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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  

 
  

 
 

 
 
 
 

§  
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka 
ja Maasalo Merja. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 
23.12.2020 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 
kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 3) 
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021 JA VUOSIEN 2022–2023 
TALOUSSUUNNITELMA 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen 25.11.2020 hyväksymien 
palvelusopimusten §186 ja talousarvion §187  perusteella käyttösuunnitelman 
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022-2023.  

Auran kunnanhallitus on käsitellyt kuntayhtymän talousarviota kokouksessaan 
7.12.2020 ja päättänyt esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Pöytyän valtuusto on 
käsitellyt kuntayhtymän talousarviota kokouksessaan 7.12.2020 ja on hyväksynyt sen.  

Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2021 ja suunnitelmat vuosille 2020–2023 ovat 
julkaistuna 16.12.2020 esityslistan liitteenä 1 Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän internetsivuilla  

 

https://www.poytyanterveyskeskus.fi/hallinto/yhtymahallitus/esityslistat-ja-poytakirjat-
2020/. 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

vt. kuntayhtymäjohtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen 
Käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2021 ja suunnitelmat vuosille 2022–
2023.  

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 4) 
VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2021 

 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 
terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturmapotilaiden 
hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää välittömät 
kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinta on laskettava 
hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että vähentävinä erinä on otettava huomioon 
asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

Vuoden 2021 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 
vieraskuntalaskutushinnasto.  

Hinnasto on liitteenä 2. 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

vt. kuntayhtymäjohtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun 
hoidon hinnat vuodelle 2021 liitteen 2 mukaisessa muodossa 1.1.2021 
alkaen.  

 

Päätös: 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPA HAMMASLÄÄKÄRIN VIRKAAN (NRO 24)  
 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle jäämisen 
johdosta vapautuvalle hammaslääkärin viralle (nro24) 1.4.2021 lukien toistaiseksi. 

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. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien 
virkaehtosopimuksen liitteen 2 kohdan L2TH5200 mukaisesti. Hammaslääkärin 
tehtäväkohtainen palkka on 4307,41 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi maksetaan 
toimenpidepalkkiot kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 2 mukaisesti. 

Kuuden hammaslääkärin viran ollessa täytettynä vuoden 2020 aikana on 
perushammashoidon ostopalvelusta voitu luopua. Jotta suun terveydenhuollossa 
pystytään tarjoamaan hoitoajat hoitotakuun sisällä, vaatii se kaikkien kuuden 
hammaslääkärin viran täytettynä oloa. Lisäksi covid 19 -pandemian vuoksi keväältä ja 
kesältä siirtyi hammashoitokäyntejä. Tämän hoitovelan hoitamiseksi tarvitaan 
kaikkien kuuden hammaslääkärin resurssi. 

valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus antaa täyttöluvan hammaslääkärin viralle (nro 24) 
1.4.2021 alkaen.  

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 6) 
VT. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKAUS 

 

Kuntayhtymän johtavan lääkärin virkasuhde kuntayhtymässä päättyy irtisanoutumisen 
johdosta 15.12.2020. Yhtymähallitus päätti perustaa kokouksessaan 21.10.2020 § 157 
johtavan lääkärin viran. Viran hakuaika päättyy 13.12.2020.  

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan johtavan lääkärin virkatehtävien hoitoa 
rekrytoinnin ajaksi kokouksessaan 25.11.2020 § 191:  

§ 191 

(asia 8) 

 VT. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 
 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 19.12.2018 § 149 johtavan 
lääkärin sijaistuksesta seuraavaa:  

§ 149 
(asia 12) 

  JOHTAVAN LÄÄKÄRIN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.9.2017 § 74 määrittänyt 
toimikautensa ajaksi johtavan lääkärin sijaistuksen seuraavasti: 
terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohm´in, Kaisa Pönkän, Pentti 
Heinosen, Martti Matintalon, Leo Gun, Hanna Peltoniemen ja 
Susanna Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

Viranhaltijoiden vaihtumisen vuoksi sijaistus on tarpeen määritellä 
uudelleen.  

valmistelija: johtava lääkäri 

    

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi 
toimikaudekseen terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohm´in, Martti 
Matintalon, Leo Gun, Helena Kantolan, Asta Tammisen ja Susanna 
Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 

Mikäli johtavan lääkärin sijaisuus tehtävään määrätylle kestää 
vähintään kaksi viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan 
tehtäväkohtaista korvausta 920 euroa kuukaudessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

(KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom.). 

 
Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  

Kuntayhtymän johtava lääkäri on irtisanoutunut 16.12.2020 alkaen virastaan. Vt. 
kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä on käynyt keskustelua kuntayhtymän 
virkalääkäreiden kanssa johtavan lääkärin virkatehtävien hoidosta uuden johtavan 
lääkärin nimeämiseen asti. Johtavan lääkärin viran hakuaika päättyy 13.12.2020. 
Osaston lääkäri Helena Karilaisella on kokemusta aiemmalta työuraltaan johtavan 
virkalääkärin tehtävien hoidosta. Vt. kuntayhtymän johtaja on keskustellut Karilaisen 
kanssa hänen mahdollisesta kiinnostuksestaan johtavan lääkärin sijaisuuteen. 
Keskustelua on käyty myös Karilaisen mahdollisesti toimiessa vt. johtavana lääkärinä 
osaston lääkäriresurssien turvaavista toimista ja järjestelyistä. Karilainen on 
lupautunut toimimaan sijaisena, mikäli osastolle turvataan riittävät korvaavat 
resurssit.  

valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää nimetä vt. johtavaksi lääkäriksi Helena 
Karilaisen 16.12.2020–31.1.2021 väliselle ajalle.  Yhtymähallitus 
käsittelee seuraavassa kokouksessaan vt. johtavan lääkärin palkkausta. 

Päätös: 

   Päätösehdotuksen mukainen. 

 

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020–2021 liite 1, § 1 b mukaan johtavat 
lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Tavoitteena on, että kunkin esimiehen 
palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, määrään ja 
työtuloksiin, myös oikeassa suhteessa hänen alaistensa palkkaan. 

Kuntayhtymän johtavan lääkärin tehtäväkohtainen palkka on ollut 6373,31 euroa 
kuukaudessa, lisäksi johtavalääkäri on toiminut väestövastuulääkärinä 1493 kokoiselle 
väestölle, josta on maksettu väestöosaa 392,04 euroa kuukaudessa sekä käynti- ja 
toimenpidepalkkiot toteutuneen mukaisesti. Lisäksi johtavalle lääkärille on maksettu 
595,74 euron henkilökohtaista lisää. Osastonlääkärin tehtäväkohtainen palkka on tällä 
hetkellä 6400 euroa kuukaudessa.  

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää maksaa Helena Karilaiselle hänen toimiessaan 
vt. johtavana lääkärinä 961,09 euroa kuukaudessa tehtäväkohtaista lisää 
KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom. mukaisesti. 

 Päätös: 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 7) 
VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKKAUS  
 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä on toiminut 6.10.2020 alkaen kuntayhtymän virkaa 
tekevänä johtajana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
25.11.2020 käyneet palkkaneuvottelut talouspäällikkö Lauri Ämmälän kanssa 
kuntayhtymän johtajan tehtävienhoitoon liittyen.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 78 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, 
että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 
 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan Elina Keloniemi-Hurttilan päätösehdotus: 
 

Päätösehdotus esitetään yhtymähallituksen kokouksessa. 
 

  
Päätös: 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 8) 
HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2021 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 18 § mukaan talouspäällikkö päättää 
yhtymähallituksen määrittämien perusteiden mukaisesti ja talousarvion puitteissa 
hankinnoista. Yleisesti hankinnoista päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty 
valtuudet hankintojen tekemiseen. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden 
suuruus ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuuden. 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus  

 

Yhtymähallitus päättää vuoden 2021 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

- johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnoista, 
joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa 
määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen 
hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset 
sopimuksen koko voimassaoloajalta 

- vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 
hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan 
arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan 
sopimuksen hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon 
kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. 

 

Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun 
kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsääntöisesti 
tehdä kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, 
jolloin kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä 
tapauksissa laskun hyväksyminen katsotaan päätökseksi. 

 

Päätös:  
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§  
(asia 9) 
KORONANÄYTTEENOTTORESURSSIEN VARMISTAMINEN  

Kuntayhtymä palkkasi terveydenhuollon ammattilaisen koronanäytteenottoon 
20.8.2020–31.12.2020 väliselle ajalle johtavan lääkärin viranhaltijapäätöksellä 
Y08/20/PHi seuraavasti:  

 
PÄÄTÖS  TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISESTA 
PALKKAUKSESTA KORONANÄYTTEENOTTOON 

WHO on 30.1.2020 julistanut Covid-19:n koronavirusinfektion kansainväliseksi 
terveysuhaksi ja 11.3.2020 pandemiaksi. THL on 12.3.2020 määrittänyt riskialueeksi 
koko maailman.  

Valtioneuvosto on korostanut epidemian hoitostrategiassaan viivytyksetöntä taudin 
testaamista sekä tehokasta tartunnanjäljitystä ja sairastuneiden eristämistä. Samoin 
valtioneuvosto on korostanut valtion vastaavan täysimääräisesti näytteenottoon 
liittyvistä kustannuksista.  

Syksyn hengitystieinfektiokauden alkaessa tulee kuntayhtymän varautua nykyisen 
näytteenottomäärän huomattavaan kasvuun. Viivytyksetön testaukseen pääsy edellyttää 
lisähenkilöstön resurssointia näytteenottoon liittyviin tehtäviin. 

Tämän johdosta päätän myöntää luvan sairaanhoitajan tai laboratoriohoitajan 
pätevyyden omaavan työntekijän palkkaamiseen koronanäytteenottoon liittyviin 
tehtäviin ajalle 20.8.–31.12.2020. Palkkakustannukset tältä ajalta ovat sivukuluineen 
yhteensä 12 978, 18 euroa.  

Pöytyällä 14.8.2020 
 

Pirjo Hiltunen 
johtava lääkäri 
vs yhtymäjohtaja 
Pöytyän ktt:n ky 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alue on tällä hetkellä Covid -19 
leviämisvaiheessa. Kuntayhtymässä on otettu marras-joulukuun aikana keskimäärin 
153 näytettä viikossa. Loppukesällä näytteitä otettiin 47 näytettä viikossa. 
Enimmillään näytteitä on otettu 201 kappaletta viikossa. On odotettavissa, että 
näytteidenottomäärä kasvaa vielä lähiviikkojen aikana. Positiivisten näytteiden määrä 
on myös kasvusuunnassa. Positiiviset tapaukset aiheuttavat merkittävästi työtä mm. 
altistuneiden jäljitystä sekä sairastuneiden voinnin seurantaa. Terveydenhuollon 
ammattilaisia on kehotettu olemaan matalla kynnyksellä pois töistä, mikäli heillä 
epäillään olevan koronaoireita. Tämä näkyy lyhyiden sairauspoissaolojen määrän 
lisääntymisenä.  

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus:  

Yhtymähallitus antaa täyttöluvan määräaikaiselle toimelle 
näytteenottoon terveydenhuollon ammattilaisen palkkaamiseen 
4.1.2021–30.6.2021 väliselle ajalle.  

Lisäksi yhtymähallitus antaa johtavalle hoitajalle tarpeen vaatiessa 
oikeuden palkata näytteenotto-, jäljitys- ja hoitotyön turvaamiseksi 
määräaikaista lisäresurssia maaliskuun loppuun asti korkeintaan 0,3 
henkilötyövuoden verran.  

 

Päätös: 
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§  
(asia 10) 
TALKOOVAPAAKÄYTÄNTÖ 

 
Talkoovapaan tarkoituksena on palkkakustannuksissa saataviin säästöihin perustuen 
suositella työntekijöille palkatonta virka-/työvapaata, mikäli se työtehtävät huomioon 
ottaen on mahdollista. Talkoovapaana voidaan palkatonta virka-/työvapaata myöntää 
kalenterivuoden aikana enintään kaksi viikkoa (10 työpäivää), mikäli seuraavat ehdot 
täyttyvät: 

- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta 
- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä 

palkkakustannuksia, esim. ylityökustannuksia 
- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 

 
Talkoovapaata myönnetään siten, että palkkaus pidätetään ainoastaan talkoo-
vapaahakemukseen merkittyyn ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Talkoovapaata voi 
ottaa joko yksittäisinä päivinä tai yhtäjaksoisesti. Jos talkoovapaata haetaan koko 
viikoksi, palkattomia päiviä on viisi. 
 
Töiden järjestelyjen kannalta yksittäisten palkattomien päivien pitäminen olisi 
suositeltavaa. Tämän toteuttamiseksi yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) pidettyjen 
viiden talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaapäivän. 
 
Jäsenkunnista Pöytyällä ja Aurassa on ollut talkoovapaakäytäntö vuonna 2020.  

 
29.1.2016 käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu talkoovapaakäytännöstä siten, 
että talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää kalenterivuodessa. 

 
Talkoovapaakäytäntö on kuntayhtymässä ollut vuodesta 2016 alkaen (yhtymähallitus 
10.2.2016 § 12). Vuoden 2019 aikana talkoovapaata käytti 15 henkilöä, yhteensä 88 
päivää.  

 

 valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 
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vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus:  

 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä talkoovapaakäytännön siten, että 
talkoovapaata voidaan myöntää enintään 10 työpäivää 
kalenterivuodessa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 
- välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa sijaista palkkaamatta, 

pois lukien tilanteet, joissa talkoovapaa on myönnetty niin kutsutulle 
varahenkilölle, ja joku muu henkilö sairastuu tällaisena ajankohtana.   
 

- talkoovapaan myöntämisestä ei synny muitakaan ylimääräisiä 
palkkakustannuksia, esim. ylityökustannuksia 

- lomapäiviä ei siirretä säästövapaaseen 
- Yksittäin (1–2 päivää kerrallaan) pidettyjen viiden 

talkoovapaapäivän bonuksena saa yhden palkallisen vapaapäivän. 
 

Päätös: 
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§  
(asia 11) 
ILMOITUSASIAT 
  
 Otteet pöytäkirjoista:  

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Vastausten antaminen Elisenvaaran 
yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen, Elisenvaaran 
yhtenäiskoulun Kyrön yksikön henkilöstön sekä 
kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuksen edustajien kirjeisiin, 
sivltk § 121, 9.12.2020,  

 
 
 Päätösehdotus:  
 
  Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 
 
 Päätös:  
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§  
(asia 12) 
YLEISKIRJEET 
 
  Kuntaliitto 

- Yleiskirje 12/2020, 19.11.2020, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun 
oppilaan korvaus vuonna 2020 

- Yleiskirje 13/2020, 7.12.2020, Musiikin esityskorvaukset Gramexille 
vuonna 2021 

 
Kuntatyönantajat 
- Yleiskirje 13/2020, 30.11.2020, Lääkärisopimuksen 2020–2021 

viikkolepomääräykset, esimerkkejä viikkolevosta ja korjaus 
yleiskirjeen 6/2020 muistioon sekä työaikojen vaikutus 
työhyvinvointiin 

- Yleiskirje 14/2020, 2.12.2020, Vuoden 2021 hyväksytyt 
ammattiyhdistyskoulutukset 

- Yleiskirje 15/2020, 8.12.2020, Matkakustannusten korvaukset 
1.1.2021 lukien 

 
 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös:  
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§  
(asia 13) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 Vt. kuntayhtymän johtaja 

- Päätös tutkimusluvasta Y1 
 
 Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös: 

- Hankintapäätös J01 Ultraäänitutkimuslaite 
 
 Johtava hoitaja 

- Päätös toimeen valitsemisesta A50 
- Päätös määräaikaiseen toimeen valitsemisesta A64 
- Päätös toimeen valitsemisesta A65 
- Päätös määräaikaiseen toimeen valitsemisesta A69 

 
 Vastaava hammaslääkäri 

- Päätös irtisanoutumisesta O1  
 
 Päätösehdotus 
 
  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
 Päätös:  
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§  
(asia 14) 
MUUT ASIAT 
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§  
(asia 15) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
   
 



LIITE 1:  Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2021 ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma erillisenä 
liitteenä Kuntayhtymän internetsivuilla julkaistuna. 

 



PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT V. 2021

Terveydenhoitolaki 58§

2021

Eur

Terveysneuvonnan käynti 72,10

Sairaanhoito/lääkärin vastaanotto 130,40

Sairaanhoito/hoitajan vastaanotto 53,04

Sairaanhoito/lääkk.määr.hoitajan vastaanotto 84,04

Lääkärin / hoitajan puhelinkonsultaatio 25,00

Hammashuolto 85,35

Avosairaala/hoitopäivä 246,35

Osasto/hoitopäivä 263,24

Laboratorio/tutkimus 7,54

Röntgen/tutkimus 49,63

Fysioterapia 79,06

Diabetes 121,28

Liite 2
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