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Arvola Ulla-Riitta, jäsen  Kaukinen Irma  

Autio Markku, jäsen  Lehtovuori Timo  

Isotalo Heikki, jäsen  Laakso Arvo   

Kaurila Matti, jäsen  Toivonen Aarno  

Keloniemi-Hurttila Elina, pj  Virtanen Marja-Liisa  

Leino Jukka, vpj  Rahkala Jarko  

Maasalo Merja, jäsen  Holmberg Liisa-Anneli  

Tamminen Anu, jäsen  Rannikko Marjatta  

Saapui §50 kello 17:07 

Ämmälä Lauri  vt. yhtymäjohtaja, talouspäällikkö 

Karilainen Helena  vt. johtava lääkäri  

Kunnas Sirpa  Auran sosiaalijohtaja 

Kiiski Eveliina  Pöytyän perusturvajohtaja 

Poistui § 56 kello 19:36  

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

puheenjohtaja sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT §48–62 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

6.4.2021 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

Matti Kaurila                                 Jukka Leino 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

taloustoimisto, Riihikoski 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 

OIKEAKSI TODISTAA 
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§ 48 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 

§ 49 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maasalo 

Merja ja Tamminen Anu. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

31.3.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 

kokouksessa. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka 

ja Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 31.3.2021 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
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 § 50 

(asia 3) 

TYÖILMAPIIRISELVITYKSEN TEKEMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ  

 

Kuntayhtymän henkilöstö on ollut yhteydessä niin kuntayhtymän 

hallituksenpuheenjohtajiin, hallituksen yksittäisiin jäseniin kuin vt. kuntayhtymän 

johtajaan. Yhteydenotot ovat koskeneet kuntayhtymässä vallitsevaa ilmapiiriä, eri 

yksiköiden ja ammattiryhmien välejä sekä yhtymähallituksen ja johtavien 

viranhaltijoiden toimintaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja vt. kuntayhtymän 

johtaja ovat erittäin huolissaan henkilöstön jaksamisesta sekä yleisestä ilmapiiristä. 

Etenkin Covid -19 pandemian aikana on henkilöstö joutunut koville sekä monelta on 

vaadittu joustamista arjen ja poikkeusolojen toiminnassa.  

Kuntayhtymän puheenjohtajat sekä kuntayhtymän vt. johtaja ovat keskustelleet asiasta 

ja ovat päättäneet 24.3 esittää yhtymähallitukselle laajan ilmapiiri selvityksen 

tekemistä kuntayhtymässä.  

Valmistelijat: hallituksen puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka 

Leino ja vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tilata työilmapiiriselvityksen Työterveyslaitokselta 

kattaen kuntayhtymän kaikki toimintayksiköt ja koko henkilöstön sekä 

yhtymähallituksen. 

 

 

Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 51 

(asia 3) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 5 §:n 

mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden 

myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. Voimassa olevan 

perussopimuksen (1.5.2019) Mukaan vuosittaisessa palvelusopimuksessa määritellään 

kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus.  

 

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 208 382,87 euroa 

ylijäämäinen. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden 

edellisten tilikausien ylijäämän 29 829,12 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 

jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

  

Asian käsittely:  

 

Viranhaltijat esittelivät kokouksessa tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen kokonaisuudessaan vuodelta 2020. 

 

Vt. johtava lääkäri Helena Karilainen toi esiin sivulla 12 talouspäällikön 

tekstissä kerrotun raportoinnin tapahtuneen normaalisti kevääseen asti 

olevan virheellinen ja kertoi ettei palvelualuejohtajat ole saaneet 

talouden raportteja.  Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä totesi 

maaliskuunkuun raportin toimitetun 12.5.2020 ja huhtikuun osalta 

22.5.2020.  
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Vt. johtava lääkäri Helena Karilainen huomautti sivulla 13 jääneen 

korjaamatta kohta  ”Tietojärjestelmiin ei tehty päivityksiä. Olemassa 

olleiden puutteiden kanssa tultiin toimeen. Palvelin ympäristön 

käytettävyyttä parannettiin.”. Että johtoryhmä oli sopinut ”Olemassa 

olleiden puutteiden kanssa tultiin toimeen” jätettävän kokonaan pois. 

Yhtymähallitus totesi, että toimintakertomusta korjataan tältä osin.  

 

 

 

 Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen   
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§ 52 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄ SOTE-KUNTOON –HANKKEEN JATKO  

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 11.11.2020 §178 perustaa kuntayhtymä sote-

kuntoon hankkeen:  

 
§ 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 

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.  
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 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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Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää jatkaa kuntayhtymä sote-kuntoon hanketta  

omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin selvittämisen ja 

kehittämisen osalta. Keskeisinä sisältöinä sekä kiireettömän että 

kiireellisen vastaanoton järjestäminen, terveysasemien työnjako ja eri 

ammattiryhmien tasapainoinen organisoituminen yksiköihin. Hankkeen 

päättymisaikatauluksi tämän osalta määritellään 15.10.2021.  

Laboratoriontoimintojen osalta yhtymähallitus toteaa ettei hankkeen 

kanssa edetä nyt tehtyä selvitystä pidemmälle.  

Ravintohuollon tuottamisvastuun siirtoon liittyvien prosessien, 

määräysten ja toteutustapojen selvittämisen osalta hallitus katsoo 

saaneensa tiedoksi selvityksen tulokset ja toteaa neuvotteluiden jatkuvan 

Pöytyän kunnan kanssa.  

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista jatketaan yhdessä 

jäsenkuntien kanssa.   

Hankkeen jatko 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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§ 53 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPA ARKISTO- JA TALOUSHALLINTOSIHTEERIN TOIMEEN  

 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle arkistosihteerin toimelle (nro 9) 10.3.2021 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on taloustoimisto, 

Riihikoskella. 

 

Arkisto- ja taloushallintosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

arkistosihteerin tutkinto. Toimen työaika on 36,75 h/vk, työaikamuotona 

toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 

1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämänhetkinen arkistosihteerin 

tehtäväkohtainen palkka on 2226,84 euroa kuukaudessa. 

 

Arkistojen ylläpitovelvoitteesta määrätään arkistolaissa. Kuntayhtymän 

arkistot sisältävät sekä potilas- että hallinnon asiakirjoja. Lisäksi 

kuntayhtymän arkistot ovat osa kansallista kulttuuriperintöä, ja me 

toimimme tämän tärkeän asiakirjallisen kulttuuriperinnön tuottajana. 

Velvoite on toimia myös sen säilyttäjänä. Tästä syystä arkistolaki koskee 

sekä arkistotoimen järjestämistä että asiakirjojen laatimista ja 

säilyttämistä, hävittämistä ja käyttöä. Näin ollen arkistojen huolellinen 

hoitaminen on keskeinen osa kuntayhtymän toimintaa. Arkistojen 

hoidon lisäksi arkistosihteeri valmistelee yhtymähallituksen asiakirjat 

sekä huolehtii rutiinitoimista, kuten kokouskutsujen ja pöytäkirjaotteiden 

postituksesta. Lisäksi arkistosihteeri toimii tietohallintosihteerin tukena 

ja toisena pääkäyttäjänä potilastieto-järjestelmän osalta, käsittelee 

lähtevän ja saapuvan postin sekä toimii kuntayhtymän sisäisenä 

tiedottajana. 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja on keskustellut Pöytyän kunnan kanssa heidän 

mahdollisuudestaan tuottaa arkistosihteerin palveluita kuntayhtymälle, 

mutta tällä hetkellä se ei ole heidän resurssien niukkuuden vuoksi 

mahdollista.  

 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan arkisto- ja 

taloushallintosihteerin toimelle (nro 9) 10.3.2021 alkaen toistaiseksi. 

Arkistosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on arkistosihteerin 

tutkinto. 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 54 

(asia 7) 

SOPIMUS LABORATORIOTUTKIMUKSISTA JA PALVELUISTA SYNLAB OY:N KANSSA 

 

Kuntayhtymällä on ollut sopimus SynLab Oy:n (aiemmin Yhtyneet 

Medix Laboratoriot Oy:n) kanssa niiden laboratorionäytteiden 

ostamisesta, joita oma laboratorio ei pysty tutkimaan ja joita ei ole 

tarkoituksenmukaista lähettää TYKS-laboratorioon. 

 

SynLab Oy on antanut kuntayhtymälle tarjouksen laboratoriotutkimusten 

hinnoista 1.3.2021- 28.2.2024. Tarjous- ja sopimusluonnos esityslistan 

liitteenä 2. 

 

SynLab Oy:n kanssa on käytetty Tieto Healthcare & Welfare Oy:n 

kautta hankittua sähköistä viestinvälitysohjelmaa (HL 7), jolloin 

tutkimustulokset on saatu suoraan kuntayhtymän 

potilastietojärjestelmään. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään SynLab Oy:n tarjouksen hyväksymistä ja 

sopimuksen tekemistä näytteiden tutkimuksista ajalle 1.3.2021-

28.2.2024. 

 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen sopimuksen 

SynLab  Oy:n kanssa. 

 

 

Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 55 

(asia 8) 

MÄÄRÄAIKAISEN OSASTOSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

 

 

Pyydän yhtymähallitusta perustamaan määräaikaisen osastosihteerin 

toimen ajalle 29.3. – 30.6.2021 ja myöntämään siihen täyttöluvan Covid- 

19 –pandemian pahenemistilanteesta aiheutuneiden puhelinruuhkien 

purkamiseen ja näytteiden lähettämistä aiheutuneen lisätyön tekemiseen. 

 

Osastosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveydenhuollon osastosihteerin tai vastaava koulutus. Toimen työaika 

on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 2 kohdan 02TOI060 mukaisesti. 

Osastosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2 126,80 euroa kuukaudessa. 

 

Osastosihteerin tehtäviin kuuluu mm. koronapuhelimeen vastaaminen, 

laboratorio ja röntgenaikojen ajanvarausten hoitaminen ja 

koronanäytteiden pakkaamisessa avustaminen. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström  
 

 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen osastosihteerin toimen ja 

myöntää siihen täyttöluvan ajalle 23.4. – 30.6.2021 

 

 

Päätös: 

 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen osastosihteerin toimen ja 

myöntää siihen täyttöluvan ajalle 29.3. – 30.6.2021 
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§ 56 

(asia 9) 

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN (nro 89) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.11.2020 § 195 käsitellyt asiaa seuraavasti: 

 

 
§ 195 

(LISÄPYKÄLÄ) 

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN (nro 89) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 

sairaanhoitajan (20 h /vk) toimelle (nro 89) ajalle 1.12.2020–

28.3.2021. Sairaanhoitajan työaika sijoittuu maanantaista 

perjantaihin klo 14–18. Tämä iltahoitajana toimineen 

sairaanhoitajan toimi on ollut säästösyistä täyttämättä 

19.3.2020 alkaen. 

 

Vastaanottojen sairaanhoitajien työmäärä on lisääntynyt 

koronapandemian kiihtymisvaiheen vuoksi huomattavasti. 

Erityisesti tässä vaiheessa työmäärää lisää altistuneiden 

henkilöiden jäljitystyö. Koronanäytevastaukset saapuvat 

kuntayhtymään iltapäivisin. Ajallisesti vasta tämän jälkeen 

alkaa altistuneiden potilaiden jäljitystyö.  

 

Kuntayhtymä on esittänyt paikallisneuvotteluissa ehdotuksen 

työntekijöitä edustaville luottamusmiehille paikallissopimuksen 

laatimisesta iltaisin ja viikonloppuisin tehtävästä jäljitystyöstä. 

Eilen 24.11.2020 Tehyn paikallisosasto on ilmoittanut 

hylänneensä kuntayhtymän esittämän ehdotuksen. 

Lisäresurssien turvaaminen on kuitenkin jäljitystyön 

onnistumisen kannalta välttämätöntä. Jotta koronajäljitystyö 

voidaan kuntayhtymässä turvata tässä pandemiatilanteessa, on 

sairaanhoitajan toimen 20 h/vk täyttölupa taloudellisesti 

järkevää. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

sairaanhoitajan tutkinto. Toimen työaika on 20 h/vko, 

työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämän 

hetkinen kokoaikaisen sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 

on 2 459,13 euroa kuukaudessa ja 20 tunnin viikkotyöajalla 1 

229,57 euroa/kk.  

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 

Vt. Kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 

sairaanhoitajan toimelle (nro 89) 1.12.2020–

28.3.2021 väliselle ajalle osa-aikaisesti arkisin 
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klo 14.00–18.00. Tarvittaessa työaikaa voidaan 

jatkaa klo 20 asti tai viikonloppuisin, mikäli 

epidemiatilanne niin vaatii. 

 

Päätös:  

 

  Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

Covid- 19 –pandemia on pahentunut viime viikkoina kuntayhtymän alueella ja 

jäljitystyö lisääntynyt. Tilanteen ei myöskään uskota oleellisesti muuttuvan tämän 

osalta lähikuukausien aikana. Tästä syystä johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta 

täyttölupaa sairaanhoitajan (20 h /vk) toimelle (nro 89) ajalle 29.3. – 30.6.2021. 

Työaika sijoittuu pääsääntöisesti arkisin klo 14.00–18.00. Tarvittaessa työvuoroja 

voidaan jatkaa klo 20 asti tai viikonloppuisin, mikäli epidemiatilanne niin vaatii. 

 

Koronanäytevastaukset saapuvat kuntayhtymään iltapäivisin. Ajallisesti vasta tämän 

jälkeen alkaa altistuneiden potilaiden jäljitystyö. Vastaanottojen sairaanhoitajien 

työmäärä on lisääntynyt koronapandemian kiihtymisvaiheen vuoksi huomattavasti. 

Erityisesti tässä vaiheessa työmäärää lisää altistuneiden henkilöiden jäljitystyö. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen 

työaika on 20 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen kokoaikaisen 

sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 459,13 euroa kuukaudessa ja 20 tunnin 

viikkotyöajalla 1 229,57 euroa/kk.  
 

Valmistelija: johtavahoitaja Eija-Liisa Vikström  
 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle 

(nro 89) 29.3. – 30.6.2021.  

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 57 

(asia 10) 

VALTUUSTOALOITE MUISTITESTEISTÄ 26.3.2020 
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Valtuustoaloitteessa pyydetään, että muistitesti pitäisi liittää yhtä luonnolliseksi osaksi 

terveydenhoitoa kuin verenpaineen mittaus. Aloitteessa esitetään, että Pöytyällä 

otettaisiin käyttöön muistitesti yli 65-vuotta täyttäneille yleisen terveystarkastuksen 

yhteydessä.  

Tällä hetkellä kuntayhtymän alueella tehdään yleinen terveystarkastus 68-vuotiaille ja 

tähän kuuluu myös muistitesti. Ajokorttitarkastusten yhteydessä tehdään muistitestejä 

68-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Myös suoraan muistihoitajalle voi varata ajan 

epäillessään muistihäiriötä itsellään tai läheisellään. Lisäksi lääkäri voi milloin tahansa 

tehdä muistitestin vastaanoton yhteydessä, mikäli herää epäily muistisairaudesta. Näin 

ollen terveydenhuollon näkökulmasta muistitestausta toteutetaan jo laajalti ja 

matalalla kynnyksellä. 

Valmistelija: vt. johtava lääkäri Helena Karilainen  
 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi   

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen   
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§ 58 

(asia 11) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 
§ 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.  

 

Varsinaisena jatkettuna hakuaikana tuli yksi hakemus sekä hakuajan jälkeen yksi 

hakemus. Yhtymähallituksen puheenjohtaja sekä vt. kuntayhtymän johtaja 

haastattelivat hakijan.  
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Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä johtavaksi lääkäriksi ortopedian ja 

traumatologian erikoislääkäri Katja Virran.  

 

Eveliina Kiiski poistui 19:36 

 

 

 Asian käsittely:  

 

Ulla-Riitta Arvola esitti ja Markku Autio kannatti asian pöydällepanoa. 

Merja Maasalo esitti ja Jukka Leino kannatti asian käsittelyn jatkamista.  

 

Yhtymähallitus äänesti pöydällepanosta  

JAA = asian käsittelyn jatkaminen  

EI = asia pannaan pöydälle 

Päätöksentekijä JAA EI 

Arvola Ulla-

Riitta 

 X 

Autio Markku  X 

Isotalo Heikki X  

Kaurila Matti  X 

Keloniemi-

Hurttila Elina 

X  

Leino Jukka X  

Maasalo Merja X  

Tamminen Anu  X 

 

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja asian käsittely 

jatkuu.  

 

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 24.3.2021 84   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 59  

(Lisäpykälä ) 

TÄYTTÖLUPAMENETTELY 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksissaan 26.8.2020 § 122 ja 16.9.2020 § 132 käsitellyt asiaa 

seuraavasti:  

 
§ 122 

MUUT ASIAT 

 

Yhtymähallitus kirjaa käsittelevänsä seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan 

selostuksesta täyttölupamenettelyä koskevan päätösesityksen. 

 
§ 132 

TÄYTTÖLUPAMENETTELY  

 

Yhtymähallitus on kirjannut kokouksessaan 26.8.2020 muissa asioissa§122/2020 

käsittelevänsä seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan selostuksesta 

täyttölupamenettelyä koskevan päätösesityksen.  

 

Päätösehdotus 

 

Puheenjohtaja tuo kokoukseen.  

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus päättää yhtenäistää kuntayhtymän työsopimis-, virkamääräys- ja 

sijaiskäytänteitä yhtenevien käytänteiden sekä työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun 

saavuttamiseksi. Hallitus velvoittaa talouspäällikön hyväksyntää kaikkiin työ- ja 

virkamääräyksiin 1.10.2020 alkaen. Palkattaessa henkilöä tulee aina varmistua, ettei 

organisaatiosta kukaan muu voi työtä hoitaa, tai että tehtävän hoitaminen on 

välttämätöntä.  

 

 

Palvelualuejohtajille käytännön oletettu hyöty on jäänyt epäselväksi. Sen sijaan 

käytännöstä on aiheutunut kohtuuttomasti lisätyötä sekä rekrytoiville esimiehille että 

talouspäällikölle, erityisesti palkattaessa sijaisia äkilliseen, lyhytaikaiseen, 

välttämättömään tarpeeseen.  

 

Kuntayhtymän voimassaoleva hallintosäännössä 4 luvun 25 §:ssä todetaan: 

 

Palvelualuejohtajat päättävät alaisensa henkilöstön ottamisesta virkoihin ja toimiin.  

 

Terveyskeskusosaston osastonhoitaja päättää toimintayksikön hoitohenkilöstön 

ottamisesta alle kaksi viikkoa kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin.  

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat toimia lain mukaan vain koulutuksensa 

mukaisissa tehtävissä. Näin ollen esimerkiksi toisen yksikön perushoitajaa ei voi 

käyttää toisen yksikön sairaanhoitajan sijaisena. Siirrot toimintayksiköistä toiseen 

eivät ole mahdollisia ilman perehdytystä, eivätkä näin ollen ole mahdollisia äkillisissä 
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tilanteissa. Lisäksi kuntayhtymän henkilöstömitoitus yksiköissä on tasolla, josta ei 

ilman potilasturvallisuuden vaarantamista voida vähentää.  

 

Vt. johtava lääkäri ja johtava hoitaja esittävät, että yhtymähallitus päättää palauttaa 

täyttölupamenettelyn voimassa olevan hallintosäännön § 25  mukaiseksi. 

Palvelualuejohtajat huolehtivat osana normaalia virkatyötään sijaisuuksien 

asianmukaisesta täytöstä. 
 

Valmistelija: johtava lääkäri ja johtava hoitaja  

 

 

 

Vt. kuntayhtymänjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää palauttaa täyttölupamenettelyn voimassa olevan 

hallintosäännön § 25 mukaiseksi. Lisäksi yhtymähallitus velvoittaa 

johtoryhmää laatimaan selkeän suunnitelman ja ohjeistuksen miten ja 

missä tilanteissa sijaisia palkataan.  

 

 

Päätös: 

 

 

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§60 

(asia 12) 

YLEISKIRJEET 

 

 Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 2/2021, 1.4.2021 Lääkärisopimuksen muutokset  
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§ 61 

(asia 13) 

MUUT ASIAT 

 

 

- Vt. kuntayhtymän johtaja kertoi seuraavaan hallituksen kokoukseen 

tuotavasta esityksestä uusia terveyskeskusosaton sisäovet.  Ovien 

uusinasta on tehty arkkitehtikuvat sekä laadittu työsuunnitelma. Vt. 

kuntayhtymän johtaja on pyytänyt kustannusarviota osastonovien 

uusimisurakasta. 

 

- Vt. johtava lääkäri Helena Karilainen kertoi kuntayhtymän alueen 

tämän hetkisestä Covid -19 tilanteesta.  

 

- Ulla-Riitta Arvola kysyi hallituksen päätöksen §23/2021 henkilöstön 

palkitsemisen täytäntöön panosta. Vt. kuntayhtymän johtaja totesi 

hyvin vointirahan olevan henkilöstön käytössä aivan lähipäivinä.  

 

- Markku Autio kysyi kuntayhtymän johtajan valitsemisprosessin 

etenemisestä. Puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila esitteli 

kuntaliiton lakimieheltä saamansa lausunnon asiaan liittyen. 

Lausunto toimitettaan yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien 

valtuustojen puheenjohtajille. Jukka Leino toivoi lausunnon 

lähettämistä myös molempien kuntien kunnanjohtajille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 24.3.2021 88   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 

§62 

(asia 14) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 

    24.3.2021   

       89 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 

eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 48–49, 5, 53, 55–57, 60-62 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälä: 50, 52, 54, 58–59 

 

 

 

 

 

 

 

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: 50, 52, 54, 58–59 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 

 

 

 

Liitetään pöytäkirjaan 

 
  



VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-

vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 

vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 

johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Turun hallinto-oikeus 

Sairashuoneenkatu 2-4 

20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-

käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 

Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 

   30 päivää 
 

Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 

   30 päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Valituskirja 

 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 

- päätös. johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 

nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 

Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 

 

Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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