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§ 19 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

  

Päätösehdotuksen mukainen  

  

 

 

 

 

 

 

§ 20 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Autio 

Markku ja Isotalo Heikki. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

24.2.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 

kokouksessa. 

 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 21 

(asia 3) 

PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 1.4.2021 LUKIEN 

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän 

kohdentamisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä on määräykset 

KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä ja yleiskirjeessä 8/2020. Paikallinen 

järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi 

maaliskuulta 2021) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden 

ja viranhaltijoiden KVTES –sopimusalan palkkasummasta. 

Työantaja on pyytänyt työntekijöiden edustajien esittämään omat näkemyksensä 

kirjallisesti järjestelyerän käytöstä yhtymähallituksen sihteerille 15.2.2021 mennessä.  

Näin neuvottelut paikalliserästä työnantajan ja työntekijöiden välillä voidaan pitää 

helmi-maaliskuun vaihteessa. Lähtökohtana neuvotteluille työantaja pitää aiemmissa 

palkkaratkaisuissa tapahtuneiden vääristymien korjaamista. Lisäksi kuntayhtymän 

johtoryhmä esittää samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien henkilöiden 

työnvaativuuden arvioinnin tarkastelua osana järjestelyeräneuvotteluita.  

 
valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi työntekijöiden edustajien sekä 

johtoryhmän näkemykset. Yhtymähallitus ohjeistaa kuntayhtymän 

neuvottelijoita raameista joiden puitteissa neuvottelut tulee käydä.    
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Asian käsittelyt:  

 

Työntekijä järjestöt ovat esittäneet työnantajalle 15.2.2021 yt-toimikunnan 

kokouksessa järjestely-erästä seuraavaa:  

 

Pöytyän ktt:n ky:n luottamusmiehet ovat keskustelleet paikallisen järjestelyerän sopimisesta. 

Koronaviruspandemia on rasittanut kaikkia ammattiryhmiä, mutta tilanteessa erityistä venymistä ja 

uuden edessä sopeutumista ovat joutuneet tekemään seuraavat tahot, joka toivotaan huomioitavaksi 

järjestelyerää jaettaessa 

 Infektiopoliklinikan henkilökunta, joka joutui uuden edessä aloittamaan aivan uudenlaisen 

toimintatavan ja joustamaan työnteossaan. 

 Avosairaalan henkilökunta, joka on ottanut suurta roolia viikonloppujen altistuneiden 

jäljitystyössä 

 Vuodeosaston henkilökunta, joka on myös joutunut venymään koronavirustilanteessa 

 Terveydenhoitajat ja muu rokotustoimintaan osallistuva henkilökunta, joiden työmäärä 

lisääntyy huomattavasti rokotusten päästyä kunnolla vauhtiin. Jo nyt rokottaminen on vaatinut 

töiden suhteen joustavuutta 

Taloustoimiston henkilökunta on myös osoittanut loistavaa venymistä kiireen ja paineiden 

edessä. 

 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus merkitsee työntekijäjärjestöjen näkemyksen saadun 

tiedoksi. Yhtymähallitus katsoo, että neuvotteluiden pohjana pidetään 

KT:n antamia ohjeistuksia. Ensisijaisesti pyritään korjaamaan aiemmissa 

ratkaisuissa syntyneitä vääristymiä ja tämän jälkeen tulee pyrkiä 

edistämään tasavertaiseen työnvaativuuden arviointiin perustuvaa 

palkkausta.   
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§ 22 

(asia 4) 

PAIKALLISNEUVOTTELUPYYNTÖ KORONAROKOTUSTEN PALKKIOISTA 

  

 

STHL, JUKO ja TEHY ovat esittäneet paikallisneuvottelupyynnön koronarokotusten 

palkkioista. 

 

 

STHL:n, JUKO:n ja TEHY:n neuvottelupyyntö liite 1.  

 

 

Kuntayhtymän tämän hetkinen rokotussuunnitelma esitellään yhtymähallitukselle 

kokouksessa.  
 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä STHL:n, JUKO:n ja TEHY:n 

paikallisneuvottelupyynnön. Työnantaja esittää ensimmäiset neuvottelut 

käytäväksi viikolla 9.  

  

 

 Asian käsittely:  

 

Vt. johtava lääkäri Helena Karilainen kertoi yhtymähallitukselle 

kuntayhtymän tämänhetkisestä rokotussuunnitelmasta, joka pohjautuu 

tällä hetkellä olevaan tietoon eri rokotteiden saatavuudesta.  

Massarokotuspäivien järjestäminen ei rokotteiden niukasta 

saatavuudesta johtuen ole tällä hetkellä mahdollista, joten rokotukset 

pyritään toteuttamaan normaalin vastaanottotyön ohessa virka-aikaan. 

 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus katsoo, ettei paikallissopimusneuvotteluiden käyminen 

ole tällä hetkellä ajankohtaista. Neuvottelut käydään, mikäli tilanne 

muuttuu ja rokotussuunnitelmaa joudutaan oleellisesti muuttamaan. 
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§23 

(asia 5) 

HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt henkilöstön palkitsemista kokouksessaan 27.1.2020 

§11/2021 seuraavasti:  

 
§ 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. 
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Henkilöstön palkitsemista on käsitelty yt-toimikunnassa sekä kuntayhtymän 

johtoryhmässä. Sekä yhtymähallitus, henkilöstön edustajat ja johtoryhmä ovat pitäneet 

keskusteluissa hyvänä ajatuksena palkita henkilöstö myöntämällä ylimääräistä 

hyvinvointi rahaa. Kuntayhtymän työntekijöillä on aiemmin ollut mahdollisuus 

käyttää 40 euroa vuodessa ePassi etuutta.  

 

 

 
valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää myöntää hyvinvointirahaa kuntayhtymän 

henkilökunnalle käytettäväksi 240 euroa työntekijää kohden vuonna 

2021. Hyvinvointirahaan ovat oikeutettuja vähintään 3 kuukautta 

kuntayhtymän palveluksessa vuonna 2020 työskennelleet henkilöt, joilla 

on voimassa oleva työsopimus/virkamääräys 1.3.2021. Raha on 

käytettävissä maaliskuun alusta vuoden 2021 loppuun asti ePassi 

palvelun kautta. 

 

Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 24 

(asia 6) 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA JOHTAMINEN 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän hallintoa ja johtamista 18.12.2021 

§199/2020 seuraavasti:  

§ 199 

(LISÄPYKÄLÄ) 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA JOHTAMINEN 

  

Kuntayhtymällä ei ole ollut virassa olevaa kuntayhtymän johtajaa kevään 2017 jälkeen. 

Kuntayhtymän johtajan virkatehtävät on hoidettu oman viran ohella keväästä 2017, 

johtava lääkäri toimi kuntayhtymän johtajan sijaisena lokakuuhun 2020, jonka jälkeen 

kuntayhtymän johtajan virkatehtävät on sovittu hoidettavaksi jäsenkuntien valtuuston 

päätökseen asti osana talouspäällikön virkatehtäviä:  

Yhtymähallituksen päätös § 151/2020 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä talouspäällikkö Lauri Ämmälän 

yhtymäjohtajan sijaiseksi 6.10.2020 alkaen siihen asti kunnes 

jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet hallintosäännön 25§ mukaisesti 

kuntayhtymän johtajan valinnan. Pirjo Hiltunen jatkaa johtavana 

lääkärinä 15.12.2020 asti. Yhtymähallitus päättää velvoittaa 

talouspäällikkö Lauri Ämmälän valmistelemaan esityksen 

yhtymähallitukselle johtavan lääkärin sekä terveyslääkärin virkojen 

rekrytoinnin toteuttamisesta seuraavaan kokoukseen mennessä. 

 

Varsinaista valmistelutyötä vakinaisen kuntayhtymän johtajan 

rekrytoimiseksi ei ole aloitettu. Nykyisen hallintosäännön hengen 

mukaan kuntayhtymän johtajuus ei ole kokoaikainen virka, vaan se on 

yhdistetty muihin virkatehtäviin.  

 

Pöytyän perusturvajohtaja Eveliina Kiiski on lähestynyt sähköpostilla osaa 

yhtymähallituksesta 14.12.2020 vetoomuksellaan:  

 

ESITYS 14.12.2020  

Esitän kohteliaimmin, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

johtajan tehtävien järjestämisestä keskusteltaisiin kuntien ja päättäjien 

tasolla avoimesti. Toiminnallisten ja taloudellisten muutosten 

saavuttamiseksi ja yhteisen tahtotilan löytymiseksi olisi rakentavaa 

keskustella avoimesti mitä vaihtoehtoehtoisia ratkaisuja sosiaali- ja 

terveydenhuollon johtamiselle on olemassa tällä hetkellä. Myös 

tehtävään vaaditut kelpoisuusehdot ja palkkaus tulisi avoimesti 

määritellä. Esitän sisäistä hakua kuntayhtymän johtajan tehtävään 

kuntayhtymän sisältä ja sopijakunnista. Uuden johtavan ylilääkärin 

hakuprosessi on myös kesken. Huomioitavaa on myös kuntien ja 

kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden tehtäväkohtaiset palkat ja 

palkkataso.  
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Ystävällisin terveisin Eveliina Kiiski Pöytyän kunnan 

perusturvajohtaja  

 

Pöytyän hallintojohtaja Paula Pekkola on toimittanut Pöytyän kunnanhallituksen 

esityksen sähköpostitse 15.12.2020  

 

Auran kunta ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

  

Pöytyän kunnanhallitus päätti 14.12.2020 esittää, että Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan tehtäväjärjestelyistä 

neuvotellaan perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien kesken ennen 

päätöksentekoa.  Toiminnallisten ja taloudellisten muutosten 

saavuttamiseksi olisi avoimesti selvitettävä mitä vaihtoehtoja sosiaali- 

ja terveydenhuollon johtamiselle on olemassa tällä hetkellä. 

 

Edellä mainitun lisäksi kuntayhtymän viranhaltijat ovat esittäneet 

yhtymähallituksen puheenjohtajistolle vuosien 2017–2020 välillä 

tarvetta keskustella kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta. 

Johtajan tehtävien hoidon lisäksi viranhaltijat ovat tuoneet esille mm. 

johtavan lääkärin hallinnollisiin tehtäviin varatun ajan 

riittämättömyyden. Lisäksi työajallisille viranhaltijoille on kerrottu 

kertyvän jatkuvasti ylityötä.  Kuntayhtymän johtajan viran täytön 

lisäksi olisi tärkeää keskustella koko kuntayhtymän johdon ja hallinnon 

tehtävänkuvista, johon oleellisesti liittyy kuntayhtymän johtajan 

virkatehtävien hoito.  

 

 

Puheenjohtajan päätösehdotus  

 

Yhtymähallitus pyytää viranhaltijoita laatimaan selvityksen nykyisestä 

hallinnon vastuualueista ja tehtävienjaosta. Sekä pyytää jäsenkuntia 

lausumaan näkemyksensä kuntayhtymän johtajan virkatehtävien 

hoidosta.  Yhtymähallitus odottaa mm. jäsenkuntien näkemyksiä 

kuntayhtymän johtajan työaikamuotoon, tehtävien laajuuteen sekä 

rekrytointiprosessiin liittyen helmikuun 5. päivään mennessä, jotta asia 

voidaan käsitellä yhtymähallituksen 17.2.2021 kokouksessa.   

 

  Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen. 

 

Pöytyän kunnan hallituksen lausunto Khall 1.2.2021 § 43:  

Päätösehdotus: 

Pöytyän kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan seuraavaa koskien Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan virkaa. 

Määräaikainen virka: määräaikaisuuden peruste organisatoriset muutokset, sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistus 31.12.2022 asti 

Hakuaika: vähintään kaksi viikkoa 

Työaikamuoto: 14,5 h/36,25 h/vko, 40 % työaika 
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Palkkaus: viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1500 eurolla 

Kelpoisuusvaatimus: yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, julkishallinnon 

asiantuntija-/esimiestason työkokemus, hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus ja 

käytännössä osoitettu johtamistaito. 

Hakijoilta odotetaan kokonaisvaltaista näkemystä toimintaympäristöstä, vahvaa 

kehittämisotetta, kokemusta organisaation muutosjohtamishankkeista. 

Auran kunnan hallituksen lausunto  

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymälle yhtymäjohtajan tehtävän valmistelusta: 

- johtajan tehtävän tulee olla määräaikainen virka 31.12.2022 asti: määräaikaisuuden 

perusteena ovat organisatoriset muutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

- viran hakuaika: vähintään kolme viikkoa 

- viran työaikamuoto: 14,5 h/36,25 h/vko, yhteensä siis 40 % työaika kokoaikaisesta 

toimistotyöajasta 

- palkkaus: viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1500 eurolla 

kuukaudessa 

- kelpoisuusvaatimukset: yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, 

julkishallinnon asiantuntija-/esimiestason työkokemus, hyvä sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuntemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito. 

Lisäksi hakijoilta odotetaan kokonaisvaltaista näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintaympäristöstä, vahvaa kehittämisotetta ja kokemusta organisaation 

muutosjohtamishankkeista 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden lausunto 

LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITOON  

 

Yhtymähallitus on pyytänyt kuntayhtymän toimivaa johtoa lausumaan näkemyksensä 

kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamisesta.  

Kuntayhtymän johtajan tehtäviä on omien virkatehtäviensä ohella 

hallintosäännönmukaisesti hoitanut sijaisena johtava lääkäri Pirjo Hiltunen 

25.4.2017–5.10.2020 ja sen jälkeen 6.10.2020 alkaen yhtymähallituksen päätöksellä 

virkaatekevänä talouspäällikkö Lauri Ämmälä. 

Johtoryhmä näkee, että kuntayhtymän johtajan tehtävien hoito vaatii hyvää 

perehtymistä perusterveydenhuoltoon ja sen hallintoon sekä läsnäoloa kuntayhtymän 

arjessa. Kuntayhtymän johtajan tulee johtoryhmätyöskentelyn lisäksi pysyä ajan tasalla 

kuntayhtymän perustehtävän hoidosta.  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

  

Johtoryhmä haluaa myös muistuttaa yhtymähallitusta ja jäsenkuntia heidän 

päätöksestään siirtää perusterveydenhuollon järjestämisvastuun kuntayhtymälle. 

Kuntayhtymän johtajan tulee näin huolehtia kuntayhtymän edun vaalimisesta sekä 

jäsenkuntien tasapuolisesta kohtelusta. 

Riihikoskella 2.2.2021 

Johtoryhmä 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

Kuntayhtymän hallintoa ja organisoitumista on esitelty kuntayhtymän 

hallitukselle 27.1.2021 vt. kuntayhtymän johtajan pitämässä esityksessä 

johtoryhmäpäivän keskeisistä havainnoista.  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

  

Yhtymähallitus päättää valmistella saamiensa lausuntojen pohjalta 

suunnitelman kuntayhtymän johtajan rekrytoinnin toteutuksesta sekä 

laati kuntayhtymän johtajan tehtävänkuvan seuraavaan kokoukseen. 

Kuntayhtymän muun johdon ja hallinnon tehtäväkuvien mahdollinen 

tarkastaminen toteutetaan kuntayhtymänjohtajan valinnan jälkeen.   

 

Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 25 

(asia 7) 

LABORATORIOHOITAJAN (nro 32) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laboratoriohoitajan täyttölupaa eläkkeelle 

jäämisen vuoksi tapahtuneen irtisanoutumisen johdosta vapautuvalle toimelle (nro 32) 

1.5.2021 lukien toistaiseksi.   

Laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö, laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko. Toimen työaika on 38,25 h/vk, 

työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 

kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen laboratoriohoitajan tehtäväkohtainen 

palkka on 2 446,20 euroa kuukaudessa. 

Kuntayhtymän laboratorion henkilöstövahvuus on osastonhoitaja ja neljä (4) 

laboratoriohoitajaa. Laboratorion henkilökunnassa tulee tapahtumaan lähivuosina 

eläkkeelle siirtyminen. Laboratoriossa tehtiin v. 2020 yhteensä 63 409 tutkimusta.  

Nykyisellään laboratoriossa näytteenottotoimintaa tehdään hajautetusti kaikilla 

neljällä terveysasemalla ja näytteiden analysointi on keskitetty Riihikoskelle. Kuntien 

palvelusopimusneuvotteluissa esille tulleiden toiminnan kehittämistoiveiden 

perusteella yhtymähallitus on päättänyt perustaa kokouksessaan 11.11.2020 neljä (4) 

kuukautta kestävä kehittämishankkeen 30.11.2020. Hankkeen yhtenä osa-alueena 

selvitetään laboratoriotoiminnan kehittämisen erilaisia mahdollisuuksia.  Hankkeen 

tulokset ovat käytettävissä keväällä 2021. 

Tällä hetkellä laboratorion nykymuotoinen toiminta ja vuotuiset tutkimusmäärät 

edellyttävät laboratoriohoitajan toimen täyttöä. 

valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
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vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Kuntayhtymä –sotekuntoon hankeen yhtenä kohteena on  selvittää 

laboratoriotoimintojen keskittämistä tai ulkoistamista. Vt. kuntayhtymän 

johtaja on ollut yhteydessä Pöytyän kuntaan ja saanut perusturvajohtaja 

Eveliina Kiiskeltä kirjallisen näkökulman (liite 2) laboratoriotoimintojen 

toteutuksen jatkosta. Näkökulman mukaan laboratorio toimintoihin 

liittyvät muutokset eivät ole ajankohtaisia.  

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laboratoriohoitajan toimelle 

(nro 32) 1.5.2021 lukien toistaiseksi. 

 

 Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 26 

(asia 8) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 104,107 ja 108) 

 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle 

jäämisten vuoksi tapahtuneiden irtisanoutumisten johdosta vapautuville 

laitoshuoltajan toimelle nro 108 1.5.2021 lukien sekä toimille nro 104 ja 

107 1.6.2021 lukien toistaiseksi. Toimen nro 104 ensimmäinen 

sijoituspaikka on laitoshuolto, Kyrö, toimien nro 107 ja 108 

ensimmäinen sijoituspaikka on laitoshuolto, Riihikoski.  

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 

mukaisesti. Tämänhetkinen laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 1 

928,91 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä 

terveysasemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen 

terveysasemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken 

terveysasemalla väline- ja laitoshuollon palveluissa kaksi ja puoli 

laitoshuoltajaa. Kuntayhtymässä tehtyjen siivoustyön mitoitusten 

perusteella kiinteistöhuollon laitoshuoltajien työtehtäviä ei voida 

järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa tarvittava 

laitoshuollon taso pystytään säilyttämään pandemian ja muiden 

infektioiden torjunnassa sekä potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on 

laitoshuoltajan toimien täyttäminen välttämätöntä. 

 
valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvat laitoshuoltajan toimelle nro 

108 1.5.2021 alkaen toistaiseksi sekä toimille 104 ja 107 1.6.2021 alkaen 

toistaiseksi.  

 

 

 

 Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 27 

(asia 9) 

LÄHIHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta vastaanottotyössä vapautuvan lähihoitajan 

toimen (nro 73) muuttamista sairaanhoitajan toimeksi ja täyttölupaa toimelle 1.7.2021 

lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, Kyrö. 

Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi mahdollistaa koko 

vastaanottojen hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen tehokkaamman 

hyödyntämisen, tarvittaessa myös itsenäisen sairaanhoitajan vastaanoton pitämisen.  

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan 

ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 38,75 h/vk, 

työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 

kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen vastaanottojen sairaanhoitajan 

tehtäväkohtainen palkka on 2 459,13 euroa kuukaudessa. 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää muuttaa lähihoitajan toimen sairaanhoitajan 

toimeksi ja myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 73) 

1.7.2021 lukien toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 28 

(asia 10) 

KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN  

Yhtymähallituksen 27.1.2021 kokouksen keskustelun perusteella, jossa keskusteltiin 

kuntayhtymän hallinnosta, organisaatiosta ja kuntayhtymän johtajan tehtävistä 

yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jukka Leino toi esille tarpeen käsitellä ja 

madollisesti päivittää kuntayhtymän strategiaa.  

Talousarviossa 2021 strategiaa kuvataan seuraavasti:  

Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perus-

terveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut 

tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen 

asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. 

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää päivittää kuntayhtymän strategian ja nimeää 

kokouksessa strategiatyöryhmän. Päivityshankeen aikataulu määritellään 

myöhemmin.  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä muutettu päätösehdotus 

Jätetään pöydälle.   

 

 

Päätös:  

  Muutetun päätösehdotuksen mukainen   
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§ 29 

(asia 11) 

ETÄVASTAANOTON JATKON HANKINTA 

 

Kuntayhtymässä alkoi kesäkuussa 2018 MunKlinikka pilotti. Kysymyksessä oli 

etähoitopalvelu, jonka kautta kuntayhtymän alueen asukkaat voivat tavoittaa 

terveydenhuollon ammattilaisen sähköisesti teksti-chatillä tai videoyhteydellä. 

Tekstipohjaisen palvelun on todettu vähentävän puhelin- ja muuta asiointia. Pilotti 

päättyy vuoden 2019 lopussa. Pilotti on rahoitettu kuntayhtymän ulkopuolisella 

hankerahoituksella. 

 

Palvelun käyttöä on jatkettu talouspäällikön hankintapäätöksellä Q11/2019 

 

 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Q 11/2019 

 

 

 

Kuntayhtymässä alkoi kesäkuussa 2018 MunKlinikka pilotti. Kysymyksessä oli 

etähoitopalvelu, jonka kautta kuntayhtymän alueen asukkaat voivat tavoittaa 

terveydenhuollon ammattilaisen sähköisesti teksti-chatillä tai videoyhteydellä. 

Tekstipohjaisen palvelun on todettu vähentävän puhelin- ja muuta asiointia. Pilotti 

päättyy vuoden 2019 lopussa. Pilotti on rahoitettu kuntayhtymän ulkopuolisella 

hankerahoituksella. 

 

Palvelun käytön jatkosta olen käynyt johtavan lääkärin kanssa yhdessä neuvotteluja 

2M-IT:n kanssa. Keskustelujen perusteella 2M-IT on antanut tarjouksen vuodelle 2020. 

Merkkipohjaisen chatin vuosikustannukset olisivat noin 700–1000 euroon 

kuukaudessa. Videopuhelu ominaisuudella chat kustantaisi noin 1100–1400 euroa 

kuukaudessa. Mikäli halutaan käyttää fyysistä videoseinää kustantaa se 500 euroa 

kuukaudessa.  

    

Päätän tilata 2M-IT:ltä merkkipohjaisen chat-palvelun 13.11.2019 päivätyn tarjouksen 

mukaisesti vuodelle 2020. Vuosikustannusten ollessa noin 14–16 tuhatta euroa.    

 

 

Riihikoski 5.12.2019 

 

 

Lauri Ämmälä  

Talouspäällikkö 

 
 

Jakelu:  Johanna Vihervirta, 2M-IT 
  Sari Koskelin, Pöytyän ktt ky  
  Eija-Liisa Vikström, Pöytyän ktt ky 
  Pirjo Hiltunen, Pöytyän ktt ky 

 

 

2M-IT on antanut 9.12.2020 tarjouksen etävastaanottojen jatkosta. Tarjous koostuu 

2544,00 euron käynnistämiskustannuksesta sekä 1088,10 euron kuukausittaisesta 

käyttöoikeusmaksusta. Palvelun arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 15 tuhatta 

euroa.  
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Potilastietojärjestelmä toimittaja TietoEvryn tarjoaa omaa sovellustaan Lifecare 

järjestelmän yhteyteen. Palvelu keskittyy nimenomaan videovastaanottoon. 

Sovelluksen käyttöönotto on osittain sidoksissa Lifecare päivityksiin. Sen 

käyttöönotto ja kuukausi kustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin 2M-IT:n 

tarjoama ratkaisu.  2M-IT:n tarjoama ratkaisu on ominaisuuksiltaan kuntayhtymän 

tarpeisiin parempi. Lisäksi sen käyttö on jo tuttua kuntayhtymän alueen asukkaille 

sekä henkilökunnalle. 

 

Liite 3 (luottamuksellinen): 2M-IT:n tarjous etävastaanottopalveluiden jatkosta 

 
valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 2M-IT:n tarjouksen 

etävastaanottopalveluiden jatkosta ja valuutta vt. kuntayhtymän johtajan 

allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

 

Sirpa Kunnas poistui kello 18:14 

 

 

 Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 30 

(asia 12) 

TERVEYSASEMIEN SULUT VUONNA 2021 

 

Vuonna 2020 sivuterveysasemien sulut toteutettiin niin, että Auran ja Kyrön 

terveysasemat olivat sairaanhoidon osalta suljettuina viisi viikkoa 29.6.2020- 2.8.2020 

ja Yläneen terveysasema 8 viikkoa 15.6.2020–9.8.2020. Sulun aikana Kyrön 

terveysasemalla toimi kuitenkin hammashuolto keskitetysti sekä sairaanhoidon osalta 

paikalla oli hoidontarpeen arviointia puhelimessa tekevää henkilökuntaa. 

Laboratoriotoiminnot olivat keskitettyinä pääterveysasemalle Riihikoskelle 8 viikon 

ajan.   

Saatujen henkilöstö- sekä asiakaspalautteiden mukaan sivuterveysasemien 

samanaikainen sulkujärjestely oli toimiva. 

valmistelija: vt. johtava lääkäri  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat Kyrö ja Yläne ovat 

suljettuina ajalla 28.6.2021–8.8.2021. Lisäksi Auran terveysasema toimii 

supistetuin toiminnoin. Sulkuviikkojen aikana hammashuollon 

vastaanottotoimintaa järjestetään Auran terveysasemalla. 

Laboratoriotoiminnat keskitetään pääterveysasemalle Riihikoskelle 

7.6.2021–8.8.2021. Kuntayhtymä informoi peruskuntien 

perusturvayksikköjä asiasta, jotta ne voivat varautua sulkuihin kesän 

asiointiliikenteen suunnittelussa ja tiedotuksessa. 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 31 

(asia 13) 

ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN JÄSENKUNTIEN KUNNANHALLITUSTEN SEKÄ 

YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENILLE KUNTAYHTYMÄ SOTEKUNTOON HANKEEN 

ETENEMISESTÄ 

  

Yhtymähallitus on päättänyt perustaa Kuntayhtymä sote-kuntoon - hankeen 

11.11.2020 §178.  

§ 178 

(asia 3) 

”KUNTAYHTYMÄ SOTE-KUNTOON” -HANKE 

Kuntayhtymä on käynyt palvelusopimusneuvotteluita jäsenkuntiensa Auran ja Pöytyän 

kanssa. Neuvotteluissa on tullut ilmi kaikkien osapuolten halu kehittää kuntayhtymän 

toimintaa ja tarjottavia palveluita. Monen asian toteutus on mahdollista heti vuoden 

2021 alusta ja näin ollen niiden taloudelliset vaikutukset voidaan huomioida jo tässä 

kohtaa valmisteltaessa vuoden 2021 talousarvioita. Kuntayhtymällä on tällä hetkellä 

käytössään omalääkärijärjestelmä, jota kutsutaan myös väestövastuujärjestelmäksi.  

Vuoden 2020 alusta työaikalainsäädäntö muuttui niin, että kaikki vastaanottotyötä 

tekevät lääkärit siirtyivät työajanpiiriin ja omalääkärisopimus poistui kokonaan 

lääkäreiden virkaehtosopimuksesta. Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 

yhdenmukaistaa kuntayhtymän lääkäreiden palkat päätöksellään § 165/2020. 

Vastaanottotoiminnan osalta ei ole tehty vielä päätöksiä siirtyä pois 

omalääkärijärjestelmästä. Virkaehtosopimus sekä työaikamuutokset pakottavat 

kuitenkin muuttamaan nykyistä toimintamallia. Lisäksi kuntayhtymällä on johtavan 

lääkärin rekrytointiprosessi käynnissä. Toimintatapa muutostarpeista on keskusteltu 

mm. 21.10.2020 kokouksen §160/2020 muissa asioissa.  

Palvelusopimusneuvotteluiden puitteissa on noussut kolme selvittelyä tai neuvottelua 

vielä vaativaa asiaa ja näin ollen valmistelu vie odotettua kauemmin. Nämä ovat 

ravintohuollon tuottamisvastuun siirto kuntayhtymältä Pöytyän kunnan keskuskeittiöön, 

laboratorio toimintaan liittyvät kysymykset sekä tulevaan Sote–uudistukseen 

omatoimisesti valmistautuminen. Näiden asioiden selvittäminen loppuun ei ole 

mahdollista talousarvion laadinta-aikataulun puitteissa. Tällä hetkellä tiedetään 

valmisteltavan terveydenhuollon asiakasmaksulain muutosta, jonka on suunniteltu 

astuvan voimaan 1.7.2021. Keskusteluissa lakiesityksestä on tullut ainakin ilmi 

sairaanhoitajan käyntimaksun poistoon liittyviä ehdotuksia sekä on esitetty 

hammashuollon maksujen liittämistä osaksi maksukattojärjestelmää.  

Edellä mainittuihin asioihin liittyen kuntayhtymän olisi kannattavaa perustaa neljän 

kuukauden mittainen kehityshanke ”Kuntayhtymä Sote-kuntoon”. Hanke koostuisi 

seuraavista pääosa-alueista:  

•Omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin selvittäminen ja 

kehittäminen. Keskeisinä sisältöinä sekä kiireettömän että kiireellisen 
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vastaanoton järjestäminen, terveysasemien työnjako ja eri 

ammattiryhmien tasa-painoinen organisoituminen yksiköihin.  

•Laboratoriontoimintojen erilaisten kehitysmahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa.  

•Ravintohuollon tuottamisvastuun siirtoon liittyvien prosessien, määräysten ja 

toteutustapojen selvittäminen.  

•Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen yhdessä jäsenkuntien kanssa. 

Maakunnallisten hankkeiden sisältöjen ja aikataulujen selvittäminen. Kuntayhtymän ja 

jäsenkuntien rajapintojen ja yhteistyömahdollisuuksien läpikäynti.  

•Talousarvion 2021 mahdollisesta uudelleen avaamisesta sekä valmistelusta 

kehityshankkeiden taloudellisten vaikutusten sekä asiakasmaksulain uudistuksen osalta.  

Hankkeen koordinointivastuu olisi kuntayhtymän johtoryhmällä, joka tiedottaa 

yhtymähallitusta hankkeen etenemisestä sekä valmistelee päätösesityksiä 

yhtymähallitukselle. Yhtymähallitus huolehtisi tarvittavilta osin asioiden viennistä 

jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn. Jotta hanke saadaan toteutettua suunnittelussa 

aikataulussa ja laajuudessaan tulee hankkeelle varata riittävät resurssit. Keskeistä on 

sopia veto- ja koordinointivastuu yhdelle johtoryhmän jäsenelle, jonka tehtävänä on 

laatia suunnitelmat sekä dokumentoida hankkeen eteneminen, järjestää tapaamiset niin 

kuntayhtymän oman henkilöstön, jäsenkuntien viranhaltijoiden kuin muidenkin tahojen 

kanssa. Etenkin vastaanottotoimintojen ja terveysasemien toimintojen osalta on 

tärkeää kuulla myös jäsenkuntia. Hankkeen loputtua olisi tärkeä koota yhteen sen 

aikana tehdyt selvitykset, laskelmat, päätökset ja tehdyt toimenpiteet ja saattaa nämä 

kuntayhtymän hallituksen ja jäsenkuntien tietoon.  

Hankkeen toteutukseen tulisi varata resursseja niin, että vetovastuussa oleva johtava 

viranhaltija voi keskittyä laadukkaaseen valmisteluun. Tämä voidaan toteuttaa nykyisin 

esimiesresurssein, niin että vastaanottotyöhön palkataan osa-aikainen sijainen 4 kk 

ajaksi. Näin ollen hankkeesta suoraan aiheutuvat kustannukset olisivat noin 6500 

euroa.  

   Vt. kuntayhtymän johtaja esittelee suunnitelmia tarkemmin kokouksessa.  

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

    

vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää perustaa ”Kuntayhtymä sote-kuntoon” – 

hankkeen 30.11.2020–28.3.2021 väliselle ajalle. Hankkeen tuloksista 

raportoidaan jäsenkuntia sen edetessä. Hanke toteutetaan 

kuntayhtymän johtoryhmän alaisuudessa, niin että hankkeen 

pääasiallinen vetovastuu on johtava hoitaja Eija-Liisa Vikströmillä, 

jonka työajasta varataan 50 % hankkeen toteutukseen.  

Päätös:  

   Päätösehdotuksen mukainen. 
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Hanke on edennyt suunnistellun kaltaisesti.  Yhtenä hankkeen osana oli etenkin 

vastaanottotoimintojen ja terveysasemien toimintojen osalta kuulla myös jäsenkuntia. 

Ennen lopullisten esitysten tekemistä vuoropuhelu jäsenkuntiin on tärkeää. Hankkeen 

tiimoilta ovat hanketyöryhmät työstäneet tiettyjä mahdollisia kehityssuuntia, joista 

olisi arvokasta kuulla myös kuntapäättäjien näkemyksiä.  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää järjestää iltakoulun jäsenkuntien 

kunnanhallitusten jäsenille sekä yhtymähallitukselle tiistaina 16.3.2021 

kello 17:00. Myös jäsenkuntien johtavat viranhaltijat ovat tervetulleita 

mukaan. Iltakoulu järjestetään Teams –etätapaamisena.  

  

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 32  

(lisäpykälä) 

OSTOPALVELUSOPIMUS TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINNASTA 

 

Kuntayhtymään 10 terveyskeskuslääkärin viroista yksi on täyttämättä 

sekä johtavan lääkärin rekrytointi on edelleen käynnissä. Johtavan 

lääkärin rekrytoinnin ollessa käynnissä on sovittu osastonlääkärin 

tekevän 70 % hallintoa. Kaksi virkalääkäreistä on anonut ja heille on 

myönnetty 1-2 kuukauden mittainen virkavapaa sekä yksi lääkäreistä on 

virkaehtosopimuksen mukaisella vapaalla. Näistä syistä 

vastaanottotoiminnoissa on lääkärivajausta, joka on jo näkynyt etenkin 

Yläneen terveysasemalla, mutta jatkossa vaikuttaa myös Auran 

terveysaseman toimintaan.  

 

Tilanteen parantamiseksi vt. johtava lääkäri ja vt. kuntayhtymän johtaja 

ovat pyrkineet rekrytoimaan vapailta markkinoilta lisäresursseja. Sopivia 

sijaisia ei kuitenkaan ole löytynyt.  

 

Hoitotakuulain toteuttamisen sekä terveyskeskusosaston toiminnan 

turvaamiseksi on tarpeen tilapäisesti hankkia lääkärityövoimaa 

ostopalveluna. Vt. kuntayhtymän johtaja on kontaktoinut 

vuokralääkäripalveluita tarjoavia yrityksiä. Palvelua tarjoavilla 

yrityksillä on vaihtelevat mahdollisuudet tarjota palveluita. 

Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu sairaanhoidon 

vuokrahenkilöstökuluihin 5600 euroa. 

 

Keskustelua on käyty mm. seuraavien yritysten kanssa.  
 Tuntihinta muut kustannukset  

Vanhakartano Medicus Oy

  

98 €/h matkakustannukset 

52€/ h 

Mehiläinen terveyspalvelut  kandidaatti 87,11 €/ h 

lisensiaatti 102,49 €/ h 

erikoislääkäri 122,99 €/h 

 

Eezy Henkilöstöpalvelut  lisensiaatti. 98,50 €/h 

erikiloislääkäri 140 €/h  

 

/OnniTerveys                                                              lisensiaatti. 92 €/h  

 
Valmistelija: johtava lääkäri ja vt. kuntayhtymän johtaja  

 

Vt. kuntayhtymänjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa tekemään ostosopimukset 

vuokralääkäripalveluista 22.2–31.7.2021 tarvittavien kumppanien 

kanssa. Samalla yhtymähallitus myöntää 45 000 euron ylitysluvan 

talousarviossa varattuihin vuokrahenkilöstö kustannuksiin.  

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 33 

(asia 14) 

ILMOITUSASIAT 

  

 Otteet pöytäkirjoista:  

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021, kvalt § 48, 14.12.2020 

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023, kvalt § 50, 

14.12.2020 

 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Sosiaalityön tuntihinta 1.1.2021 lukien, ptltk § 

13, 20.1.2021 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

johtajan tehtävät, khall § 43, 1.2.2021 

 

 Päätösehdotus:  

 

  Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 

 

 Päätös:  

   

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 34 

(asia 15) 

YLEISKIRJEET 

 

  Kuntaliitto 

 Yleiskirje 2/2021, 28.1.2021, Kansallinen julkisen hallinnon 

strategia ja kansallinen julkisten hankintojen strategia 

 Yleiskirje 3/2021, 4.2.2021, Oppivelvollisuuden laajentaminen 

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos  

 Yleiskirje 1/2021, 9.2.2021, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön 

palkantarkistukset 1.4.2021 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 35 

(asia 16) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

 Vt. kuntayhtymän johtaja 

 Päätös Y4/2021 korvaus lomankeskeytyksestä  

 

Vastaava hammaslääkäri 

 Päätös O1/2021 irtisanoutumisen hyväksymisestä 

  

 

 

Päätösehdotus 

 

  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  

  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 36 

(asia 17) 

MUUT ASIAT 

 

 Puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila kertoi tapaamisesta 

pöytyäläisten kanssa 17.2 iltapäivällä. Tapaamisessa oli paikalla 

Elina Keloniemi-Hurttila, Eveliina Kiiski, Paula Pekkola, Rauno 

Kajander, Helena Karilainen ja Lauri Ämmälä. Tapaamisen aiheena 

oli Pöytyän kunnan linjaukset kuntayhtymän suhteen. Tapaamisessa 

sovittiin jatkossa pidettävän esityslistapalaveri jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän välillä.  

 

 Yhtymähallitus kirjasi tiedoksi Asta Tammisen ja Merja Männikön 

lähettämään kirjeen.  Yhtymähallitus totesi palkkaepäselvyyksiin 

liittyen, että työntekijä järjestöt ja luottamusmiehet voivat esittää 

paikallisneuvottelu pyynnön mikäli kokevat tarpeen neuvotella 

työnantajan linjauksista.  Epäasialliseen kohteluun liittyvät väitteet 

päätettiin selvittää yhdessä työterveyshuollon kanssa, ilman johtavia 

viranhaltijoita. 

 

 Vt. kuntayhtymän johtaja esitteli vuoden 2020 talouden- ja 

toiminnantoteumaennustetta. Kokonaisuutena kuntayhtymän 

tilinpäätös jää hieman ylijäämäiseksi. Koronapandemia näkyy 

käyntimäärien kokonaislaskuna, pois lukien Riihikosken 

sairaanhoito, jonne keskitettiin maaliskuussa 2020 infektio 

sairauksien hoito. Toisaalta terveyskeskusosaston 

ulkokuntamyynnistä saadut tulot ylittivät merkittävästi odotetun.  

Käyntimäärien oleellisen muutoksen vuoksi ei tässä kohtaa voida 

vielä esittää arvioita jäsenkuntien välisestä kustannusten 

jakautumisesta.  

 

 Vt. kuntayhtymän johtaja kertoi tuoreimmat kuulumiset johtavan 

lääkärin rekrytoinnista.  
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§37 

(asia 18) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

   

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39 



YHTYMÄHALLITUS 17.2.2021 
LIITE 1  

29.1.2021 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

YT‐toimikunta 

Vt. Kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

Yhtymähallitus 

Paikallisneuvottelupyyntö paikallisen virja-ja työehtosopimuksen sopimiseksi koskien 
koronaviruspandemian (Covid 19) torjumiseksi tehtävää rokotustyötä   

Koronaviruspandemian pysäyttämiseksi suunnitteilla on massiivinen koronarokottamisurakka.  
Koko alueen väestö pitäisi saada rokotettua ja rokotusaikataulu tullee olemaan kiireinen, kun 
massarokotuksiin päästään.  Terveyskeskuksen koronarokotuksia toteuttavalla henkilökunnalla tulee 
olemaan myös muita perustehtävään liittyviä, lakisääteisiä työtehtäviä hoidettavanaan, joten 
rokotusjärjestelyt vaativat erikoisjärjestelyjä ja lisätöitä.  

Koronaepidemian torjumiseksi ehdotamme tehtävän rokotustyön turvaamiseksi sekä 
koronarokotusten kattavuuden ja mahdollisimman nopean toteutuksen varmistamiseksi kunnallisen 
pääsopimuksen 13 §:n perusteella paikallisen virka- ja työehtosopimuksen sopimista 
koronarokottamista toteuttavalle henkilökunnalle.  

Ehdotamme kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen tarkoittaman säännöllisen työajan 
ylittävän työn korvaamisesta sekä säännöllisen työajan puitteissa tehtävän lauantaityön 
korvaamisesta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun ehdoista poikkeavalla 
tavalla seuraavasti:  

Sopimuksen mukaisesta ylimääräisestä työstä maksetaan  

- 3,5 -kertainen tuntipalkka säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvasta työstä  

- 2,5 -kertainen tuntipalkka säännöllisellä työajalla lauantaisin tehtävästä työstä  

- 3 -kertainen tuntipalkka säännöllisellä työajalla sunnuntaisin tehtävästä työstä.  

Tuntipalkka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta. Ylimääräiseen työn tekemiseen liittyen ei 
korvata muita lisä- ja ylityökorvauksia. Muut mahdolliset työaikakorvaukset määrittyvät KVTES:n 
mukaisesti.  

Neuvottelijoina toimivat ammattiosastojen luottamusmiehet 

 

Sanna Mäkinen, STHL  Minna Kajander, TEHY  

 

Susanna Nyberg-Simola, JUKO 
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   Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski 

LABORATORIOPALVELUT PÖYTYÄN KUNNAN NÄKÖKULMA 

NYKYTILA 

Kuntataajamissa kunnan asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon henkilökunta ottaa näytteet asiak-

kaasta. Yläneellä ja Kyrössä kahtena päivänä viikossa ja Riihikoskella joka päivä. Työntekijä kuljettaa 

näytteet taajaman terveyskeskuksen laboratorioon, joka valmistelee ja kuljettaa näytteet Riihikoskelle. 

Laboratoriovälineet saadaan terveyskeskuksen laboratoriosta. Erityistilanteissa terveyskeskuksen labo-

ratoriohoitaja on tehnyt kotikäynnin tarpeen mukaan. 

PALVELUIDEN MAHDOLLINEN ULKOISTAMINEN 

Kunnan tulee järjestää joka arkipäivälle kuljettaja ja kuljetuskalusto, joka noutaa näytteet kuntataaja-

mista ja kuljettaa ne laboratorio pisteeseen. Ongelmaksi muodostuu näytteiden ja aikakriittisten näyttei-

den kuljettamiseen kuluva aika, riippuen missä laboratorio piste sijaitsee. Jos piste on esim. Turussa 

aikakriittisiä näytteitä on mahdoton saada aikarajan puitteissa kuljetettua. Kuljetus mahdollisuus tulee 

olla joka päivä, jotta asiakasturvallisuus ja laadukas hoito voidaan taata. Kuljetuskaluston lisäksi tarvi-

taan välineistöä näytteiden kuljettamiseen. Jos laboratorio palveluita ei ole saatavilla kunnan alueella 

voi se edellyttää erinäisten pikamittareiden ym. hankintoja yksiköihin. Näytteiden ottoon tarvittavien väli-

neiden tilaus ja saatavuus yksiköihin tulee varmistaa. Laboratorio piste tulisi säilyä oman kunnan alu-

eella ja kuntataajamissa, jotta ikääntyneet asiakkaat pääsisivät näytteenotolle terveyskeskukseen, tilan-

teissa joissa näytteitä ei voida kotona ottaa esimerkiksi sydänfilmi.  

Laboratoriopalveluiden ulkoistaminen niin, että laboratoriopisteitä ei ole saatavilla joka kuntataajamassa 

aiheuttaa todellisia haasteita ja ongelmatilanteita käytännön työhön ja asiakkaiden saamaan laadukkaa-

seen palveluun. Pöytyän perusturvassa ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2021 kaluston ja kuljettajan 

palkkakustannuksiin. 

4.2.2021 Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 19–21, 24–28, 31, 33–37 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälä: 22–23, 29–30, 32 
 

 
 
 
 
 
 
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 

 
Pykälä: 22–23, 29–30, 32 

 
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 
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