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§  
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
   

 
 
 

§  
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Holmberg 
Liisa-Anneli ja Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 
sähköpostitse 1.9.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 
kokouksessa. 
 

 
Päätös:  

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 25.8.2021 168  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

  
§  
(asia 3) 
VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 20.9.2017 §73 seuraavasti:  
 
§ 73 
(asia 5) 
VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 

 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 5 §:n mukaan yhtymähallitus määrää 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vastaavan hammaslääkärin 
kuntayhtymän hammaslääkäreistä. Määräystä ei voida antaa ilman 
asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, joka on hoitanut koko 
edellisen toimikauden. 

 
Edellisenä toimikautena on toiminut vastaavana hammaslääkärinä 
terveyskeskushammaslääkäri Heli Kriikkula, joka on antanut 
suostumuksensa tehtävässä toimimiselle. 

 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus määrää toimikaudekseen vastaavaksi 
hammaslääkäriksi Heli Kriikkulan. 
 

Päätös:  
 
Päätösehdotuksen mukainen  

 
Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2018 ei enää määritä vastaavan hammaslääkärin 
määräämisprosessia. Heli Kriikkula on antanut suostumuksensa jatkaa vastaavana 
hammaslääkärinä.   

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

 
Yhtymähallitus määrää toimikaudekseen vastaavaksi hammaslääkäriksi 
Heli Kriikkulan. 
 
 

Päätös:   
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§ 
(asia 4) 
JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus määrää toimikautensa ajaksi 
johtavan lääkärin ja vastaavan hammaslääkärin sijaiset toimikautensa 
ajaksi. 
 
valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 
 

Vt. kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi 
toimikautensa loppuun terveyskeskuslääkäri Helena Karilaisen, Helena 
Kantolan, Leo Gun, Asta Tammisen, Martti Matintalon, Kaj 
Lagerbohmin 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.). 
 
 
Yhtymähallitus päättää määrätä vastaavan hammaslääkärin sijaisiksi 
loppu toimikaudekseen: Tero Puolakkaisen, Taru Ounaslehdon, Jonna 
Forsströmin, Suvi Hankimaan ja Miika Forsströmin em. mainitussa 
järjestyksessä.  
 
Mikäli vastaavan hammaslääkärin sijaisuus tehtävään määrätylle kestää 
vähintään kaksi viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan 
tehtäväkohtaista korvausta 320 euroa kuukaudessa. 
(KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom.). 

 

Päätös: 
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§ 
(asia 5) 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 2021 
 
 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 
keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. 

 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään v. 2021 seuraavasti: 
 
15.9 
20.10 
17.11 
15.12 
 
Kokoukset alkavat klo 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen pidettäväksi sähköisesti.  

 

Päätös:    
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§ 
(asia 6) 
KORONA KATSAUS  
 

Johtava lääkäri ja vt. kuntayhtymän johtaja kertovat tämän hetkisestä 
koronatilanteesta kuntayhtymän alueella sekä koronan vaikutuksesta kuntayhtymän 
talouteen.  
 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi  

 

Päätös: 
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§ 
(asia 7) 
KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TALOUTEEN  
 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan tilannetta 
sekä alustavia toisen kvartaalin taloudentoteumalukuja. 
 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi  

 

Päätös: 
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§ 
(asia 8) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVAN TARKASTAMINEN  
 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.10.2021 päättänyt perustaa johtavan lääkärin 
viran:  

 
§ 157 
(asia 4) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN 
 

Yhtymähallitus on myöntänyt (§150/2020) kuntayhtymän nykyiselle 
johtavalle lääkärille eron 16.12.2020 alkaen. Vt. kuntayhtymän johtaja 
Lauri Ämmälä on tavannut kaikki kuntayhtymän virkalääkärit ja 
keskustellut heidän kanssaan kunkin viranhaltijan halukkuudesta 
ryhtyä johtavaksi lääkäriksi. Nykyisten viranhaltijoiden keskuudesta ei 
ole löytynyt halukkaita johtavan lääkärin tehtävään  

 
Yhtymähallitus on päättänyt § 106/2014 muuttaa ylilääkärin viran 
terveyskeskuslääkärin viraksi. Hallintosääntöön on aiemmin kirjattu, 
että johtava lääkäri valitaan aina valtuustokausittain neljän vuoden 
kaudeksi kuntayhtymän virkalääkäreiden keskuudesta. Tämä käytänne 
on poistunut hallintosäännöstä vuoden 2018 alusta.  

 
Tilanteessa, jossa kuntayhtymän nykyisillä viranhaltijoilla ei ole 
halukkuutta johtavan lääkärin virkaan, tulee avata talon ulkopuolinen 
rekrytointi. Rekrytoinnissa on haku kohdistettava nimenomaan 
johtavan lääkärin löytämiseen. Johtavan lääkärin rekrytoinnin jälkeen 
voidaan tarkastella mitä mahdollisia muita toimia tarvitaan sujuvan 
toiminnan turvaamisen kannalta.  

 
Kuntayhtymässä on valmisteilla muutos väestövastuumallista pois 
siirtymiseen, joka saattaa osaltaan vaikuttaa tehtäväkuviin. 
Kuntayhtymälle ei myöskään ole valmiina tehtävänkuvausta johtavan 
lääkärin virasta.  

 
Perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu 
lääkärin tutkinto. Tehtävä on työajaton ja palkkaus määräytyy 
KVTES:n ja Lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluliitteen 1 kohdan 
L1TK2000 mukaisesti: johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun 
ulkopuolisia.    

 
valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää perustaa johtavan lääkärin viran 16.12.2020 
alkaen ja julkistaa sen haun avattavaksi välittömästi. Yhtymähallitus 
valtuuttaa vt. kuntayhtymän johtajan valmistelemaan tarkennetun 
johtavan lääkärin tehtävänkuvan yhtymähallituksen 30.10.2020 
kokouksessa käsiteltäväksi. Johtavan lääkärin palkkauksesta päätetään 
valinnan yhteydessä. Hakijat voivat esittää palkkatoiveen.  

  
Päätös:  
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Yhtymähallitus päättää perustaa johtavan lääkärin viran 16.12.2020 
alkaen ja julkistaa sen haun avattavaksi välittömästi. Yhtymähallitus 
valtuuttaa vt. kuntayhtymän johtajan valmistelemaan tarkennetun 
johtavan lääkärin tehtävänkuvan yhtymähallituksen 28.10.2020 
kokouksessa käsiteltäväksi. Johtavan lääkärin palkkauksesta päätetään 
valinnan yhteydessä. Hakijat voivat esittää palkkatoiveen.  

 

Yhtymähallitus on hyväksynyt johtavan lääkärin tehtävänkuvan 
kokouksessaan 28.10.2020 § 166: 

§ 166 
(asia 5) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄNKUVA  

 
Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.10.2020 § 157 päättänyt perustaa 
kuntayhtymään johtavan lääkärin viran.  

 
Johtavalääkäri toimii avoterveydenhuollon palvelualuejohtajana. 
Hallintosäännön 14 § määrittelee palvelualuejohtajan tehtävät 
seuraavasti:   

 
Palvelualuejohtaja raportoi kuntayhtymän johtajalle. 

 
Palvelualuejohtajan tehtävänä on 

 
1. johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa  
2. vastata palvelualueen taloudesta ja sille asetettujen tavoitteiden 

toteutumisesta 
3. toteuttaa kuntayhtymän strategisia tavoitteita palvelualueellaan, 
4. vastata palvelualueellaan valtionosuuksien ja – avustusten sekä muiden 

avustusten hakemisesta ja tilittämisestä, 
5. vastata palvelualueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
6. päättää palvelualueensa talousarvion käyttösuunnitelmasta ja sen 

täytäntöönpanosta 
7. hyväksyä opinnäytetöiden tutkimuslupahakemukset palvelualueellaan, kun 

aineistona ei käytetä salassa pidettäviä rekisteritietoja. 
 

Palvelualuejohtaja voi siirtää hänelle määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen 
viranhaltijalle. 

 
Kuntayhtymän johtaja määrää palvelualuejohtajan sijaisen, joka hoitaa 
palvelualuejohtajan tehtäviä hänen ollessaan poissa tai esteellinen. 

 
Johtavan lääkärin tehtävät on määritelty hallintosäännön 15§ seuraavasti:  

 
Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi johtavan lääkärin tehtävänä on: 

 
1. toimia terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja lääkäreiden esimiehenä 

kaikissa yksiköissä,  
2. päättää lääkärien täydennyskoulutuksesta ja määrää lääkärityövoiman 

sijoittamisesta yksiköihin. 
3. vastata potilaan hoidon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet 

terveyskeskuksen muille lääkäreille, 
4. toimia asiantuntijana palvelualuettansa koskevissa kysymyksissä ja antaa 

lausuntoja potilashoidon järjestämisestä, 
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5. vastata potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä, 
6. vastata terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa tarvittavista ja sen 

yhteydessä syntyneiden henkilötietolain edellyttämien rekisteriselosteiden 
laadinnasta ja ylläpitämisestä potilastietojärjestelmän osalta. Johtava lääkäri 
vastaa sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksista. 

 
Edellä esitetyn lisäksi on todettu tarpeelliseksi täsmentää ennen rekrytointia johtavan 
lääkärin tehtävänkuvaa mm. hallinnollisen ja kliinisen työn välisen ajankäytön suhteen 
sekä sopia miten johtavan lääkärin vastaanottotyön sisältö määritellään.  

 
Vs. kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa tarkemmin valmisteltua johtavan 
lääkärin tehtävänkuvaa.  

 
valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  

 
Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vt. kuntayhtymänjohtajan esittelemän 
tarkennetun johtavan lääkärin tehtävänkuvan.  

 
Päätös: 

   Päätösehdotuksen mukainen. 
 

Liite 1: Hyväksytty (§166/2020) johtavan lääkärin tehtävänkuva  

Johtavan lääkärin virkaan valittu Katja Virta on pyytänyt ennen koeajan 
päättymistä tarkastamaan johtavan lääkärin palkkausta ja hallinnollisen 
työn määrää.  

Yhtymähallitus on käsitellyt johtavan lääkärin palkan tarkistamista 
kokouksessaan 28.7.2021 §124 seuraavasti:  

§ 124 
(asia 3) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKAUKSEN TARKASTUS 

  
Johtava Lääkäri Katja Virta on lähestynyt vt. kuntayhtymän johtaja 
Lauri Ämmälää. Virta toivoo johtavan lääkärin palkkauksen 
tarkistamista. Hän toivoo saavansa vastauksen heinäkuun loppuun 
mennessä.   

 
Johtavan lääkärin tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka on 8704,58 
euroa kuukaudessa.  

 
Kuntayhtymän kokeneimpien terveyskeskuslääkäreiden keskimääräinen 
kuukausiansio vaihtelee kuukausien ja vuosien välillä, mutta on 
parhaimmillaan keskimäärin kokonaisuudessaan 10 700 euroa 
kuukaudessa.  

 
Johtava lääkäri kuuluu palkkahinnoittelun ulkopuolisiin 
viranhaltijoihin (KVTES II-luku 6§) Esimiesten ja alaisten 
tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa 
nähden siitä riippumatta, kuuluvatko he samaan vai eri 
palkkahinnoittelukohtaan. Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen 
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palkan pitää pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi kuin hänen 
alaisensa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. 
(KVTES II-luku 9§ mom. 3.3). Johtavan lääkärin tehtävän kuvassa on 
määritelty hallinnollisen työnosuudeksi 50 %. Kliinisen työnosuudeksi 
on määritelty 50 %. Kliinisen työn sisällöstä sovitaan vuosittain 
kuntayhtymän johtajan kanssa. 

 
Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 
    Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.  

 
Päätös:  

Yhtymähallitus päättää palauttaa asian uudelleen 
käsittelyyn ja pyytää kuntayhtymän tulevaa johtajaa 
tekemään uudelleen valmistelun tulevalle 
yhtymähallitukselle.  

Katja Virta on tuonut hallituksen 28.7 kokouksen jälkeen sekä vanhan 
yhtymähallituksen että uuden hallituksen puheenjohtajien ja Pöytyän 
perusturvajohtajan tietoon halukkuuden tehdä 100 % johtavan lääkärin 
hallinnollisia töitä. Virta on toivonut asian käsittelyä ennen elokuun 
loppua. Kuntayhtymän lääkärit ovat olleet myös yhteydessä päättäjiin 
sekä vt. kuntayhtymän johtajaan toivoen asian nopeaa käsittelyä sekä 
ovat kertoneet omat näkemyksensä tämän hetkisestä tilanteesta. Tämän 
vuoksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loponen kutsui 
johtavan lääkäri Katja Virran, luottamushenkilö Susanna Nyberg-
Simolan, vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän, varapuheenjohtaja 
Jukka Leinon sekä Pöytyän perusturvajohtaja Eveliina Kiisken 
tapaamiseen keskiviikkona 18.8.2021.  

Oheismateriaali: 18.8.2021 tapaamisen muistio 

Puheenjohtajan sekä vt. kuntayhtymän johtaja ovat pyytäneet johtavaa 
lääkäriä toimittamaan kirjallisesti tämän hetkiset lääkäreiden sijoitukset, 
suunnitelman lääkäreiden sijoituksista sekä sijaisuuksien järjestämisestä 
loppuvuodelle vuodelle 2021 ja alkuvuodelle 2022.  

Puheenjohtaja Marika Loponen, varapuheenjohtaja Jukka Leino sekä vt. 
kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä ovat käyneet 18.8.2021 kokouksen 
jälkeen tiivistä keskustelua asian nopeasta ratkaisemisesta. Edellä 
mainitut ovat yhdessä samaa mieltä johtavan lääkärin tehtävien 
vaativuudesta sekä koronan ja tulevan SoTe-maakunta valmistelun 
vaativan johtavan lääkärin ajallista panostusta. Samaan aikaan kuitenkin 
todetaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän talouden olevan varsin tiukalla. 
Ilman neuvottelua jäsenkuntien kanssa ei kuntayhtymällä ole 
mahdollisuutta poiketa talousarviosta palkkabudjetin suhteen. Näin 
nopealla aikataululla ei päätöksen taloudellisia vaikutuksia voida 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 25.8.2021 177  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

myöskään arvioida riittävästi. Vt. kuntayhtymän johtajan karkean 
arvioin mukaan päätöksen kustannusvaikutus, mikäli muiden 
lääkäreiden tehtäväkuviin ja virkojen määrään ei puututa, on 60 – 75 
tuhannen euron välillä. Näin merkittävien asioiden laadukkaan 
valmistelun kannalta, olisi järkevää tehdä määräaikainen päätös. 
Määräajan aikana voitaisiin valmistelu toteuttaa asian mukaisesti. Virta 
on kuitenkin esittänyt toiveen saada lopullinen päätös elokuun loppuun 
mennessä. Hallituksen puheenjohtajan näkemyksen mukaan hallituksen 
tuleekin tehdä pysyvä päätös jo elokuun kokouksessa. 
Palkkauskysymykseen vt. kuntayhtymän johtajan näkemyksen mukaan 
johtavan lääkärin KVTES ja LS mukainen tehtäväkohtainen palkka tulisi 
olla 9,5 – 11 tuhannen euron välillä kuukaudessa.  

valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 
 
 

Vt. kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen johtavan lääkärin kirjallisen 
esityksen tämän hetkisistä lääkäreiden sijoituksista sekä suunnitelman 
lääkäreiden sijoituksista ja sijaisuuksien järjestämisestä loppuvuodelle 
2021 ja alkuvuodelle 2022. 

Hallitus edellyttää viranhaltijoilta toimitettavaksi syyskuun kokoukseen 
selkeän kustannusarvion muutoksen vaikutuksista kuntayhtymän 
talouteen.  

Hallituksen puheenjohtajan alustuksen pohjalta yhtymähallitus päättää 
muuttaa 1.9.2021 alkaen johtavan lääkärin hallinnollisen työn osuuden 
nykyisestä 50% noin 70-100%.  

Johtavan lääkärin tehtäväkohtaista palkkaa ei tarkasteta nyt, vaan 
yhtymähallitus velvoittaa talouspäällikön valmistelemaan esityksen 
KVTES ja LS mukaisesta johtavan lääkärin palkkauksesta hallituksen 
syyskuun kokoukseen.  
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§ 

(asia 9) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 Vt. kuntayhtymän johtaja 

- Päätös Y11/2021   
 
 
  
 Päätösehdotus 
 
  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
 Päätös:  
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§ 
(asia 10) 
ILMOITUSASIAT 

 
Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta;  Jäsenten vaali Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen ja 
tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2025,  kunnanvaltuusto  
9.8.2021 §62. 

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta; Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet, 
kunnanvaltuusto 9.8.2021 §52. 

   
 

 

 
 
§ 
(asia 11) 
YLEISKIRJEET 
  
 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat  KT 
 

- Yleiskirje 9/2021, 6.8.2021, Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin 
sovitut muutokset/lisäykset. 
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§  
(asia 12) 

MUUT ASIAT 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄNKUVA 

Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava terveydenhuoltolain 1326/2010 57 §:n mukaisesti vastaava lääkäri. 
Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön 
päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 
Kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava tarpeenmukainen henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia 
julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Henkilön, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava 
virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. 

Johtavan lääkärin tehtävien hoitoon on varattu keskimäärin noin 20 tuntia viikossa, muu aika on kliinistä 
vastaanottotyötä. Kliinisen työn luonne ja sisältö määritellään kuntayhtymän johtajan ja johtavan lääkärin välisissä 
kehityskeskusteluissa vuosittain.  

Kuntayhtymän hallintosäännön §14-15 (hallintosääntö 1.5.2018) määritellään palvelualuejohtajien sekä johtavan 
lääkäri tehtävistä:  

1. Avoterveydenhuollon palvelualueen johtaja
- Ky johtoryhmän jäsen
- Yhtymähallituksen kokoukset (osallistumis- ja puheoikeus)

2. Terveyskeskuksen vastaava lääkäri ja lääkäreiden esimies
- Henkilöstöhallinnolliset esimiestehtävät

o muiden palvelu-aluejohtajien tehtävien lisäksi johtava lääkäri huolehtii toimenpide- ja
käyntipalkkioiden tarkastuksesta sisäisen tarkastuksen ohjeiden mukaisesti.

- Lääkärikokousten sisällön suunnittelu, tilavaraukset, asialistat
- VSSHP perusterveydenhuollon johtavien lääkäreiden verkostoyhteistyö, kokoukset 4-5

päivää/vuosi
- Sote-valmisteluyhteistyö perusterveydenhuollon johtavien lääkäreiden ja –hoitajien sekä

VSSHP:n verkostossa ½pv/kk

3. Lääkärien täydennyskoulutuksesta päättäminen ja määrääminen  lääkärityövoiman sijoittamisesta
yksiköihin.

- Koulutussuunnittelu
- Sulkujen ja loma-aikojen toiminnan ja henkilöstön sijoitusten suunnittelu
- Lääkärityövoiman rekrytointien valmistelu

4. Vastata potilaan hoidon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet
- Hoito-ohjeiden päivittämisestä vastaaminen
- Henkilöstö- ja asiakastiedotteet
- Ulkoinen tiedottaminen
- Säteilylain mukaisen röntgentoiminnan koordinointi johtamisjärjestelmän mukaisesti vastaavan

hammaslääkärin,  STA:n ja STV:n kanssa
- Tartuntatautilain mukaisen toiminnan suunnittelu ja koordinointi yhdessä

tartuntatautivastuulääkärin kanssa (tartuntatuhtilääkärin tulee olla virkasuhteessa)
- Päihdehuoltolain mukaisen toiminnan suunnittelu ja koordinointi yhdessä vastuulääkärin kanssa

YHTYMÄHALLITUS 28.10.2020 §166 
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5. Toimia asiantuntijana palvelualuetta koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja potilashoidon
järjestämisestä

- Valviran, AVI:n, THL:n ja VSSHP:n  toimintaa koskeviin kyselyihin ja selvityspyyntöihin
vastaaminen ja kuntayhtymän edustaminen toimintaan ja sen kehitystyöhön liittyvissä
työryhmissä

- Yhteistyö ja sidosryhmätapaamiset VSSHP:n eri toimialojen kanssa
- VSSHP:n alueen kuntaneuvottelut puolivuosittain
- Kuntayhtymän alueella olevien yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien

toimitilatarkastukset
- Jäsenkuntien epidemiaselvitystyöryhmän puheenjohtajana toimiminen
- Varautumissuunnitelman päivitystyöhön ja jäsenkuntien varautumisen työryhmiin

osallistuminen terveydenhuollon asiantuntijana

6. Vastata potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä
- Muistutukset, muut selvityspyynnöt ja asiakaspalautteet
- Selvitykset potilasvahinkoilmoituksiin

7. Vastata terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa tarvittavista ja sen yhteydessä syntyneiden
henkilötietolain edellyttämien rekisteriselosteiden laadinnasta ja ylläpitämisestä potilastietojärjestelmän
osalta. Vastata sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksista.

8. Toimia organisaation tietosuojavastaavana, jonka sijaistus määritetään tietosuojatyöryhmässä

- Kuntayhtymän  tietosuojatyöryhmän puheenjohtajana toimiminen
- Tietoturva-haittatapahtumien käsittely
- Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusten suunnittelu ja toteutumisen  seuranta
- Tietosuojaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
- Potilasasiakirjapyyntöihin vastaaminen
- Tietosuojaan ja potilasmerkintöihin  liittyvien yhteydenottojen ja selvityspyyntöjen käsittely

9. Johtaa ja kehittää terveyspalveluiden osalta  kuntayhtymän toimintaa
- Alueellisten ja valtakunnallisten suositusten ja lainsäädännän mukaisten terveyspalveluiden

toteutuksesta vastaaminen, koulutus- ja kehityssuunnittelu
- Kuntayhtymän henkilöstöryhminen yhteistyön kehittäminen tavoitteiden toteuttamisessa

10. Vastata terveyspalveluiden   taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
- talousarviovalmistelu, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden suunnittelu ja toteutumisen

seuranta
- tilinpäätöksen laadintaan osallistuminen terveyspalveluiden osalta
- em. toimista tiedottaminen kuntayhtymän ja jäsenkuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja

päätöksentekoelimille

11. Toteuttaa kuntayhtymän strategisia tavoitteita terveyspalveuiden toiminnassa
- Talousarviosuunnitelmaan  kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta vastaaminen

12. Vastata lääkärityövoiman valtionosuuksien ja – avustusten sekä muiden avustusten hakemisesta ja
tilittämisestä

- Puolivuosittain laadittavat hakemukset ja niiden käsittelyn seuranta
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13. Vastata terveyspalveluiden toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
- Omavalvontasuunnitelman päivittäminen yhteistyössä johtoryhmän kanssa
- Potilasturvallisuussuunnitelman päivittäminen yhdessä johtavan hoitajan kanssa
- Haittatapahtumailmoitusten käsittely ja kehittämistoimien suunnittelu
- Lääkehoitosuunnitelmien sekä lääkkkeenantolupien hyväksyminen organisaatiossa ja

jäsenkuntien sosiaalitoimen yksiköissä

14. Päättää palvelualueensa osalta talousarvion käyttösuunnitelmasta ja sen täytäntöönpanosta

15. Hyväksyä opinnäytetöiden tutkimuslupahakemukset, kun aineistona ei käytetä salassa pidettäviä
rekisteritietoja.
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