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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 1 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja 
puheenjohtaja avasi kokouksen Kuntamaiseman esittelyn jälkeen klo 
17.28. 

  
 

 
 
 
 
 

§ 2 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen 
Anu ja Arvola Ulla-Riitta. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 
3.2.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 3 
(asia 3) 
NUMERUS-PALVELUN HANKINTA KUNTAMAISEMA/NHG FINLAND OY:LTÄ 

 

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden raportoinnissa on ollut haasteita ja kohtuutonta 
viivettä vuosien 2019 ja 2020 aikana. Osasyynä on kuntayhtymän hallinnon 
henkilöstöresurssien vajaus sekä henkilöstön suuri työkuorma. Perussopimuksen § 13 
mukaan lähipalvelut hinnoitellaan kunnittain. Jäsenkunnista etenkin Auran kunta on 
toistuvasti pyytänyt kuntayhtymää toimittamaan kuntakohtaisia laskelmia 
toteutuneista kustannuksista:  

Auran kunnanhallitus on päättänyt 9.12.2019 kokouksessaan (§ 240), että 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle annetaan kaksi viikkoa aikaa 
esittää perussopimuksen mukaiset kuntakohtaiset aiheuttamisperusteiset 
laskelmat ja Auran kunnan arvioitu käyttö ja hinta vuodelle 2020.  

Auran kunnanhallitus on 24.2.2020 päättänyt kokouksessaan (§ 37), että 
kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto edellyttää Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymää toimittamaan kuntakohtaiset kuntien käyttöön 
perustuvat toiminnan ja talouden luvut tilinpäätöksestä 2019 sekä 
talousarviosta 2020 viimeistään 15.3.2020 mennessä.  

Kuntayhtymä ei ole pystynyt tuottamaan riittävän nopeasti tarkkoja kuntakohtaisia 
laskelmia, niiden laatimisen työläyden vuoksi.  

Kuntayhtymä on osallistunut 2017–2018  Pöytyän kunnan Kuntamaisema Oy:n 
esittelytilaisuuteen. Tuolloin kuntayhtymä ei kuitenkaan edennyt hankkeessa. 
Seuraavan kerran Kuntamaisemaa selvitettiin käyttöönotettavaksi keväällä 2019. 
Tuolloin johtava lääkäri ja talouspäällikkö totesivat, etteivät kuntayhtymän hallinnon 
resurssit riitä kirjanpitäjän toimen ollessa avoimena edetä hankkeen suhteen.  

Syksyllä 2020 vt. kuntayhtymän johtaja päätti edetä Numerus–järjestelmän 
käyttöönoton suhteen niin, että järjestettiin työpaja, jossa pilotoitiin järjestelmän 
käyttöönottoa kuntayhtymän järjestelmistä saadulla materiaalilla. Pilotin kustannukset 
sovittiin hyvitettäväksi, mikäli kuntayhtymä päättää hankkia Numerus–järjestelmän. 
Pilotin perusteella havaittiin, ettei alun perin allokoituja kustannuksia rajapinnoista 
potilastietojärjestelmään synny juuri lainkaan, vaan järjestelmä saa kaiken tiedon 
Lifecaren valmisraporttien kautta. Samoin talousjärjestelmä InTime tuottaa riittävän 
aineiston tarkan raportoinnin tuottamiseen. Myös palkanlaskenta aineiston tuonti 
Personec F–järjestelmästä on mahdollista.  

Edellä mainitun perusteella kuntayhtymän kuntalaskutus, talouden ja 
toiminnanraportointi sekä johdon visuaalinen dashboard esitetään toteutettavaksi 
Kuntamaiseman tarjoamalla Numerus –palvelulla vuodesta 2021 alkaen.  
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
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Raportointi perustuu kuntayhtymän omaan palvelurakenteeseen, jota tuetaan ja 
tarkennetaan ohjelman tarjoamilla tuotteistusominaisuuksilla tarvittavilta osin. 
Kuntalaskutus toteutetaan ohjelman avulla siten, että kuntayhtymän jäsenkuntien 
maksuosuudet määräytyvät läpinäkyvästi jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan. 
Numerus mahdollistaa myös jatkuvan kuntayhtymän sisäisen talouden ja toiminnan 
raportoinnin. Tuotteistetuilla raportointinäkymillä voidaan jatkossa raportoida 
palvelukohtaiset toteutumat eri tunnusluvuin ja mittarein jopa kuukausittain. Lisäksi 
ohjelma vapauttaa olennaisesti hallinnon työtä turhista manuaaliprosesseista 
tarkoituksenmukaisempiin työtehtäviin. 

Numerus–palvelusta on saatu tarjous, jonka mukaan palvelun hinta on vuoden 2021 
osalta 9 900 euroa (alv 0 %), ja vuosimaksu (alkaen vuodesta 2022) on 19 900 euroa 
(alv 0 %). Hinnoittelu pohjautuu asukaslukuun.  

Hinta muodostuu seuraavista ohjelman ominaisuuksista: 

-Numerus–raportointiratkaisu jatkuvaan talouden ja toiminnan 
raportointiin 

-Läpinäkyvä jäsenkuntalaskutus perustuen palveluiden käyttöön 

-Visuaalinen johdon dashboard 

-Asiakaspalvelu ja jatkuva raportoinnin tuki 

Palvelu on irtisanottavissa vuosittain kolme kuukautta ennen kalenterivuoden 
päättymistä 

Kuntamaisema on käytössä useissa kunnissa ja kuntayhtymissä, myös kuntayhtymän 
naapurialueella. Vt. kuntayhtymän johtaja esittelee referenssiluettelon ja tarjouksen 
kokonaisuudessaan hallitukselle kokouksessa. 

Kuntamaisema/NHG Finland Oy esittelee Kuntamaisemaa yhtymähallituksen 
kokouksen aluksi.  

 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  
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Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön Numerus-palvelun NHG 
Finlandin tarjouksen mukaan.  

Yhtymähallitus kirjaa kokouksessa esitellyn NHG Finlandin tarjouksen 
pöytäkirjan liitteeksi.  

Päätös:  

 Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 4 
(asia 4) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.10.2020 § 157/2020 päättänyt perustaa johtavan 
lääkärin viran. Perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu 
lääkärin tutkinto. Tehtävä on työajaton, jos hallinnollisen työn osuus on yli 50 % ja 
palkkaus määräytyy KVTES:n ja Lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluliitteen 1 
kohdan L1TK2000 mukaisesti: johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia.   
Hakuaika päättyi 13.12.2020. Virkaan haki 3 henkilöä, joista kaikki täyttivät 
kelpoisuusehdot.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vt. kuntayhtymän johtaja ovat 
kutsuneet haastatteluun kaikki 3 hakijaa 11.1.2021. Hakijoiden haastatteluun osallistui 
lisäksi Jukon luottamusmiehet: lääkäreiden luottamusmies sekä yt-toimikunnan 
puheenjohtaja. Puheenjohtajisto päätti pyytää yhden hakijan jatkokeskusteluihin 
18.1.2021. Yksi hakijoista veti hakemuksensa 19.1.2021 pois.  
 
Yhtymähallitukselle esitellään hakijat ja haastattelun tulokset kokouksessa. 

 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää julkistaa johtavan lääkärin viran uudelleen 
haettavaksi 1.2.2020 alkaen. Jo tulleet hakemukset ovat mukana uudessa 
haussa. Uuden haun toteuttaa syksyllä tehdyn sopimuksen mukaisesti 
Mercuri Urval.  

 
Päätös:  

Yhtymähallitus päättää julkistaa johtavan lääkärin viran uudelleen 
haettavaksi 1.2.2021 alkaen. Jo tulleet hakemukset ovat mukana uudessa 
haussa. Uuden haun toteuttaa syksyllä tehdyn sopimuksen mukaisesti 
Mercuri Urval.  
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§ 5 
(asia 5) 
PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 
 
 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 2.1.2021 päivätyn 
kirjeen:  

 
”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 
Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus 
KVTES III luvun 24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen 
voimassaoloaika päättyy 31.12.2020. 
Edeltävän sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 45 euron 
suuruisena silloin, kun kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa 
tapahtuvaa työhön saapumista. 
Erikoishälytysraha maksetaan 70 euron suuruisena silloin, kun 
työntekijä joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta 
syystä jäämään jo tehdyn työvuoron jälkeen välittömästi toiseen 
työvuoroon vähintään neljän tunnin ajaksi tai saapumaan saman 
vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 
Tehy ja Super esittävät paikallissopimuksen jatkamista 31.12.2021 asti.  
Sopimus koskee vuodeosastoa, avosairaalaa ja vastaanottoja. 
 
Pöytyällä 2.1.2021  
Minna Kajander, Tehy  Henri Jalonen, Super Päivi Sulantola, 
JHL 

 
   

Vt. kuntayhtymän johtaja on päättänyt hälytysrahasta 1.1–31.1.2021 väliselle ajalle 
päätöksessään Y1/2021 seuraavasti:  
 

Päätän yhtymähallituksen päätöksen § 181/2019 mukaisesti jatkaa hälytysrahan 
suuruutena 45 euroa ja erikoishälytysraha 70 euroa 7.1-31.1.2021 välillä. 
Yhtymähallitus käsittelee hälytysrahaa seuraavassa kokouksessaan 27.1.2021.  

 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 
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vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää maksaa hälytysrahaa 1.2.2021 alkaen 45 euron 
suuruisena silloin, kun kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa 
tapahtuvaa työhön saapumista. Erikoishälytysraha maksetaan 70 euron 
suuruisena silloin, kun työntekijä joutuu suunnittelemattomasti ja ennalta 
arvaamattomasta syystä jäämään jo tehdyn työvuoron jälkeen 
välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän tunnin ajaksi tai 
saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 
 
Päätös koskee kaikkia kuntayhtymän ammattiryhmiä.  

   
 
Päätös:  
 Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 6 
(asia 6) 
VT. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.11.2020 § 191 päättänyt seuraavaa:  
 

§ 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. 
(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: 
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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. 
 

 

 Sekä vt. johtavan lääkärin palkkausta 16.12.2020 § 203/2020  
 

§ 203 
(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,  
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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. 

(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.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

 

Helena Karilainen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.28–18.32. 

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: 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

Johtavan lääkärin rekrytoinnin pitkittyessä on tarpeen määritellä uudelleen johtavan 
lääkärin virkatehtävien hoito sekä kuntayhtymän lääkäriresursointi 1.2.2021 
eteenpäin.   

 
vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotus 
 

 Asia käsitellään kokonaisuudessaan kokouksessa.  

 

Helena Karilainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.04–18.48. 
 

 vt. kuntayhtymän johtajan muutettu päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää nimetä vt. johtavaksi lääkäriksi Helena 
Karilaisen 1.2.–31.5.2021 väliselle ajalle. Yhtymähallitus päättää 
maksaa Helena Karilaiselle hänen toimiessaan vt. johtavana lääkärinä 
8550 euroa kuukaudessa KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom. 
mukaisesti. Yhtymähallitus antaa luvan hankkia vuokralääkäripalvelua 
1.2.–31.5.2021 väliselle ajalle. Vt. johtavan lääkärin hallinnolliseksi 
ajaksi määritellään 70 % työajasta. Muun työajan käytöstä sovitaan 
kuntayhtymän johtajan kanssa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös: 

 Yhtymähallitus päättää nimetä vt. johtavaksi lääkäriksi Helena 
Karilaisen 1.2.–31.5.2021 väliselle ajalle. Yhtymähallitus päättää 
maksaa Helena Karilaiselle hänen toimiessaan vt. johtavana lääkärinä 
8550 euroa kuukaudessa KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom. 
mukaisesti. Yhtymähallitus antaa luvan hankkia vuokralääkäripalvelua 
1.2.–31.5.2021 väliselle ajalle. Vt. johtavan lääkärin hallinnolliseksi 
ajaksi määritellään 70 % työajasta. Muun työajan käytöstä sovitaan 
kuntayhtymän johtajan kanssa.  

Hallitus edellyttää vt. johtavaa lääkäriä ja vt. kuntayhtymän johtajaa 
valmistelemaan esityksen lisämäärärahatarpeesta 
vuokralääkärikustannusten kattamiseksi yhtymähallituksen 17.2.2021 
kokoukseen.  

Hallitus edellyttää vt. johtavalta lääkäriltä johtamistyössään taloudellista 
näkökulmaa, aktiivista osallistumista Kuntayhtymä sote-kuntoon 
hankkeeseen sekä hallituksen kannan ja näkemysten huomioimista. 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 7 
(asia 7) 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI ASTA TAMMISEN PALKANKOROTUSPYYNTÖ 

Kuntayhtymän terveyskeskuslääkäri Asta Tamminen on ollut yhteydessä 
sähköpostitse vt. kuntayhtymän johtajaan 18.11.2020 ja 7.1.2021. Tamminen on 
valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi 17.11.2020. Tamminen on esittänyt 
pyynnön tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5653,10 euroa kuukaudessa. Kuntayhtymän 
hallituksen 28.10.2020 § 165 hyväksymän lääkäreiden palkkamallin mukaan 
Tammisen tehtäväkohtaisenpalkka erikoislääkärin virassa on 4700 euroa kuukaudessa.  

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 
  

  Asia esitellään kokonaisuudessaan kokouksessa.  

  

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän muutettu päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää maksaa 17.11.2020 lähtien Asta Tammiselle 
§165/2020 vahvistetun palkkamallin mukaisesti yli 5 vuotta 
kuntayhtymän palveluksessa työskennelleen erikoislääkärin 
tehtäväkohtaista palkkaa.   

Päätös:  

 Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 8 
(asia 8) 
MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

Pyydän yhtymähallitusta perustamaan määräaikaisen sairaanhoitajan toimen ajalle 
1.3.2021 – 31.10.2021 ja myöntämään siihen täyttöluvan. Toimen sijoituspaikka on 
osasto, Riihikoski. 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 – potilaspaikkainen osasto. Osastolla 
hoidetaan auralaisten ja pöytyäläisten potilaiden lisäksi huomattava määrä 
ulkopaikkakuntalaisia. Vuonna 2020 hoitojaksoilla oli auralaisia ja pöytyäläisiä 
yhteensä 681 potilasta ja ulkopaikkakuntalaisia 170 potilasta. Ulkopaikkakuntalaisten 
potilaiden jatkohoidon järjestäminen vie aikaresurssia enemmän. Vaihtuvuus osastolla 
on suurta, 3.4 – 5.75 potilasta/päivä. 

Tammikuun 2021 alusta lähtien perustason vuodeosastohoitoa tarvitsevat 
koronapotilaat tulee jatkossa hoitaa omalla osastolla aiemman alueellisen 
kohorttiosaston sulkeuduttua. Koronapotilaiden hoito vaatii eristystä ja erityisen tiheää 
voinnin seurantaa. Suureen vaihtuvuuden vuoksi työtä on osastolla runsaasti. 
Potilaiden laadukkaan hoidon takaamiseksi ja hoitohenkilöstön jaksamisen 
tukemiseksi pyydetään tätä lisäresurssia. 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus määräytyy 
KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston 
sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 453,57 euroa kuukaudessa. 

valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström  
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vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotus 
 

Talousarviossa ei ole varattu rahaa em. määräaikaiseen toimeen.  
Toimen täytöstä syntyy arviolta noin 35 000 euron kustannukset 
vuodelle 2021.  

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen sairaanhoitajan toimen 
ajalle osastolle 1.3.2021 – 31.10.2021 ja myöntää siihen täyttöluvan. 
Peruste määräaikaisuudelle on osaston vaihtuvuuden poikkeuksellinen 
kasvu paikkojen kasvaneen vieraskuntamyynnin ansioista. 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa viranhaltijat laatimaan suunnitelman 
osaston voimavarojen ja resurssien riittävyydestä tilanteessa, missä 
osaston vaihtuvuus sekä vieraskuntalaisten määrä on aiempaa toimintaa 
suurempaa. Suunnitelmissa tulee huomioida vieraskuntamyynnin 
kokonaistaloudellinen vaikutus sekä muuttuvien tulojen ja menojen 
vaikutus ulkokuntahintaan.  

 

Päätös: 

Talousarviossa ei ole varattu rahaa em. määräaikaiseen toimeen.  
Toimen täytöstä syntyy arviolta noin 35 000 euron kustannukset 
vuodelle 2021.  

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen sairaanhoitajan toimen 
ajalle osastolle 1.3.2021 – 31.10.2021 ja myöntää siihen täyttöluvan. 
Peruste määräaikaisuudelle on osaston vaihtuvuuden poikkeuksellinen 
kasvu paikkojen kasvaneen vieraskuntamyynnin ansioista. 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa viranhaltijat laatimaan suunnitelman 
osaston voimavarojen ja resurssien riittävyydestä tilanteessa, missä 
osaston vaihtuvuus sekä vieraskuntalaisten määrä on aiempaa toimintaa 
suurempaa. Suunnitelmissa tulee huomioida vieraskuntamyynnin 
kokonaistaloudellinen vaikutus sekä muuttuvien tulojen ja menojen 
vaikutus ulkokuntahintaan.  

Mikäli kesällä 2021 osaston potilasmäärä vähenee aikaisempien kesien 
tavoin, käytetään määräaikaista sairaanhoitajan toimea kesälomien 
sijaisuuksiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 9 
(asia 9) 
TÄYTTÖLUPA MÄÄRÄAIKAISESTI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN (NRO 15) 

Pyydän yhtymähallitusta myöntämään täyttöluvan määräaikaisesti 
terveyskeskuslääkärin virkaan (nro 15) ajalle 1.6.2021 – 28.2.2022. Toukokuussa 
2021 lääketieteen lisensiaatiksi valmistuva Otto Lehtinen, joka on aiemminkin 
työskennellyt kuntayhtymän palveluksessa, on ilmoittanut halukkuutensa tulla 
suorittamaan kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen 
erityiskoulutukseen (YEK) sisältyvän 9 kk terveyskeskuspalvelujakson kuntayhtymän 
palveluksessa. Otto Lehtisen työpanos turvaisi loma-ajan toimintaa eri terveysasemilla 
sekä tkl Juuso Kososen anomaa yleislääketieteen erityiskoulutukseen liittyvää 
opintovapaata 1.9.21 – 28.2.22.  

Viran kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Virantäyttöehdot 
ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja kuntayhtymän hallituksen 28.10.20 
kokouksessaan hyväksymän lääkärien taulukkopohjaisen palkkausmallin mukaisesti. 
Vastavalmistuneen lääketieteen lisensiaatin tehtäväkohtainen palkka tämän mukaan 
on 4300 €/kk.  

valmistelija: vt. johtava lääkäri Helena Karilainen  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin 
virkaan (nro 15) toistaiseksi alkaen 1.5.2021. Vt. johtavan lääkärin 
esittämä määräaikaisuus voidaan toteuttaa vain virkaan valittavan 
omasta pyynnöstä.  

 

Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 10 
(asia 10) 
JOHTORYHMÄPÄIVÄN YHTEENVETO  

Johtoryhmä järjesti 19.1.2021 johtoryhmäpäivän, jonka yhtenä teemana oli valmistella 
yhtymähallituksen § 199/2020 päätöksen mukaisesti selvitystä nykyisistä hallinnon 
vastuualueista ja tehtävänjaosta 17.2.2021 yhtymähallituksen kokouksessa 
käsiteltäväksi. Johtoryhmäpäivän pääaihealueina oli:  

• Johtoryhmäläisten tehtävien ja työkuormien läpikäynti  
• Kuntayhtymän viralliset ja epäviralliset organisoitumisrakenteet 
• Keskeneräisten ja tulevien asia- sekä hankekokonaisuuksien kokoaminen 
• Hallinnon tuen nykyinen rooli johdolle ja hallitukselle sekä tulevaisuuden 

näkemykset hallinnon järjestämiseen.  
 

Vt. kuntayhtymän johtaja esittelee koosteen päivän päähuomioista yhtymähallitukselle 
kokouksessa.  

 

Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus merkitsee vt. kuntayhtymän johtajan esittelemän 
yhteenvedon johtoryhmäpäivän keskeisistä huomioista tiedoksi. 

 
Asian käsittely:  
 

Jukka Leino kysyi vt. kuntayhtymän johtajalta näkemyksiä 
kuntayhtymän johtajan virkatehtävien hoitoon sekä kysyi miten 
esityksessä kerrottuja asioita viedään eteenpäin. Leino myös toivoi 
tulevissa kokouksissa käsiteltävän kuntayhtymän strategiaa.  

 
 
Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 11 
(asia 11) 
HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN  

Terveydenhuollon organisaatiot, niin julkiset kuin kunnalliset, ovat palkinneet 
henkilöstöään eri tavoin hyvin tehdystä työstä Covid -19 pandemian aikana. 
Palkitsemisen tapoja on ollut hyvin erilaisia. Henkilöstön huomioiminen on osa hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa.   

 

Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää velvoittaa vt. kuntayhtymän johtajan 
valmistelemaan esityksen yhdessä johtoryhmän sekä yt–toimikunnan 
kanssa hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta seuraavaan 
yhtymähallituksen 17.2.2021 olevaan kokoukseen.  

 
 

Asian käsittely:  
 
Hallituksen jäsen Anu Tamminen toi kokoukseen Pöytyän 
perusturvajohtaja Eveliina Kiiskin terveiset, että kuntien ja 
kuntayhtymän henkilöstön palkitsemisen tulisi olla samassa linjassa ja 
palkitsemiskäytännöstä keskusteltaisiin kuntien ja kuntayhtymän kanssa 
yhdessä. Anu Tamminen kertoi olevansa samaa mieltä perusturvajohtaja 
Kiiskin kanssa asiasta. 

 
Jukka Leino, Heikki Isotalo ja Ulla-Riitta Arvola näkivät, että 
koronaepidemian johdosta henkilöstön palkitseminen ja sen kriteerit 
ovat kuntayhtymän oma asia. Koronan vaikutukset ja kuormitus 
kuntayhtymän henkilöstöön ovat erilaiset verrattaessa kuntien 
henkilöstöön ja niihin kriteereihin miten kunnat käsittelevät oman 
henkilöstönsä palkitsemisperusteita.  
 

 
Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukainen. 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 27.1.2020 20   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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§ 12 
(asia 12) 
KORONAPANDEMIATILANNE 
 

Vt. johtava lääkäri antaa selvitykseen kuntayhtymän alueen ajankohtaisesta 
epidemiatilanteesta sekä kuntayhtymän toiminnasta siihen liittyen.  
 
 
Valmistelija: vt. johtava lääkäri 

 
 
 

Päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen. 
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§ 13 
(asia 13) 
KORONAVIRUSTARTUNTOJEN JÄLJITTÄJÄKOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA 
MAKSETTAVA KANNUSTIN 

Kuntayhtymän henkilökunnasta 17 on suorittanut Koronavirustartuntojen 
jäljittäjäkoulutuksen.  Pandemian jatkuessa tarve uusille jäljittäjille kasvaa. 
Jäljittäjäkoulutus on vapaaehtoinen ja se suoritetaan työajan ulkopuolella. 
Koulutuksen kesto on noin 27 tuntia. Koulutus on kaikille avoin verkko-opintojakso, 
joka on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja alan 
opiskelijoille. Henkilökuntaa voisi kannustaa suorittamaan vapaaehtoisesti ja omalla 
ajalla Koronavirustartuntojen jäljittäjäkoulutusta maksamalla suoritetusta 
koulutuksesta kertaluontoisesti palkkio. Koulutus auttaa ymmärtämään Covid 19 -
viruksen infektioepidemiologiaa.  

 

Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää maksaa 75 euron kertakorvauksen 30.4.2021 
mennessä hyväksytysti suoritetusta Koronavirusjäljittäjäkoulutuksesta 
kuntayhtymän vakinaisessa työsuhteessa oleville sekä yli 3 kk sijaisuutta 
tekeville. Korvaus maksetaan jo koulutuksen suorittaneille 15.2.2021 
palkanmaksun yhteydessä. Uusille jäljittäjille korvaus maksetaan 
koulutuksen valmistumista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.  

 
 

Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 14 
(asia 14) 
ILMOITUSASIAT 
  
 Otteet pöytäkirjoista:  

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Palvelusopimus kuntayhtymän ja 
Pöytyän kunnan kesken vuodelle 2021, kvalt § 58, 7.12.2020 

 
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021, kvalt § 59, 7.12.2020 
 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Perusturvalautakunnan vastine 
avoimeen kirjeeseen liittyen huoleen lasten ja nuorten palveluista, 
ptltk § 124, 10.12.2020 

 
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän johtajan tehtävät, khall § 11, 11.1.2021 
 
 
 Päätösehdotus 
 
  Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 
 
 Päätös:  
  Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 15 
(asia 15) 
YLEISKIRJEET 
 
  Kuntaliitto 

- Yleiskirje 14/2020, 28.12.2020, Suomen Kuntaliiton suositus 
kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2021 

 
Kuntatyönantajat 
- Yleiskirje 16/2020, 15.12.2020, Kuntatyönantajien osallistuminen 

kunta-alan työn murroksen seurantaan 
- Yleiskirje 17/2020, 21.12.2020, Ruokailukustannusten 

korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa 
 
 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös:   
 Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 16 
(asia 16) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 Vt. kuntayhtymän johtaja 

- Päätös täyttölupamenettelystä ajalla 23.12.2020–6.1.2021 R1 
- Päätös vuosiloman keskeytyksestä Y13 
- Päätös hälytysrahasta ajalla 7.-31.1.2021 Y1 
- Päätös määräaikaisesta palkankorotuksesta Y2  
- Päätös työajan muuttamisesta Y3 

 
Vastaava hammaslääkäri 

- Päätös terveyskeskushammaslääkärin virkaan valinnasta A1 
  
 Päätösehdotus 
 
  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
 Päätös:  
  Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 17 
(asia 17) 
MUUT ASIAT 
 

- Anu Tamminen välitti Pöytyän perusturvajohtaja Eveliina Kiiskin 
toiveen, että esityslistojen päätösehdotukset olisivat avoimempia. 
Merja Maasalo totesi Auran sosiaalijohtajan tuoneen 
Yhtymähallituksen kokousten Teams-yhteyden ongelmat 
tietoisuuteensa. Vt. kuntayhtymän johtaja kertoi keskustelleensa 
Auran sosiaalijohtajan että Pöytyän perusturvajohtajan kanssa ennen 
kokousta esityslistasta. Kokouksessa keskusteltiin koronan vuoksi 
voimassa olevista kokoontumisrajoituksista, jonka vuoksi on pyritty 
käytäntöön, jossa osa osallistujista olisi etäyhteyden välityksellä 
kokouksessa.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 18 
(asia 18) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 
 


