 

Kuntayhtymällä on kiirevastaanotto, joka toimii Riihikoskella kello 14.00–

18.00 arkipäivisin.  

 

Kiirevastaanotosta on tehty paikallinen sopimus lääkäreiden kanssa. 

Paikallinen sopimus on katsottu päättyneeksi 31.3.2020, kun Kuntatyönantaja 

katsoi kaikki sopimukset irtisanotuiksi. Kiirevastaanoton palkkausta on 

jatkettu talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä Y4/2020 ja yhtymähallituksen 

päätöksellä 27.5.2020 § 70.  

 

Jäsenkunnat ovat ilmaisseet tarpeen löytää säästöjä kuntayhtymän 

toiminnasta. Näkemys on ollut, että ei-lakisääteisistä toiminnoista tulee niitä 

etsiä.  

 

Koronavirus on vähentänyt käyntejä kiirevastaanotolla. Kesäsulkujen 

alkaessa kiirevastaanoton merkitys vastaanottojen ruuhkanpurkajana 

kuitenkin korostuu, joten toiminnan kokonaan lopettaminen juuri ennen 

kesäsulkuja on vaarallista. Keskusteluissa lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 

kanssa on todettu vastaanoton lyhentämisen tunnilla olevan mahdollista.  

 

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan paikallisen 

sopimuksen seuraavin ehdoin:   

- Kiirevastaanottoa jatketaan arkisin 1.7.2020–30.9.2020 

kello 14.00–17.00 väillä. 

- Kiirevastaanotosta ansaitsee vapaata tai maksetaan korvaus 

viikkotyöajan ylittäviltä tunneilta 1,75 kertaisesti.   

- Muilta osin noudatetaan alkuperäistä paikallista sopimusta.   

 

 

Päätös: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 17.6.2020 136

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 7) 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖPANOKSEN HINNANMUUTOS 

 

 

Sosiaalityöntekijän ostoa Pöytyän kunnalta on käsitelty yhtymähallituksen 

kokouksien seuraavissa pykälissä:   

  

 §55/2020 SOPIMUSTARKASTELU SOSIAALITYÖNTEKIJÄN 

TYÖPANOKSEN TUOTTAMISESTA PÖYTYÄN KUNNAN TOIMESTA  

 §180/2020 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖPANOKSEN OSTO PÖYTYÄN 

KUNNALTA.  

 §149/2019 TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 

 §22/2019 TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 

 §91/2018 TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE (nro 

39) 

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 22.4.2020 § 55 jatkaa 

sosiaalityöntekijän työpanoksen ostoa Pöytyän kunnalta.  

 

Sopimushinnoittelu on perustunut Pöytyän kunnan omakustannehintaan. 

Neuvotteluissa vs. perusturvajohtaja Susanna Ikolan kanssa sovittiin, että 

hinta on sosiaalityöntekijän tuntipalkka lisättynä sivukuluilla. Talvella 2020 

hinnaksi sovittiin 28,04 euroa tunnilta.  

 

Pöytyän perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.5.2020. 

Perusturvalautakunta on päättänyt nostaa sosiaalityöntekijän tuntihintaa 53,50 

euroon tunti. Edellä esitettyä hintaa ei voida pitää omakustannehintana, 

huomioiden yleinen sosiaalityöntekijöiden palkkataso.  

 

Liite 2: Pöytyän perusturvalautakunnan päätös § 53 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pyytää Pöytyän perusturvalautakunnalta selvitystä 

sosiaalityöntekijän tuntihinnan korotuksille. Kuntayhtymä pyytää Pöytyän 

perusturvalautakuntaa huomioimaan, että kuntayhtymä tarjoaa 

sosiaalityöntekijälle työnjohdon, työtilat sekä -välineet. Matkat korvataan 

toteutuneen mukaisesti.  

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 8) 

KORONARAPORTTI  

 

 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa koronaepidemian vaikutuksia 

kuntayhtymän toimintaan ja talouteen epidemian ensimmäisen aallon osalta.  

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja liittää sen osaksi 

pöytäkirjaan.  

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 9) 

VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINNAN POHJA  

 

 

Kuntayhtymän terveysneuvonnan ja sairaanhoidon toiminta on korkeatasoista 

ja hyvää sekä henkilökunta on motivoitunutta. Kuntayhtymä on myös saanut 

positiivista näkyvyyttä sairaanhoidon jonojen lyhyyden vuoksi. Haasteena 

onkin saada säilytettyä jatkossakin yhtä laadukkaat ja hyvät palvelut alueen 

asukkaille, mutta samalla löytää taloudellisesti tehokkaat toimintatavat. 

Talouspäällikkö esittelee ensimmäistä ennustetta vuoden 2021 talouden 

näkymistä kuntayhtymän osalta sekä niitä keinoja, joilla taloutta voitaisiin 

tasapainottaa.  

 

Auran kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.6.2020 § 102: 

 
Kunnanhallitus antaa vuoden 2021 talousarviolle kaikille toimielimille raamiksi 

vuoden 2019 tilinpäätöksen kulutason. Tämä koskee myös Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymää, jolta edellytetään nyt uusia ratkaisuja palvelujen 

järjestämiseksi auralaisille yhä niukkenevassa kuntataloudessa. 

 

Pöytyän kunta ei ole vielä antanut virallista raamia, mutta myös Pöytyän 

kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa on esitetty kuntayhtymälle 

talouden tasapainottamistavoitteita.  

 

Jäsenkuntien esittämiin tavoitteisiin ei päästä ilman rakenteellisia tai muita 

merkittäviä toiminnan muutoksia.  

 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee talouspäällikön laatiman esityksen tiedoksi ja 

esittää sen lähetettäväksi kirjallisesti jäsenkunnille.  Yhtymähallitus pyytää 

jäsenkuntien kannanottoa raportissa esitettyihin tasapainottamiskohteisiin 

elokuun loppuun mennessä, sekä kutsuu kuntapäättäjät koolle käsittelemään 

kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion laadintaa ja tasapainottamista 

syyskuun alussa.  

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT  

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 6/2020, 8.6.2020, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 

1.4.2020–28.2.2022 

 

Kuntaliitto 

- Yleiskirje 29.5.2020, Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava 

toimeenpanoon 

 

 

  

 

 

 Päätösehdotus 

 

 Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 11) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

 

  Talouspäällikkö 

- Päätös toimeen valitsemisesta A1/2020 

- Päätös määräaikaisesta tehtävän siirrosta Y5/2020 

   

 

  Vs. johtava hoitaja 

- Päätös toimeen valitsemisesta A25/2020 

 

 

  

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 12) 

MUUT ASIAT 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 


