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 Allekirjoitukset 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 92 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
   

Päätösehdotuksen mukainen 
 
 

§ 93 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka 
ja Maasalo Merja. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 2.6.2021 
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen 
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 § 94 
(asia 3) 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO  
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.5.2021 § 81 päättänyt jättää kuntayhtymän 
johtajan tehtävänkuvan pöydälle. Ennen kuin yhtymähallitus voi tehdä esityksen 
kuntayhtymän johtajan valinnasta valtuustoille, tulee kuntayhtymän johtajan 
tehtävänkuva tarkentaa.  

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.5.2021 § 82 päättänyt lähettää kuntayhtymän 
johtajan valinnan uudelleen valmisteluun perustuen asiaan liittyneisiin 
yhteydenottoihin sekä jäsenkuntien ilmaisema kanta. 
 
Kuntayhtymän tehtävänkuvan määrittely ei vaikuta pelkästään johtajan tehtävien vaan 
myös muuhun kuntayhtymän johtoryhmän tehtäviin. Ennen julkisen haun avaamista 
tulee johdon tehtävänkuvat tarkentaa, niin että kuntayhtymän johtajan tehtävänkuva 
on selvä. Lisäksi tulee tarkastaa miten johtajan tehtävät suhteutuvat nykyisiin palvelu-
aluejohtajien tehtäviin. Tähän työhön kuntayhtymän viranhaltijat ovat jäävejä ja 
hallituksen puheenjohtajiston näkemys ei yksin riitä. Ulkopuolisen neutraalin tahon 
tekemästä selvityksestä olisi yhtymähallitukselle suuri hyöty.  
 
Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 19.5.2021 pitää ylimääräisen kokouksen 
26.5.2021 kello 17:00, jossa valmistellaan yhtymäjohtajan rekrytointiprosessia.  
  

Valmistelijat: puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila 

 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa puheenjohtajan käymään keskusteluja 
konsultointiyhtiöiden kanssa kuntayhtymän johtajan avoimeen hakuun 
liittyvistä asioista sekä pyytämään tarjouksen selvityksestä jossa käydään 
sekä kuntayhtymän johtajan tehtäviä että muita johtoryhmän jäsenten 
tehtäviä.  

 
 
  
  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 26.5.2021 118  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Asian käsittely:  
 

Markku Autio esitti haun laittamista auki välittömästi sisäiseen hakuun. 
Ulla-Riitta Arvola kannatti tätä.  

   
 Johtava lääkäri Katja Virta toi esille näkemyksensä, että kuntayhtymän 
johtajan tehtävien hoito vaatii korkeintaan 20% normaalista 
viikkotyöajasta.  

 
19:13–19:25 Anu Tamminen ja Ulla-Riitta Arvola olivat poissa kokouksesta teknisten ongelmien 
vuoksi. 

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää avata kuntayhtymän johtajan tehtävän avoimeen 
hakuun 20% työajalla.  

Päätös:  
Yhtymähallitus päättää avata kuntayhtymän johtajan tehtävän avoimeen 
hakuun 20% työajalla.  

Kuntayhtymänjohtajan palvelusuhteen pituus, palkkaus sekä 
irtisanomisehdot määritellään johtajasopimukseen yhtymähallituksen 
erikseen valtuustoille määrittelemän esityksen pohjalta.  
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§ 95 
(asia 4) 

MUUT ASIAT 
 

- Yhtymähallitus sopi kuntayhtymän johtajan haastattelu- 
kokoonpanoksi kaikki halukkaat kuntayhtymän hallituksen jäsenet. 
Hakemukset toimitetaan yhtymähallituksen puheenjohtajan 
sähköpostiin. Hakuajaksi sovittiin 3 viikkoa. Talouspäällikkö ja 
johtava lääkäri auttavat puheenjohtajia hakuilmoitusten ym. asioiden 
valmistelussa.   

 
 
 
 
 
 
 
§ 96 
(asia 5) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39 



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    26.5.2021   
       120 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 92–93, 95  
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälä: 94 

 
 
 
 
 
 
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: 94 

 
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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