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Arvola Ulla-Riitta, jäsen  Kaukinen Irma  

Autio Markku, jäsen  Lehtovuori Timo  

Isotalo Heikki, jäsen  Laakso Arvo  
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Tamminen Anu, jäsen  Rannikko Marjatta  

 

Ämmälä Lauri  vss. yhtymäjohtaja 

Alila Marja  vs. johtava hoitaja 
Poistui §80 käsittelyn ajaksi 19:12-19:15 
Kunnas Sirpa  Auran sosiaalijohtaja 
Poistui §79 kello 17:45 
Hakala Suvi                          vastaava sairaanhoitaja 
Poistui §79 kello 17:07 

 

 
 
 
Elina Keloniemi-Hurttila            Marja Alila              Lauri Ämmälä  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 Allekirjoitukset 

  

17.6.2020 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

Markku Autio                                  Heikki Isotalo 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 77 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 

Hallintosäännön §63 mukaisesti kuntayhtymä voi pitää kokouksen 
sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

 
 
 
 Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  

Päätösehdotuksen mukainen. 
 

 
 
 
 

§ 78 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Autio Markku ja 
Isotalo Heikki. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 10.6.2020 
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
 
 Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 79 
(asia 3) 
VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUS 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 27.5.2020 § 70 käsitellyt asiaa seuraavasti:  
 
§ 70 
(asia 10) 
VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUS 

 
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.   

 
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.  

 
 esittelee kokouksessa valmistelutilannetta.  

 
Valmistelijat: talouspäällikkö 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
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.  

 
 

 
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 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.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
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.  

 
 
 

§ 80 
(asia 4) 
JOHTAVAN HOITAJAN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 
   

Kuntayhtymän hallintosäännössä ei ole erikseen määritelty johtavan hoitajan 
sijaistusta. Aikaisemmin sijaisena ovat toimineet osastonhoitajat sekä 
poliklinikan vastaavat sairaanhoitajat.  Fysioterapeutti Marja Alila on 
suorittanut v. 2019 terveystieteiden maisterin tutkinnon. Tällä perusteella 
hänet valittiin hoitamaan johtavan hoitajan virkavapaan sijaisuutta ajalla 1.1.–
30.6.2020. Tämän ansiosta Marja Alila on saanut merkittävää kokemusta 
johtavan hoitajan tehtävistä. Myös jatkossa hän on koulutuksensa perusteella 
ensisijainen henkilö sijaistamaan johtavaa hoitajaa.  

 
 
valmistelija: talouspäällikkö  

  
Vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan hoitajan vuosilomasijaiseksi 
vastaavan fysioterapeutin Marja Alilan, terveyskeskusosaston osastohoitaja 
Tarja Pajulan ja laboratorion osastohoitajan Helena Vuoren em. 
järjestyksessä. 
 
Johtavan hoitajan sijaisuus on huomioitu Pajulan ja Vuoren 
tehtäväkohtaisessa palkassa. Yhtymähallitus päättää tarkastaa Marja Alilan 
tehtäväkohtaista palkkaa 2 793, 89 euroon kuukaudessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
Koska sijaistus on huomioitu em. henkilöiden palkkauksessa, ei 
sijaistusaikana huomioida KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom. 
 
Marja Alila poistu pykälän käsittelyn ajaksi kello 19:12-19:15.  
 

Päätös:  
Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan hoitajan vuosilomasijaiseksi 
vastaavan fysioterapeutin Marja Alilan, terveyskeskusosaston osastohoitaja 
Tarja Pajulan ja laboratorion osastohoitajan Helena Vuoren em. 
järjestyksessä. 
 
Johtavan hoitajan sijaisuus on huomioitu Pajulan ja Vuoren 
tehtäväkohtaisessa palkassa. Yhtymähallitus päättää tarkastaa Marja Alilan 
tehtäväkohtaista palkkaa 2 793, 89 euroon kuukaudessa 1.7.2020 alkaen.  
 
Koska sijaistus on huomioitu em. henkilöiden palkkauksessa, ei 
sijaistusaikana huomioida KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom. 

 
 

 
§ 81 
(asia 5) 
ILMOITUSASIAT  

Kuntatyönantajat 
- Yleiskirje 5/2020, 25.5.2020, Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän 

kehittämisseminaari 20.–21.8.2020  
 
Kuntaliitto 
- Yleiskirje 4/2020, 26.5.2020, Kuntien maksuosuuden Kunnallisen 

työmarkkinalaitoksen 2019 nettokuluista 
 

- Yleiskirje 5/2020, 29.5.2020, Kunnalla on päätösvalta 
kotihoidonpysäköintitunnuksen käyttöönotosta 

  
 
 

 Päätösehdotus 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
Päätös: 

 
  Merkitään tiedoksi.  
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 82 
(asia 6) 
MUUT ASIAT 
 
 

- Puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila kertoi kutsuvansa jäsenkuntien 
valtuustoryhmien johtajat, yhtymähallituksen puheenjohtajat sekä 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajat tapaamiseen 16.6.2020.  
 

- Talouspäällikkö kertoi osastonlääkärin rekrytoinnin etenemisestä sekä 
tarpeesta saada juridista apua neuvotteluihin Lääkärirekry-yrityksen 
kanssa. Yhtymähallitus totesi tämän olevan perusteltua.    

 
 
 
 
§ 83 
(asia 7) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:23 
 


