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§ 124 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
 

 Päätösehdotuksen mukainen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 125 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaurila Matti ja 
Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 23.9.2020 mennessä 
ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 126 
(asia 3) 
ILTAKOULUN YHTEENVETO JA TALOUSARVION PAINOPISTEET  

 
 
Kuntayhtymä järjesti yhtymähallituksen §105/2020 mukaisesti iltakoulun jäsenkuntien 
valtuutetuille 7.9.2020 Aurasalissa Aurassa. Iltakouluun osallistui kaiken kaikkiaan 29 
luottamushenkilöä: 8 valtuutettua Aurasta, 13 valtuutettua Pöytyältä ja 8 jäsentä 
yhtymähallituksesta sekä kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.  
 
Vuosien 2017–2020 aikana on hallituksessa käsitelty lukuisia vaihtoehtoja talouden 
tasapainon löytämiseen. Näistä saadaan hyvä keskustelupohja vuoden 2021 talousarvion 
valmisteluun.  
 
 
Liite 1: Muistio iltakoulusta  
 

 
valmistelija: vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltunen ja talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
 
 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus määrittelee johtavien viranhaltijoiden kokoaman aikaisemmin 
käsiteltyjen ehdotusten koosteen sekä iltakoulumuistion pohjalta vuoden 2021 
talousarvion painopisteet.  

 
Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää määritellä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-
2023 suunnitelman valmistelun painopisteet seuraavasti:  

 
- Laboratorion näytteenoton keskittämistä tulee valmistella ja asiasta tulee 

neuvotella jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvotteluissa.  
Valmistelussa tulee tuoda uudelleen esille keskittämisestä saatavat 
henkilöstösäästöt sekä keskittämiseen vaadittavien kiinteistön korjaus- ja 
muuntotöiden kustannukset.  

- Vuodelle 2020 tehtyjä terveydenedistämisyksikön jäädytyksien jatkamista 
tulee valmistella. Johtavien viranhaltijoiden tulee selvittää 
mahdollisuuksia nykyisten tehtäväkuvien uudelleen määritykseen, niin 
että voitaisiin saavuttaa yhden henkilötyövuoden verran säästöjä. 
Tehtäväkuvien tarkastus koskee terveydenedistämisen, hammashuollon ja 
terveysneuvonnan yksiköitä.  

- Psykiatristensairaanhoitajien tehtäviä tulee tarkastella, niin että vuodelle 
2020 tehty yhden psykiatrisensairaanhoitajan toimen jäädytystä voitaisiin 
jatkaa. Psykiatristensairaanhoitajien vastaanottojen keskittämisestä 
ainoastaan Riihikosken terveysasemalla voitaisiin luopua. Jäsenkuntien 
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kanssa tehtävän yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia päihde- ja 
mielenterveystyössä tulee selvittää.    

- Terveyskeskuksen osaston toiminnan kehitysmahdollisuuksia, 
paikkamäärän muutoksista ja ulkokuntamyynnin toiminnallisia ja 
taloudellisia mahdollisuuksia tulee selvittää.  

- Suunnitelmien laatimista kuntayhtymän tilojen tehokkaammalle käytölle 
tulee jatkaa. Kiinteistöjen tehokas hyödyntäminen ja turhista tiloista 
luopuminen on erittäin tärkeää Sote- ja maakunta uudistuksen yhteydessä. 
Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Sote-uudistuksen toteutuessa, 
maakunnat vuokraavat aluksi nykyisin käytössä olevat tilat kolmen 
vuoden ajaksi, jonka jälkeen maakunta voi jatkaa vuokralaisena 
tarvitsemissaan tiloissa. Näin ollen etenkin Riihikoskella sijaitsevien 
tilojen käyttöä tulee kehittää, mm. vanhan kunnanlääkärin virka-
asunnoksi rakennetun kiinteistön nykyisten toimintojen siirtoa muihin 
tiloihin tulee selvittää. Tavoitteena tulee olla suunnitella vuoden 2021 
aikana tarvittavia toimia tilojen käytön tehostamiseen, niin että tilojen 
tehostamisesta koituvat säästön kohdistuvat kuntayhtymän 
kiinteistökustannuksiin vuosien 2022–2023 aikana ja niin että maakunta 
tulisi vuokraamaan kolmen vuoden siirtymäajankin jälkeen kuntayhtymän 
tilat kokonaisuudessaan.     
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§ 127 
(asia 4) 
KIIREVASTAANOTTO 
 
 
 Yhtymähallitus on käsitellyt kiirevastaanottoa kokouksessaan 17.6.2020 §87 seuraavasti:   
 
 

§ 87 
(asia 6) 

 
Käsitelty vs. johtava lääkäri Kaj Lagerbohmin pyynnöstä tässä kohdassa. 

 
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: 

 
   Päätös ehdotuksen mukainen 
 
 

 Lagerbohm poistui kello 17:34                 
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Valmistelutyö ja paikallisneuvottelut kuntayhtymän virkalääkäreiden tulevasta 
palkkausmallista ovat vielä kesken. Samoin kuntayhtymä on vasta aloittanut jäsenkuntiensa 
kanssa neuvottelut palvelusopimuksista.  
 
Koronapandemiatilanteen kehityssuunta ja ennuste ovat lisäksi tällä hetkellä hyvin 
epäselvät. Infektiopoliklinikan toiminta vähentää kiirevastaanoton käyntejä 
hengitystieinfektiopotilaiden osalta. Kiirevastaanoton totaalinen alasajo epävarmassa 
tilanteessa saattaa aiheuttaa lääkärivastaanottojen ruuhkautumisen pahoin.  
 
Kiirevastaanoton toteutukseen on olemassa vaihtoehtoisia toimintatapoja, joiden 
kustannusvaikutukset tulisi selvittää.  

  
valmistelija: Lauri Ämmälä talouspäällikkö  

 
 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää jatkaa kiirevastaanottotoimintaa seuraavin ehdoin: 

• Kiirevastaanottoa jatketaan arkisin 1.10.2020–31.12.2020 kello 14.00–
17.00 väillä. 

• Kiirevastaanotosta ansaitsee vapaata tai maksetaan korvaus 
viikkotyöajan ylittäviltä tunneilta 1,75 kertaisesti.   

• Muilta osin noudatetaan alkuperäistä paikallissopimusta.  
• Kiirevastaanottoon varatun 20 viikkotuntisen iltahoitajan toimi pidetään 

jäädytettynä talousarvion mukaisesti. Sairaanhoitajien työkuorman sekä 
työvuorosuunnitelman laatimisen helpottamiseksi yhtymähallitus 
myöntää 5000 euron ylitysluvan Riihikosken sairaanhoidon 
sijaisbudjettiin iltasairaanhoitajajärjestelyihin.  

• Yhtymähallitus käsittelee kiirevastaanottotoiminnan järjestämistä, 
vaihtoehtoisia toteutustapoja sekä maksettavia korvauksia vuoden 2021 
talousarvion valmistelun ja käsittelyn yhteydessä.  

 
 
Päätös:  

 
 Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 128 
(asia 5) 
INFEKTIOVASTAANOTTO JA HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAT 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt infektiopoliklinikan siirtoa ja taukotiloja kokouksessaan 
26.8.2020 §106 seuraavasti:  

 
 
§ 106 
(asia 5) 
INFEKTIOVASTAANOTTO JA HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAT  

 
Koronapandemian alussa maaliskuussa eristettiin kuntayhtymän infektiopolikliiniset 
vastaanottotilat Riihikosken terveysaseman vanhan osan sairaanhoidon vastaanottotiloihin. 
Henkilökunnan taukotilat siirrettiin kuntayhtymän keittiötilojen yhteyteen. Ratkaisu oli 
tuolloin väliaikainen pandemian suurimman huipun aikainen. Tällä hetkellä kuitenkin 
vaikuttaa, että koronapandemia tulee jatkumaan ainakin pitkälle 2021 vuoteen. Näin myös 
tarve infektiopoliklinikalle tulee jatkumaan ainakin siihen asti.  

 
Keväällä eristetyt tilat ovat toimineet kesäajan kohtuullisesti. Haasteena on potilaiden ja 
henkilökunnan tarve liikkua pihan ylitse neuvolasta ja hammashoidosta muihin tiloihin. 
Esimerkiksi välinehuollon järjestäminen on hyvin hankalaa. Keväällä siirrettiin 
henkilökunnan taukotilat keittiön yhteyteen. Koronaepidemian leviämisen kannalta ruokasali 
ei ole sovelias taukotila, sillä siellä valmistetaan vuodeosaston ateriat. Lämpimään kevät- ja 
kesäaikaan on pihan ylitse kulkeminen ollut mahdollista. Syksyn ja talven saapuessa ei pihan 
läpi kulkeminen ole enää turvallista.  

 
Johtoryhmä on kartoittanut kolmea vaihtoehtoista mallia infektiopoliklinikkatilojen 
toteuttamiseen.  

 
Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi irtoelementeistä koottu väliaikainen vastaanotto, eli 
vastaava ratkaisu kuin koulujen väistötiloina on paljon käytetty. Tilat sijoitettaisiin 
Riihikoskelle vuodeosastosiiven jatkeeksi. Elementtitilat vaativat vain sähkö- ja 
viemäriliitännän sekä tasaisen hiekka/asfalttialustan. Vuodeosaston pääty on tämän vuoksi 
oivallinen sijoituspaikka, sillä nykyinen rakennus vaatisi kaivuu- ja salaojatöitä juuri tältä 
alueelta. Kuntayhtymän vuonna 2018 saaman tarjouksen mukaan kaivuutyöt maksaisivat 
arviolta noin 45 000 euroa. Itse väistötilan hinta koostuu kolmesta elementistä: 
asennuksesta, kuukausivuokrasta ja purkukustannuksista. Alustavan tarjouspyynnön mukaan 
halvimmillaan tarvittavan kokoisen väistötilan asennus on noin 15–20 tuhatta euroa. 
Vaihtoehtoisesti modernimmat ja paremmin urbaaniin ympäristöön sopivien tilojen asennus 
on noin 45 t€. Kuukausivuokra 1-2 t€ ja purkukustannukset noin 7-10 tuhatta euroa. Tässä 
ratkaisussa infektiopoliklinikan potilaiden kulku laboratorioon tai röntgeniin tapahtuisi 
saattaen joko ulkokautta tai vuodeosaston käytävää pitkin, mikä on jonkin verran 
ongelmallista.  

 
Toinen vaihtoehto on siirtää infektiopoliklinikan toiminta Riihikosken terveysaseman 
neuvolan tiloihin. Tällöin Riihikosken terveysaseman neuvolavastaanotot siirretään muille 
terveysasemille. Neuvolan tiloja tulee remontoida sisältä ja ulkoa hieman. Tämä tarkoittaa 
kulkukäytävien parantamista sekä sisätilojen muokkaamista kevyillä väliseinillä. Kulku sekä 
laboratorioon että röntgeniin järjestyy potilasta saattaen sisäkautta. Merkittävin muutos on 
tarve siirtää henkilökunnan taukotiloja. Tämä vaihtoehto on toteutettavissa talousarvion 
puitteissa.  

 
Taukotiloille pysyvästi järkevin paikka on vanhan sairaalan yläkerran pääty, joka ei ole 
kelvollinen terveydenhuollon vastaanottotyöhön. Tilasta on tehty alustava suunnitelma. Tilat 
ratkaisisivat myös pitkäaikaisen ongelman nykyisten hajanaisten vastaanottotilojen 
yhteydessä olevien taukotilojen tietosuojaongelmista.  
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Kolmas vaihtoehto on yhden sivuterveysaseman muuntaminen pelkästään 
infektiovastaanotoksi. Tällöin kyseisellä terveysasemalla ei hoidettaisi kuin infektiopotilaita. 
Tämän vaihtoehdon heikkous on, että sekä laboratorio että röntgen ovat Riihikoskella, joten 
monesti potilaat pitää kuitenkin ohjata Riihikoskelle. Tämä on vaihtoehdoista edullisin. Tämä 
vaihtoehto on toteutettavissa talousarvion puitteissa.  

 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa johtavat viranhaltijat valmistelemaan kuntayhtymän 
infektiopoliklinikan toiminnan siirtoa Riihikosken neuvolan tiloihin ja valmistelemaan 
toiminnalliset ja kustannuksia koskevat ratkaisut päätettäviksi seuraavassa kokouksessa.  

 
Päätös:  

 
Päätösehdotuksen mukainen  
 

 
Talouspäällikkö on tilannut kustannustenlaskijalta laskelman tarvittavista 
remontointikustannuksista sekä keskustellut alueen rakennusyrittäjien kanssa mahdollisista 
toteutustavoista. Lopullisia hinta-arvioita ei ole tullut. Talouspäällikkö esittelee 
kustannusarviota kokouksessa hallitukselle.  
 
 
valmistelija: Lauri Ämmälä talouspäällikkö  

 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus:  

 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 23.9.2020 päätettäväksi.   
 

Jukka Leino poistui kello 18:56 
 
Merja Maasalo valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tästä pykälästä alkaen.  
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen muutettu päätösehdotus:  
 

• Yhtymähallitus päättää valtuuttaa talouspäällikön tilamaan ja toteuttamaan 
infektiopoliklinikan siirtoon liittyvät neuvolan 1:krs sisätyöt sekä ulkotyöt 
kokouksessa esitettyyn 13-15 tuhannen euron kustannusarvioon perustuen 
tuntityönä sekä neuvottelemaan työn toteutuksesta urakoitsijoiden kanssa.  

• Muiden tilojen osalta yhtymähallitus valtuuttaa talouspäällikön jatkamaan 
selvitystyötä mm. kilpailutuksen ja markkinavuoropuhelun järjestämisen 
toteuttamiseksi.  

• Yhtymähallitus velvoittaa johtavia viranhaltijoita selvittämään vaihtoehtoisia 
ratkaisuja Riihikosken terveysasemalta tilapäisesti siirrettävän neuvolatoiminnan 
palauttamiseksi Riihikosken alueelle mahdollisimman nopeasti. 

 
Päätös:  

 
Muutetun päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 129 
(asia 6) 
SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN KILPAILUTUS 

 
 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut seulontamammografiatutkimukset viimeksi 2017 kesällä. 
Tarjoukset pyydettiin tuolloin kahdesta vaihtoehtoisesta toimintamallista:  

 
Vaihtoehto A: Kuvaus suoritetaan Turussa tuottajan 
osoittamassa kiinteässä toimipisteessä, missä tuottajalla on 
kiinteät tilat ja tietoliikenneyhteydet. Tarjous sisältää kaikki 
kulut. 

 
Vaihtoehto B: Kuvaus suoritetaan Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän Riihikosken terveysasemalla, missä tilaaja vastaa 
tietoliikenneyhteyksistä sekä tiloista. 

 
Yhtymähallituksen päätöksellä §76/2017 palveluntarjoajaksi vuosille 2017-
2020 valikoitu Cityterveys Oy (Nykyinen Synlab Oy). Vaihtoehdon A 
mukaisesti.   
 

KUTSUTTUJEN 
OSALLISTUMISPROSENTTI 
 AURA PÖYTYÄ 
1.1.2018-31.3.2019 79,65 % 74,68 % 
2020 87,50 % 86,74 

 
 
Osallistumisprosentteja voidaan pitää erittäin hyvinä, etenkin vuosien 2019–
2020 osalta.  
 
Nykyisen sopimuskauden umpeuduttua seulontamammografiatutkimukset 
tulee kilpailuttaa uudelleen.  

 
 
valmistelija: Lauri Ämmälä talouspäällikkö  
 
 
 
Päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa talouspäällikön kilpailuttamaan 
seulontamammografiatutkimukset vuosille 2021–2022 + 1 optiovuosi, niin että 
palveluntuottaja suorittaa tutkimukset kiinteässä toimipisteessään, jonka tulee 
sijaita enintään 50 kilometrin päässä Riihikosken terveysasemasta.  
 
 

Päätös:  
Päätösehdotuksen mukainen  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 16.9.2020 188
   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 130 
(asia 7) 
KUNTAYHTYMÄN INTERNETSIVUJEN UUSIMINEN  
 
 

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia 
tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen 
hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja 
mobiilisovellukset, sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja 
ymmärtää mitä niissä sanotaan. Sivustot jotka on julkaistu 23.9.2018 ja sen jälkeen tulee 
olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019 mennessä. Ennen 23.9.2018 
julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. 
Saavutettavuuden taustalla vaikuttaa suunnittele kaikille -periaate. Ihmisten erilaiset kyvyt, 
taidot, vaatimukset ja mieltymykset huomioidaan suunnittelun alusta asti. Tarkoituksena on 
ottaa huomioon erilaiset käyttäjät ja toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki voivat hyödyntää. 
Saavutettava verkkopalvelu on lähdekoodiltaan virheetöntä ja loogista, standardien ja 
ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla 
teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut 
nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä.  
 
Kuntayhtymän nykyiset internetsivut päivitetään syksyn aikana vastaamaan direktiiviä. 
Samalla toteutetaan sivujen tekniikan ja sisällön ajantasaistaminen. Kuntayhtymä päivittää 
samalla sisäiseen tiedottamiseen, dokumenttien ja lomakkeiden säilyttämiseen, 
ohjeistamiseen tarkoitetun intranetin. Pääasiallinen syy intranetin päivitykselle on, että se 
on tehty Intrenet Explorerin päälle. Explolerin tuki ja päivitykset poistuvat pian kokonaan, 
joten myös intra tulee uudistaa nopealla aikataululla. 
 
Sekä julkisten internetsivujen että intranetin tietoturvaa ja tietosuojaa parannetaan. 
Sivustojen uusiminen on päätetty toteuttaa yhdessä pitkäaikaisen kumppanin Trival Oy:n 
kanssa. Trival on luvannut tarjota konsultaation kuntayhtymälle myös erilaisten 
videostriimauspalveluiden käytön hyödyntämisessä. Sivustojen päivityshankkeen 
kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 5500 euroa. Vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin 
päivityksellä ei ole merkittävää vaikutusta, ne ovat jatkossakin noin 1000 euroa vuodessa.  
 
valmistelija: Lauri Ämmälä talouspäällikkö  

 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi.  
 
 

 
Päätös:  

 
Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 131 
(asia 8) 
VUODEN 2021 TALOUSARVIORAAMI  
 
 
 Jäsenkunnat Aura ja Pöytyä ovat antaneet kuntayhtymälle raamin vuodelle 2021:  
 
  Auran kunnanhallitus §102/2020:  

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 kunnanhallitus §240/2020:   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 
talousarvioraamiksi vuodelle 2021 talousarvion 2019 tason, jolloin on huomioitu valtuuston 
edellyttämä säästötavoite. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on 
toimitettava jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti. 

 
Perussopimuksen 9§ Omistajaohjaus mukaan:  
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan 
kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkänaikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista 
periaatteista ottaen huomioon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, palvelusuoritteet, 
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet. Kunnat käyttävät yhdessä sovittavaa omistajaohjausta suhteessa 
kuntayhtymään.  

 
 
valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
 
 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 

 
Jäsenkuntien antamat raamit mahdollistavat tulkintaeroja. Perussopimuksen § 9 
edellyttämän yhdessä sovittavan omistajaohjauksen toteutumiseksi 
kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia tarkentamaan raamejaan.  
  
 

 
Päätös: 

 
 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 132 
(asia 9) 
TÄYTTÖLUPAMENETTELY  
 

Yhtymähallitus on kirjannut kokouksessaan 26.8.2020 muissa asioissa §122/2020  
käsittelevänsä seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan selostuksesta 
täyttölupamenettelyä koskevan päätösesityksen.  

 
 
 

Päätösehdotus 
 
Puheenjohtaja tuo kokoukseen.  
 
 

 
Päätös: 

 
Yhtymähallitus päättää yhtenäistää kuntayhtymän työsopimis-, virkamääräys- 
ja sijaiskäytänteitä yhtenevien käytänteiden sekä työntekijöiden tasa-arvoisen 
kohtelun saavuttamiseksi. Hallitus velvoittaa talouspäällikön hyväksyntää 
kaikkiin työ- ja virkamääräyksiin 1.10.2020 alkaen. Palkattaessa henkilöä 
tulee aina varmistua, ettei organisaatiosta kukaan muu voi työtä hoitaa, tai 
että tehtävän hoitaminen on välttämätöntä.   
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§ 133 
(asia 10) 
ILMOITUSASIAT 
 

Otteet pöytäkirjoista:  
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän talousarvioraami 2021, khall § 240, 31.8.2020 
 
    

 
Päätösehdotus:  
 
 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
 
 
Päätös: 

 
  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 134 
(asia 11) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
  
 Johtava lääkäri 
  Päätös tartuntatautivastuulääkäreiden varallaolokorvauksesta Y06 
  
  Päätös terveyskeskuslääkärin virkaan valinnasta A03 
   

 
 Talouspäällikkö 

Päätös palkankorotuspyyntöön Y6 
 
 
 
 
  

Päätösehdotus:   
 
Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 
Päätös: 

 
    
 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 135 
(LISÄPYKÄLÄ) 
OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN TUKEMAAN VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ 
OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUSUUDISTUSTA 
 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt väestövastuulääkäreiden siirtymistä työajattomuudesta työajan 
piiriin sekä palkkausmuutosta kokouksissaan 27.5.2020 § 70, 3.6.2020 § 79 ja 17.6.2020 § 
86.  
 
Kokouksessa 17.6.2020 § 86 yhtymähallitus on päättänyt seuraavaa:  
 

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 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.  

  
 
Johtava lääkäri on esitellyt yhtymähallitukselle kokouksessa 26.8.2020 kuntayhtymän 
lääkäreiden tehtävänkuvia ja sijoittumista terveysasemille sekä työajan kertymiä. Johtavan 
lääkärin esityksen perusteella voidaan todeta nykyisellään kunkin virkalääkärin 
tehtävänkuvan olevan keskenään hyvin erilainen ja yleistysten tekeminen on näin 
haastavaa. Lisäksi nyt käytössä olevassa palkkausjärjestelmässä on väestömalliin 
siirryttäessä syntyneitä valuvikoja, joiden korjaamisesta tämän uudistuksen kohdalla on 
hyvä keskustella.  
 
Väestövastuumalli on kannustanut työntekijöitä sujuvaan vastaanottotyön järjestämiseen. 
Yksi hallituksen asettama tavoite palkkausuudistukselle on ollut käyntimäärien laskeminen, 
joka on osin ristiriidassa väestövastuumallin kannustimien kanssa.  
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Valmistelutyössä on päädytty tässä kohtaa ns. listamalliin, joka tukisi hallituksen asettamaa 
tavoitetta mahdollisuudesta paljon palveluita käyttävien asioida samalla lääkärillä. 
Mahdollisuutena on ollut myös ns. hybridimalli, jossa osa lääkäreistä voisi jatkaa 
väestövastuussa siirtymäkauden ajan. Esitys hybridimallista on kuitenkin saanut 
luottamushenkilöissä varautuneen vastaanoton.  
 
Kesäkuussa keskusteltujen vaihtoehtoisten mallien tuominen tarkoittaa myös toiminnan 
muuttamista. Nämä muutokset tulee huomioida vaihtoehtojen kustannusvaikuttavuutta 
arvioitaessa. Palkkausuudistuksessa ei kyse ole vain mallista, jolla palkkoja lasketaan 
uudella tavalla. Kyseessä on isompi muutos, joka vaatii myös toiminnallisia muutoksia. 
Joissakin tapauksissa muutokset kohdistuisivat myös muuhun hoitohenkilöstöön, kuten 
sairaanhoitajiin. Näin ollen pelkkä talouspäällikön esitys uudesta palkkamallista ei ole 
riittävä. Toimintatapamuutokset aiheuttavat tarpeen tehtäväkuvien uudelleen 
tarkastamiselle. Tehtäväkuvia tarkasteltaessa tulee keskusteluun myös hallintosäännön 
määrittelyt johtavan lääkärin nimeämisestä. Uudistettaessa nyt väestövastuussa toimivien 
virkalääkäreiden palkkoja, syntyy paine tarkastella myös jo ennestään 
terveyskeskussopimuksen piirissä olleiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkoja sekä 
muun organisaation palkkapolitiikkaa. Tämä on todellinen haaste, kun jäsenkuntien 
esittämä tavoite kustannusneutraalista tai jopa niitä alentavasta otetaan huomioon. Kaiken 
kaikkiaan voidaan todeta avoimia ja osin ristiriitaisia kysymyksiä olevan useita.  
 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarkemmin valmistelussa heränneitä kysymyksiä 
sekä yksityiskohtaista suunnitelmaa uuden palkkausmallin valmisteluvaiheista.  
 
 
 
Valmistelija: talouspäällikkö 
  
 
 
 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää nimetä keskuudestaan 3-4 henkilön ohjausryhmän 
tukemaan lääkäreiden palkkausmallin muutoksen valmistelua. Ohjausryhmä 
tapaa lääkäreitä edustavan kuntayhtymän luottamusmiehen (AKAVA), 
johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, palkkasihteerin ja 
talouspäällikön kanssa 17.9–23.9. välisellä ajalla vähintään kerran.  
Tapaamisten tarkoituksena on keskustella talouspäällikön kokouksessa 
esittämistä avoimista kysymyksistä sekä toimintaan, taloudellisiin tekijöihin 
ja palkkoihin vaikuttavista asioista. Ohjausryhmän tavoitteena on tuoda 
näiden keskustelujen tulokset 23.9.2020 kokouksessa muulle hallitukselle 
tiedoksi.  
 
Lisäksi yhtymähallitus päättää järjestää ylimääräisen kokouksen 30.9.2020 
kello 17:00, jolloin hallitus käsittelee uuden lääkäreitä koskevan palkkamallin 
hyväksymistä sekä mahdollisesti siihen liitännäiset asiat.  
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Pirjo Hiltunen poistui pykälän käsittelyn ajaksi 19:49-20:04 
 
 

Päätös:  
Yhtymähallitus päättää nimetä ohjausryhmään jäsenet Arvola Ulla-Riitta, 
Isotalo Heikki, Keloniemi-Hurttila Elina ja Leino Jukka tukemaan 
lääkäreiden palkkausmallin muutoksen valmistelua. Ohjausryhmä tapaa 
lääkäreitä edustavan kuntayhtymän luottamusmiehen (AKAVA), johtavan 
lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, palkkasihteerin ja talouspäällikön 
kanssa 17.9–23.9. välisellä ajalla vähintään kerran.  Tapaamisten 
tarkoituksena on keskustella talouspäällikön kokouksessa esittämistä 
avoimista kysymyksistä sekä toimintaan, taloudellisiin tekijöihin ja 
palkkoihin vaikuttavista asioista. Ohjausryhmän tavoitteena on tuoda näiden 
keskustelujen tulokset 23.9.2020 kokouksessa muulle hallitukselle tiedoksi.  
 
Lisäksi yhtymähallitus päättää järjestää ylimääräisen kokouksen 30.9.2020 
kello 17:00, jolloin hallitus käsittelee uuden lääkäreitä koskevan palkkamallin 
hyväksymistä sekä mahdollisesti siihen liitännäiset asiat.  

 
  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 16.9.2020 196
   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 136 
(asia 12) 
MUUT ASIAT 
 

- Keskusteltiin kuntien jäsenkuntien perusturvan 
tiedonsaantimahdollisuuksien parantamisen selvitystyön etenemisestä.  
 

- Sovittiin järjestettäväksi 23.9.2020 yhtymähallituksen kokoukseen 
mahdollisuus yhtymähallituksen jäsenille osallistua etänä Teams-
sovelluksen kautta. Jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua kokoukseen 
fyysisesti taloustoimiston tiloissa.  

 
- Talouspäällikkö Lauri Ämmälä kertoi lisätietoja tiistaina 15.9.2020 

tapahtuneeseen vesivahinkoon liittyen. Vesivahingosta on laadittu tiedote, 
joka on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla sekä lähetetty 
sähköpostilla yhtymähallitukselle, henkilökunnalle sekä paikallisiin 
medioihin.   
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§ 137 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    16.9.2020   
       198 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 124–126, 130–131, 133–137 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät: 127–129, 132  
 

 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 
  Yläneentie 1 
  21870 RIIHIKOSKI 

 
Pykälät: 127–129, 132 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
   



VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 

 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Valituskirja 
 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 
- päätös. johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 
nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


PÖYTYÄN 
KANSANTERVEYSTYÖN 
KUNTAYHTYMÄ  

Iltakoulu 7.9.2020 Aurasalissa Pöytyän ja Auran kuntien valtuutetuille 

Kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja kutsui Auran ja Pöytyän kuntien valtuutetut sekä kuntayhtymän johtavat 
viranhaltijat keskustelemaan kuntayhtymän toiminnasta ja tulevaisuudesta. 
Tilaisuuden painopisteenä oli keskustelu kuntayhtymän taloudesta ja kustannusten hillitsemisestä sekä niiden suhteesta 
kuntayhtymän palveluiden tuottamiseen.   

LÄSNÄOLIJAT: 
Auran kunta:  
Matti Leppäkoski 
Juhani Yli-Pohja 
Virpi Kauhanen 
Tomi Kauhanen 
Taru Sahla 
Liisa-Anneli Holmberg 
Mikko Niemi 
Kari Koivu 

Pöytyän kunta:  
Mirjami Flemmich  
Sinikka Hutko 
Katri Keloniemi  
Hilkka Lindgren  
Terhi Haapaniemi 
Aarno Toivonen 
Pentti Wärri 
Laura Naire-Koivisto 
Marika Loponen 
Vilja Lahti 
Joonas Rantala 
Marja-Liisa Virtanen 
Rauno Kajander 

Yhtymähallitus: 
Elina Keloniemi-Hurttila pj. 
Jukka Leino vpj. 
Heikki Isotalo  
Markku Autio 
Matti Kaurila 
Merja Maasalo 
Marjatta Rannikko 
Ulla-Riitta Arvola 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä:  
Pirjo Hiltunen, vs. yhtymäjohtaja 
Lauri Ämmälä, talouspäällikkö  
Eija-Liisa Vikström, johtava hoitaja  
Heli Kriikkula, vastaava hammaslääkäri  
Sirkku Kuismanen, arkisto- ja taloushallintosihteeri 

Asialista: 

1. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila lausui tervetulosanat klo 18.00 ja kertoi miksi
tilaisuudessa ollaan. Keloniemi-Hurttila kertasi mm. talousarvion laadintaan liittyvät haasteet ja totesi, että
tiedonkulun tulee parantua valtuutettujen ja yhtymähallituksen välillä.

2. Vs. kuntayhtymäjohtajana toimiva johtava lääkäri Pirjo Hiltunen kertoi kuntayhtymän terveysasemien toiminnasta ja
henkilöstöstä. Hiltunen kertoi kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista asioista niin sairaanhoitopiirin kuin eri
lainsäädäntöjen myötä. Työnjaon kehittäminen, kuntalaisten palveluiden saatavuuden sujuvuus, sähköiset palvelut
ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa ovat tärkeitä asioita kustannustehokkuutta ajatellen. Ostopalveluita on saatu
kotiutettua, mm. suunterveydenhuollon hammaslääkärin virat on saatu täytettyä ja osastonlääkäri on saatu
rekrytoitua Riihikosken osastolle.
Lisäksi vs. kuntayhtymäjohtaja mainitsi yhteistyön kehittymisestä kuntien kanssa mm. IT-palveluiden oston Auran
kunnalta ja sosiaalityöntekijän työpanoksen oston Pöytyän kunnalta.

3. Talouspäällikkö Lauri Ämmälä esitteli vuosien 2016–2020 käyntien kehitystä. Käyntejä on hieman vähemmän pitkällä
aikavälillä. Pitkällä aikavälillä kuntayhtymän kustannukset ovat olleet keskimäärin muutaman prosentin kasvussa
joidenkin vuosien hienoista laskua lukuun ottamatta. Henkilöstökustannukset ovat suurin menoerä.  Kuntayhtymä
on panostanut viime vuosina vakinaiseen henkilöstöön ja samalla säästänyt sijaiskustannuksissa. Muita keskeisiä
kulueriä ovat lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä ICT-kustannukset, joiden nousu on ollut muuta nousua korkeampaa.

Liite 1.
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Vuoden 2021 talousarviota varten jäsenkunnat ovat antaneet eriävät raamit: Auran raami on vuoden 2019 
tilinpäätöksen kulutaso ja Pöytyän raami on vuoden 2019 talousarviotaso. Raamin pitäisi olla yhtenäinen 
perussopimuksen mukaan. 2020 talousarviota on käsitelty useissa kokouksissa niin kuntayhtymässä, Pöytyän ja 
Auran kunnissa ja asian päätökseen saattaminen on ollut haastavaa. Talouspäällikkö esitteli vuoden 2021 
talousarvion laadinta-aikataulun. Myös jäsenkuntien kuntaosuuksien laskentaperustetta käytiin talouspäällikön 
puheenvuorossa läpi. Kuntayhtymän menot ovat koronan vaikutuksesta hieman nousseet, kuten talouspäällikkö on 
todennut jo kesäkuisessa raportissaan. Kesäiseen raporttiin nähden merkittävin muutos on ollut nousseet 
koronanäytteenottomäärät. 

4. Valtuutetuille järjestettiin lyhyt Kahoot-kysely. Kyselyssä kartoitettiin terveyspalveluiden aukioloaikoihin ja 
keskittämiseen liittyviä kysymyksiä. Valtuutettujen näkemykset erosivat jonkin verran toisistaan. Selvästi oli 
havaittavissa halukkuutta saada palvelua klo 16.00 jälkeen. Myös palveluiden jonkin asteinen keskittäminen tietyille 
terveysasemille sai selvästi kannatusta valtuutetuilta. 
 

5. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila ohjasi keskustelua valtuutettujen, yhtymähallituksen ja 
viranhaltijoiden välillä. Keskustelua käytiin:  

• Yhtymähallituksen päätös Riihikosken neuvolapalveluiden väliaikaisesta poissiirtämisestä 
infektiopoliklinikkatilojen järjestämiseksi. Viranhaltijat kävivät läpi asian valmistelua ja käsittelyä. 
Lähtökohtana valmistelulle on ollut tarve saada väliaikaiset kiireellä järjestetyt infektiovastaanottotilat 
varsinaiseen käyttöönsä. Lähtökohtana infektiopoliklinikan tilojen järjestämiselle on ollut potilas- ja 
henkilökunnan turvallisuus. Potilaat ja henkilökunta eivät voi kulkea pihan läpi, vaan kulun pitää tapahtua 
sisäkautta. Neuvola tarvitsee infektioturvalliset tilat, oman sisäänkäynnin, ja oman odotustilan, jossa ei ole 
sairaanhoidon potilaita. Riihikosken neuvolassa toimii niin lasten-, äitiys- kuin perhesuunnitteluneuvolat 
sekä sosiaalityöntekijä ja osastosihteeri osaviikkoisesti. Yhtymähallituksessa on käsitelty muitakin ratkaisuja 
mm. konttiratkaisua, mutta sen kustannukset olisivat olleet suuret pakollisten maanrakennustöiden myötä. 

• Valtuutettujen puheenvuoroissa tuli esiin Pöytyän ja Auran kuntien yhteistyön tärkeys, jotta kuntayhtymän 
asioita voidaan kehittää ja asetettuihin säästötavoitteisiin voitaisiin päästä. Perussopimuksen pitämistä 
ohjenuorana toiminnassa korostettiin. 

• Puheenvuoroissa tuli esiin lähipalvelut, miten ne vaikuttavat palveluiden kehittämiseen ja 
säästötavoitteisiin. Jos halutaan laajoja palveluita joka terveysasemalle, tulisi niistä olla valmiita myös 
maksamaan. 

• Perusterveydenhuollon toimivuus tuli keskustelussa esiin, koska sillä on suora vaikutus 
erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöön.  

• Terveysasemien korjaustarpeesta ja kustannuksista keskusteltiin  
• Käyntiraportoinnista kysyttiin ja talouspäällikkö sekä muu johtoryhmä antoivat siihen vastauksen. 
• Toivottiin myös, että valtuutettuja lähtisi enemmän mukaan järjestettyihin iltakouluihin jatkossa.  
• Keskustelun lopuksi laitettiin ilmoille kysymys, miten kunnat etenevät yhteiseen raamiin pääsemiseksi.  

 
6. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila päätti iltakoulun klo 20.15. 

Kokouksessa esitetty viranhaltijoiden tekemä PowerPoint-esitys on tämän muistion liitteenä. 
 
 
                  Riihikoski 8.9.2020 

 
Muistion laatija 
 

 Sirkku Kuismanen
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