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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 148 

(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  Päätösehdotuksen mukainen  

 
 

§ 149 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen 
Jouni ja Tammenlaakso Ann-Mari. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 
sähköpostitse 29.9.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa 
fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 150 
(asia 3) 
JOHTAVAN HOITAJAN TILANNEKATSAUS  

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja on pyytänyt johtavan hoitajan Eija-Liisa Vikströmin 
pitämään tilanne katsauksen oman palvelu-alueensa osalta.  

 

Vt. kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen johtava hoitaja Eija-Liisa 
Vikströmin esityksen.  

 

Asian käsittely:   

Katri Kelonimi ehdotti, että jatkossa hallituksen kokoukseen tuodaan 
T3-luku sekä lääkäreiden jonotilanne. Lisäksi Kelonimi ehdotti, että 
kuntayhtymän henkilökunnan edustaja tulisi esittelemään sähköistä 
ajanvarausta kuntien eläkeläiskerhoihin.  

 

 Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukainen. 

 

Vikström Eija-Liisa poistui kello 18:23 pykälän käsittelyn jälkeen.    
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 151 
(asia 4) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 58) 

 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 
johdosta vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 1.10.2021 lukien 
toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 
ammatti-henkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 
sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus 
määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. 
Tämänhetkinen osaston sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 505,36 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28- potilaspaikkainen osasto. 
Vaihtuvuus osastolla on suurta, keskimäärin 3,50 potilasta/päivä. Suuren 
vaihtuvuuden vuoksi työtä on osastolla runsaasti. Potilasturvallisen 
hoidon vuoksi hoitajamitoituksen tulee olla riittävä. Tämän vuoksi 
sairaanhoitajan toimen täyttäminen on välttämätöntä.  
 
Johtava hoitaja esittää, että yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan 
sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 1.10.2021 lukien toistaiseksi. 

 
valmistelija: Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström   

 
 
Vt. kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle 
(nro 58) 1.10.2021 lukien toistaiseksi. 

 

 

Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 152 
(asia 5) 
SOPIMUS OSA-AIKAISESTA PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN 
JOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ AJALLA 1.10.2021 – 31.12.2022 

 
Kuntalain (410/2015) 54 §:n mukaan kunnalle, kuntayhtymälle tai sen 
viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää 
viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan 
tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Sopimukseen on otettava 
tarpeelliset määräykset ainakin tehtävän sisällöstä, tehtävän hoidon 
seurannasta, kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä sopimuksen 
voimassaolosta.  
 
Pöytyän hallintojohtaja Paula Pekkola on valmistellut 
sopimusluonnoksen Pöytyän kunnan ja kuntayhtymän välille.  

 

Liite 1: OTE PÖYTYÄN VALTUUSTON PÖYTÄKIRJASTA 06.09.2021 § 67 

Liite 2: SOPIMUS OSA-AIKAISESTA PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ AJALLA 1.10.2021 – 31.12.2022 

 Auran kunnan valtuusto käsittelee sopimusta 20.9.2021 

 Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksesta.  

 
valmistelija: Marika Loponen kuntayhtymänhallituksen puheenjohtaja  

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan Marika Loposen päätösesitys   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksen osa-aikaisesta Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta ajalla 
1.10.2021 – 31.12.2022.  

Sopimusta voidaan tarkentaa Pöytyän kunnan ja kuntayhtymän välillä 
tarvittaessa, kun johtajasopimus on tehtävään valitun henkilön kanssa 
tehty.  

Virta Katja ja Lauri Ämmälä poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi kello 18:31–18:50 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 153 
(asia 6) 
SELVITYS JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISITA  

Yhtymähallitus on käsitellyt johtavan lääkärin palkkauksen tarkastamista 
kokouksissaan 28.7.2021 § 124 sekä Katja Virran pyynnöstä johtavan lääkärin 
tehtäväkuvassa määritellyn hallinnollisen työmäärän nostamista 50 %:a 100 %:n.  
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 § 145 seuraavasti:  

Yhtymähallitus päättää käsitellä asian uudelleen, koska 25.8.2021 kokouksessa 
asiassa tapahtui menettelytapavirhe eriävän mielipiteen hyväksymisessä. 

 
  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.  

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti nimenhuutoäänestyksen jälkeen, että 
hallinnollinen osuus nostetaan 50%-100%, muita osin hallitus 
hyväksyi vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotuksen.  

 

Vt. kuntayhtymän johtajan sekä yhtymähallituksen kanssa käydyissä 
keskusteluissa johtava lääkäri on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan 
tällä hetkellä kuntayhtymällä ei ole tarvetta lisätä lääkäriresursseja, vaan 
johtavan lääkärin 50 % kliinisen työn osuus voidaan jakaa muiden 
lääkäreiden kesken.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntayhtymän henkilökunta on tuonut esiin vt. kuntayhtymän johtajalle 
näkemyksensä siitä, että tilanne on haastava, mikäli johtavan lääkärin 
hallinnollisen työajan lisäystä ei kompensoida sairaanhoidon 
vastaanotoille lisälääkäriresurssein. Niukat lääkäriresurssit kuormittavat 
myös hoitajia eri yksiköissä.  

Mikäli kokonaislääkäri resurssi, sisältäen johtavanlääkärin, ei muutu, 
voidaan hallinnollisen työajan muutoksen taloudellisen vaikutuksen 
todeta olevan kokonaisuudessaan neutraali. Hallinnon kustannukset 
nousevat noin 80 000-90 000 euroa vuodessa. Vastaava määrä säästöä 
syntyy terveysneuvonnan sekä sairaanhoidon palkkoihin.  

  

valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 Yhtymähallitus merkitsee ym. selvityksen tiedoksi.  

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukainen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 154 
(asia 7) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKAUKSEN TARKISTUS 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt johtavan lääkärin palkkauksen tarkistamista 
kokouksissaan 28.7.2021 § 124 ja päättänyt seuraavaa:  

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

Johtavan lääkärin Katja Virran pyynnöstä asiaa käsiteltiin uudelleen 
yhtymähallituksen kokouksissa 25.8.2021 § 135 ja 30.8.2021 § 145. Virta toivoi myös 
johtavan lääkärin hallinnollisen työmäärän nostamista 50 %:a 100 %:n. 
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 seuraavasti:  

Yhtymähallitus päättää käsitellä asian uudelleen, koska 25.8.2021 kokouksessa 
asiassa tapahtui menettelytapavirhe eriävän mielipiteen hyväksymisessä. 

 
  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.  

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti nimenhuutoäänestyksen jälkeen, että 
hallinnollinen osuus nostetaan 50%-100%, muita osin hallitus 
hyväksyi vt. kuntayhtymän johtajan päätösehdotuksen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

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 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 tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä on 
hallinnollisen työn osuudeksi laskettu 50 % ja kliinisen työn osuudeksi 
on määritelty 50 %. Kliinisestä työstä on sovittu maksettavaksi 
Lääkärisopimuksen mukaiset käynti-, toimenpide- ja 
päivystyskorvaukset.  

Johtavan lääkärin tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka on 8704,58 
euroa kuukaudessa. Kuntayhtymän vt. johtaja ja johtava lääkäri Katja 
Virta ovat sopineet määräaikaisesti maksettavaksi kiinteän korvauksen 
toimenpidepalkkioista kliinisen työn osalta. Toukokuun osalta sovittu 
korvaus on ollut 350 euroa kuukaudessa (LÄm Y10/2021) ja kesä- sekä 
heinäkuun osalta 700 euroa (LÄm Y11/2021).  

Vuoteen 2020 asti johtava lääkäri on valittu aina hallituskaudeksi 
kuntayhtymän vakinaisten virkalääkäreiden keskuudessa neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Käytännössä he ovat  oleet väestövastuu 
sopimuksen piirissä työskennelleitä. Tällöin johtavan lääkärin palkka on 
muodostunut Lääkärisopimuksen mukaisesti tehtäväkohtaisesta palkasta, 
väestöosasta, käynti- ja toimenpidepalkkioista sekä mahdollisista 
kokemus ja määrävuosilisistä. Päivystyskorvaukset on maksettu 
toteutuneen mukaisesti. Hallinnollisen työn johdosta menetetyt 
toimenpide- ja käynti palkkiot on kompensoitu maksamalla johtavalle 
lääkärille tehtäväkohtaista lisää. Edellisen johtavan lääkärin 
hallinnollinen lisä on ollut 1631,88 euroa. Jatkossa johtavalla lääkärillä 
tulee olla selkeä tehtäväkohtainen palkka, jossa hallinnollisen tai 
kliinisen työn määrän vaihtumiselle ei ole vaikutusta.  

Kuntayhtymän kokeneimpien terveyskeskuslääkäreiden keskimääräinen 
kuukausiansio vaihtelee kuukausien ja vuosien välillä, mutta on 
korkeimmillaan keskimäärin kokonaisuudessaan 10 700 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi vt. kuntayhtymän johtaja on tehnyt palkkavertailua 
sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.  

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

Yhtymähallitus päättää johtavan lääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 
1.10.2021 alkaen 10 040 euroa kuukaudessa. Lisäksi viranhaltijalle 
maksetaan KVTES:n mukaiset kokemuslisät. Muita korvauksia 
kuten toimenpide-, päivystys- tai ylityökorvauksia ei makseta.  

Virta Katja poistui pykälän käsittelynajaksi kello 18:55–19:09 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 155 
(asia 8) 
TALOUSILTAKOULU   

Yhtymähallituksen 31.8.2021 kokouksen muissa asioissa sovittiin 
talouspäällikön järjestävän iltakoulun kuntayhtymän taloudesta. 
Iltakoulun aiheena on kuntayhtymän talouden tilanne, 
talousarviokysymykset, jäsenkuntahinnoittelumekanismi, 
palvelusopimusten merkitys sekä jäsenkuntien ajantasaisten palveluiden 
käytön esittely.  

valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää järjestää Teams-iltakoulun taloudesta 
28.9.2021 kello 17:00.   

Asian käsittely:  

Ann-Mari Tammenlaakso ehdotti iltakoulussa esitettävien lukujen sekä 
kuntayhtymän puolivuotiskatsauksen 2021 toimittamista kuntayhtymän 
hallituksen jäsenille etukäteen niihin tutustumista varten.  Vt. 
kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä lupasi toimittaa ed. luvut ennen 
kokousta. 

Päätös:  

Yhtymähallitus päättää järjestää Teams-iltakoulun taloudesta 
28.9.2021 kello 17:00.   

Iltakoulussa käydään lisäksi keskustelu kuntayhtymän johtajan 
johtajasopimuksen sisällöstä.  
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§ 156 
(asia 9) 
TERVEYSKESKUSOSASTON LÄÄKÄRIRESURSSIT  

 
Yhtymähallitus antoi täyttöluvan geriatrin virkaan kokouksessaan 
25.8.2021 § 136. Virka on haettavana 24.9.2021 asti. Toistaiseksi 
virkaan ei ole tullut yhtään hakemusta. Myös lyhytaikaisten sijaisten 
rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Terveyskeskusosaston toiminnan 
turvaamiseksi on hyvin todennäköisesti tarpeen tilapäisesti hankkia 
lääkärityövoimaa ostopalveluna.  
 
Vt. kuntayhtymän johtaja on käynyt erilaisia neuvotteluja 
sijaisjärjestelyistä rekrytointiyritysten, palveluita tuottavien yritysten 
sekä mahdollisten työntekijöiden kanssa. Kuntayhtymä on julkaissut 
tarjouspyynnön vuokralääkäripalveluista. Tarjousten jättöaika on 
4.10.2021 mennessä.  
 
Lyhyellä aikavälillä vuokralääkärikustannukset voidaan kattaa 
talousarvion raameissa siirtämällä palkkoihin varattua rahaa 
vuokrahenkilöstö kustannuksiin. Pidempiaikaisen vuokrauksen osalta 
tulee hakea ylityslupaa talousarvioon.  
 
valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää antaa talouspäällikölle valtuuden tehdä 
vuokralääkärisopimus kilpailutuksen perusteella tarvittavasta 
määrästä vuoden 2021 loppuun asti. Vuokralääkäri kustannuksiin 
varataan 35 00 euroa, joka tulee kattaa joko talousarvion 
tasapainotuskeinoin tai tekemällä lisätalousarvio.  

Johtava lääkäri vastaa tehtävän sopimuksen lääketieteellisistä 
vaatimuksista sekä sisällöstä.  

Tehty sopimus tuodaan hallitukselle tietoon.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päättää antaa talouspäällikölle valtuuden tehdä 
vuokralääkärisopimus kilpailutuksen perusteella tarvittavasta 
määrästä vuoden 2021 loppuun asti. Vuokralääkäri kustannuksiin 
varataan 35 000 euroa, joka tulee kattaa joko talousarvion 
tasapainotuskeinoin tai tekemällä lisätalousarvio.  

Johtava lääkäri vastaa tehtävän sopimuksen lääketieteellisistä 
vaatimuksista sekä sisällöstä.  

Tehty sopimus tuodaan hallitukselle tietoon.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§157  
(asia 10) 
KUNTAYHTYMÄ SOTE-KUNTOON HANKEEN ETENEMINEN  

Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.6.2021 §99 käsitellyt Sote-kuntoon hanketta 
seuraavasti:  

§ 99 
(asia 3) 
SOTE-KUNTOON HANKEEN PILOTOINTI  
Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.5.2021 § 83 

SOTE-KUNTOON HANKKEEN ETENEMINEN   
 

Johtavalääkäri ja vt. kuntayhtymän johtaja kertovat sote-kuntoon 
hankkeen etenemisestä sekä suunnitellusta aikataulusta johtava hoitaja 
Eija-Liisa Vikströmin tekemän koonnin ja suunnitelmien pohjalta.  

Kuntayhtymän Sote-kuntoon hankkeen perusajatuksena on ollut luoda 
potilaan hoitoon ohjautumisen malli, jossa on hyödynnetty 
kuntayhtymän omia vahvuuksia sekä olemassa olevia resursseja. 
Terveydenhuollon ammattiryhmien osaamisen ja työpanoksen 
yhdistäminen sekä työnjakojen kehittäminen vähentävät hukkatyötä. 
Saatavuus, saavutettavuus ja matala kynnys ovat kuntayhtymän 
tavoitteita.  

Ruokahuollon selvityksessä on käyty läpi lain velvoitteet sekä 
kuntayhtymän tarpeet. Selvityksessä pohditaan eri tulevaisuuden 
toimintamalleja, joilla voidaan taata tehokas ja laadukas 
ravintohuolto. Selvitys antaa myös pohjan jatkotoimiin, on valinta 
sitten täysin itsenäisesti tai osittain/kokonaan terveyskeskuksen 
ulkopuolella toteutettu ravintohuolto. 

Oheismateriaali: Kuntayhtymä sote-kuntoon hankkeen osaselvitys: 
Ravintohuolto  

   Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta  

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

 
  Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
 

Sote-kuntoon hanke on edennyt hyvin. Laboratoriopalvelujen tehostamiseen liittyvä 
selvitys valmistuu elokuussa 2021.  Ravintohuollon tuottamisvastuun mahdollista 
siirtoa Pöytyän kunnan keskuskeittiön tuottamaksi on selvitetty yhdessä Pöytyän 
kunnan kanssa. Seuraava tapaaminen ravintohuollon osalta on sovittu pidettäväksi 
elokuussa kesälomien jälkeen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntayhtymä on valittu valtakunnalliseen Hyvä vastaanotto -valmennukseen. 
Valmennus rakentuu kansainvälisten ja kotimaisten kokemusten pohjalta. Hyvä 
vastaanotossa etsitään keinoja palvelun saatavuuden parantamiseksi ja odotusaikojen 
lyhentämiseksi. Tavoitteena on jo valmennuksen aikana panna toimeen konkreettisia 
muutoksia ja saada aikaan mitattavia tuloksia. Samankaltaista työtä tekevät 
terveyskeskusten tiimit eri toimintayksiköistä kokoontuvat yhteen neljä kertaa syksyn ja 
talven aikana kehittämään kukin omaa työtään samalla toisiltaan oppien. Hyvä 
vastaanotto-valmennus tukee Sote-kuntoon -hankeen neljättä osa-aluetta 
valmistautumista valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialue 
uudistukseen.  

Vastaanottotyön kehittämisen osalta on muodostunut hyviä suuntaviivoja siitä miten 
kuntayhtymän palveluprosesseja voitaisiin suoraviivaistaan. Johtava lääkäri esittelee 
kokouksessa vastaanottotyön kehittämisprojektin tuloksia.  

Valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä   

 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus merkitsee johtavan lääkärin esityksen tiedoksi sekä 
päättää miten hanketta esitellään jäsenkuntien valtuustoille ja kunnan 
hallituksille.   

 
Yhtymähallitus käsittelee pilotoinnin aloittamista seuraavassa 
kokouksessaan.  

Päätös:  
Yhtymähallitus merkitsee johtavan lääkärin esityksen tiedoksi ja päättä 
siirtää asian käsittelyn uudelle yhtymähallitukselle.  

valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 

Hanke on edennyt hyvin. Johtoryhmä päätti kokouksessaan 14.9. käydä lopullisen 
johtoryhmä käsittelyn kokouksissaan 21.9 ja 28.9. Johtoryhmä käsittelyn jälkeen 
hankeraportti on tarkoitus toimittaa yhtymähallituksen jäsenille lokakuun alussa 
perehdyttäväksi. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan hankeraportti käsitellään 
lokakuun yhtymähallituksen kokouksessa. Tavoite on saada myös lokakuun 
kokouksen käsittelyyn hankeen pohjalta kehitetyn vastaanottotoiminnan pilotointi.   

valmistelija: Lauri Ämmälä vt. kuntayhtymän johtaja  
 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 Merkitään tiedoksi.  

Päätös:  

Merkitään tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 158 
(asia 11) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 

Vt. kuntayhtymän johtaja 
- Päätös Q5/2021 Hankintapäätös Lifecare konsultoinnista 

 

 
 
Päätösehdotus 

 
  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
 Päätös:  
  

Päätösehdotuksen mukainen  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 159 

(lisäpykälä 1) 

VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKKAUS 

Tarvetta väliaikaiselle kuntayhtymäjohtajuudelle ei enää ole. Uusi 
kuntayhtymänjohtaja aloittaa 1.10.2021.  

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.12.2020 § 204 talouspäällikölle 
maksettavasta korvauksesta liittyen vt. Kuntayhtymän johtajan tehtävään: 

§ 204 

(asia 7) 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä on toiminut 6.10.2020 alkaen kuntayhtymän 
virkaa tekevänä johtajana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat 25.11.2020 käyneet palkkaneuvottelut talouspäällikkö 
Lauri Ämmälän kanssa kuntayhtymän johtajan tehtävienhoitoon liittyen.  

Kuntayhtymän hallintosäännön 78 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä 
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 
viranhaltijan esittelyä. 

Lauri Ämmälä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.33–19.26. 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan Elina Keloniemi-Hurttilan päätösehdotus 

Päätösehdotus esitetään yhtymähallituksen kokouksessa. 

 Puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttilan päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää Lauri Ämmälän tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi talouspäällikön virkatehtävistä 5200 euroa 
kuukaudessa alkaen 6.10.2020. Kuntayhtymän johtajan 
tehtävien hoidosta maksetaan lisäksi tehtäväkohtaista lisää 1560 
euroa 6.10.2020 alkaen. 

Asiankäsittely 

Puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila on lähestynyt koko 
yhtymähallitusta 25.11.2020 asiaa pohjustaen. Puheenjohtajisto 
on keskustellut talouspäällikkö Lauri Ämmälän kanssa hänen 
palkkauksestaan ja sopinut raameista kuntayhtymän johtajan 
sijaisuudelle. Talouspäällikkö ja kuntayhtymän johtaja kuuluvat 
KVTES 8 pykälän 1 momentin mukaan palkkahinnoittelun 
ulkopuolelle. KVTES 9 § 1. momentissa 3.2 ja 3.3 määritellään 
lisätehtävien ja vastuiden palkkauksesta sekä esimiesasemasta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Esimiehen palkan tulee olla selvästi korkeampi suhteessa 
alaisten palkkoihin riippumatta siitä kuuluvatko he samaan 
palkkahinnoittelukohtaan. Varapuheenjohtaja Leino kertoi 
puheenjohtajien esityksen pohjautuneen Auran kunnan 
viranhaltijoiden palkkausperusteisiin. Leinon mielestä kunnissa 
ei ole vastaavan kaltaisia yhdistelmävirkoja, joten tähän 
sijaisuuteen palkkausta ei voida suoraan johtaa näistä. 
Keloniemi-Hurttila on myös keskustellut JUKO:n luottamusmies 
Susanna Nyberg-Simolan sekä Pöytyän kunnan 
perusturvajohtajan kanssa, mutta totesi tässä käsiteltävän 
Kuntayhtymän palkkoja. Puheenjohtaja kertoi työtehtävistä ja 
niistä suoriutumisesta, joita Ämmälä on tehnyt 
talouspäällikkönä ja kuntayhtymän johtajan sijaisena. 

Jäsen Markku Autio esitti, että Lauri Ämmälän 
tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee 4800 euroa kuukaudessa 
alkaen 6.10.2020. Kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta 
maksetaan lisäksi tehtäväkohtaista lisää 1200 euroa 6.10.2020 
alkaen. Jäsen Matti Kaurila kannatti asiaa. 

Yhtymähallitus päätti äänestää puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttilan 
alkuperäisen päätösehdotuksen ja jäsen Markku Aution vastaehdotuksen 
välillä. 

JAA = puheenjohtajan päätösehdotus 

EI = Markku Aution vastaehdotus 

Päätöksentekijä JAA EI 
Arvola Ulla-Riitta X  
Autio Markku  X 
Laakso Arvo X  
Kaurila Matti  X 
Keloniemi-Hurttila 
Elina 

X  

Leino Jukka X  
Maasalo Merja X  
Tamminen Anu X  

 

 Päätös: 

Yhtymähallitus päätti äänin 6-2, että päätös on puheenjohtajan 
päätösehdotuksen mukainen: Yhtymähallitus päättää Lauri 
Ämmälän tehtäväkohtaiseksi palkaksi talouspäällikön 
virkatehtävistä 5200 euroa kuukaudessa alkaen 6.10.2020. 
Kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta maksetaan lisäksi 
tehtäväkohtaista lisää 1560 euroa 6.10.2020 alkaen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Markku Autio jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. 
Puheenjohtaja pyysi Autiota toimittamaan vielä eriävän 
mielipiteensä sähköpostitse kokouksen sihteerille kokouksen 
jälkeen (liite 3). 

 

Puheenjohtaja Marika Loposen päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että talouspäällikkö Lauri Ämmälälle 
maksettava korvaus (1560 euroa/kk) vt. Kuntayhtymänjohtajan 
tehtävästä päättyy 30.9.2021. 

 

Ämmälä Lauri poistui pykälän käsittelyn ajaksi 19:40–19:43 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 160 

(lisäpykälä 2) 

SIVUTERVEYSASEMIEN SULKU VIIKOLLA 51, 52 ja 1 

Vastanottotoiminnan tehostamiseksi ja sijaistarpeen vähentämiseksi on 
tarkoituksenmukaista keskittää sairaanhoidon toiminta viikkojen 51/2021, 52/2021 ja 
1/2022 ajaksi. Koronaepidemian sekä hammashuollon tilojen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista järjestää ao. aikana myös jollakin sivuterveysasemalla 
sairaanhoidon-,  neuvola- ja hammashuollon vastaanottotoimintaa. Kuntayhtymän 
puhelin- tai chat-toimintaa ei suluilla ole vaikutusta.   

 Valmistelija: Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasema Yläne on suljettu 
23.12.2021–2.1.2022 ja sivuterveysasema Kyrö 23.12.2021–9.1.2022. 
Auran terveysasemalla järjestetään sairaanhoidon, hammashuollon ja 
neuvolatoiminnan palveluja mahdollisesti osittain supistetusti viikkojen 
51-1 aikana.  Kuntayhtymä informoi jäsenkuntien perusturvaa suluista. 

 

Päätös:  

  Päätösehdotuksen mukaisesti   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§161 
(asia 12) 

MUUT ASIAT 
 

- Eveliina Kiiski on ilmoittanut 22.9.2021 ottavansa kuntayhtymän 
johtajan määräaikaisen johtajan tehtävän vastaan 1.10.2021 
 

- Hallituksen kokouksessa 25.8.2021 §129/2021 hallitus päätti 
perustaa toimikunnan ilmapiiriselvityksen eteenpäin vientiä varten ja 
päätti nimetä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuntayhtymän 
johtajan toimikuntaan sekä kutsua henkilöstön edustajan. 
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan sovittiin toimivan 
toimikunnan puheenjohtajana ja koolle kutsujana. Henkilöstö on 
tiedustellut koska toimikunta kokoontuu ja miten toimikunnan 
henkilöstö edustajat nimetään. 
  

- Vt. kuntayhtymän johtaja kertoi terveyskeskusosaton ovienuusinta 
urakan etenemisestä. Urakka on edennyt suunniteltua hitaammin. 
Yhtenä syynä on uusien ovien olevan odotettua monimutkaisempia 
asentaa. Lisäksi kustannukset ovat suunniteltua korkeammat. 
Haasteita on mm. ollut sähkötöiden sekä mattotöiden kanssa. 
Kumpiakin on ollut suunniteltua enemmän.   

 
- Vt. kuntayhtymän johtaja kertoi talousarvion valmistelun sujuvan 

hyvin. Jäsenkuntien antamat raamit ovat hyvin tiukat. Ensimmäisten 
laskelmien valmiiksi saannin jälkeen tulisi pitää kuntapäättäjä 
tapaaminen. Vt. kuntayhtymän johtaja esittää kuntapäättäjä 
tapaamisen järjestämistä torstaina 7.10.2021 kello 8:30 Teamsilla. 
Vt. yhtymäjohtaja huolehtii kutsujen lähettämisen.  

 

 
 
§162 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
  Puheenjohtajan päätti kokouksen kello 20:09 
 
 
 
 
 



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    22.9.2021   
       225 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 148–151, 153, 155–158, 161–162 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälä: 152, 154, 159–160 

 
 
 
 
 
 
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: 152, 154, 159–160 

 
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 



LIITE 1









1 

SOPIMUS OSA-AIKAISESTA PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTY MÄN 

JOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ AJALLA 1.10 .2021 –  31.12.2022 

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Tällä sopimuksella Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä (jäljempänä 

kuntayhtymä) sopivat kuntalain (410/2015) 54 §:n mukaisesti kuntayhtymän johtamista koskevasta yhteis-

työstä siten, että kunta myy kuntayhtymälle kuntayhtymän johtajan osa-aikaisen tehtävän hoitamisen edel-

lyttämän työpanoksen ajalla 1.10.2021 – 31.12.2022. 

Sopimuksen tavoitteena on kuntayhtymän johtajan virkatehtävien hoitamisen turvaaminen. 

1. Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät
Kuntayhtymä antaa kunnan viranhaltijan hoidettavaksi ajalla 1.10.2021 – 31.12.2022 seuraavat tehtävät: 

Kuntayhtymän johtajan tehtävät siten kuin ne on määrätty kulloinkin voimassa olevassa kuntayhtymän hal-

lintosäännössä taikka määrätty kuntayhtymän johtajan tehtäviksi toimivallan siirtopäätöksellä.  

2. Työn organisointi, työaika ja työajanseuranta
Kunnan perusturvajohtaja toimii oman työnsä ohella kuntayhtymän osa-aikaisena johtajana. Viranhaltijan 

työpanos jakaantuu sopijaosapuolten välillä siten, että viikoittainen työaika kuntayhtymän johtajan tehtä-

vässä vaihtelee 20 – 40 % kunnan perusturvajohtajan viikkotyöajasta huomioiden kunnan ja kuntayhtymän 

toiminnallinen ja hallinnollinen sekä talouden vuosikello siten, että viranhaltijan on mahdollista hoitaa suju-

vasti molempia tehtäviä kokonaisuutena. Perusturvajohtaja/kuntayhtymän johtaja työskentelee kuntayhty-

män tiloissa terveyskeskuksessa vähintään yhtenä päivänä viikossa ja on tavoitettavissa työpäivinä arkisin 

virka-aikaan. 

Perusturvajohtajan/kuntayhtymän johtajan säännöllinen työaika on kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-

pimuksen III luvun 8 §:ssä tarkoitettu toimistotyöaika (36 tuntia 15 minuuttia viikossa).  

Toteutuneet työtunnit kirjataan kunnan ylläpitämään rekisteriin osaksi sähköistä Nepton-työajanseuranta-

järjestelmää siten, että kirjauksista voidaan eritellä kunnan ja kuntayhtymän tehtäviin käytetty työaika. Vi-

ranhaltijan lisä- ja ylityö korvataan kunnan puolesta soveltaen kunnan antamia ohjeita ja määräyksiä riippu-

matta siitä, ovatko kyseiset lisä- tai ylityöt johtuneet kunnan perusturvajohtajan vai kuntayhtymän johtajan 

tehtävien hoitamisesta.  

Muilta osin tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen virkatyönä sovelletaan kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen ehtoja.  

Kuntayhtymän johtajan lyhytaikaisena sijaisena (lyhyt poissaolo tai vuosiloma) toimii johtava lääkäri tai muu 

kuntayhtymän erikseen määräämä henkilö. Sijaiselle maksettavasta lyhytaikaisesta korvauksesta vastaa kun-

tayhtymä.  

3. Työnantajan määräytyminen
Kuntayhtymässä toimiessaan viranhaltija toimii kuntayhtymän valvonnan ja ohjauksen alaisena sekä noudat-

taa sen antamia sääntöjä ja ohjeita. Perusturvajohtaja säilyy virkasuhteessa kuntaan. 
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4. Kustannukset 
Kunnan perusturvajohtajan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa korotetaan kuntayhtymän johtajan tehtävien 

osa-aikaisesta hoitamisesta johtuen 1 500 euroa. Kuntayhtymä korvaa tehtävien hoitamisesta kunnalle pe-

rusturvajohtajan tehtäväkohtaisen palkan korotuksen määrän sivukuluineen.  

Edellä kerrottu osa perusturvajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta sivukuluineen tulee korvattavaksi myös 

siinä tapauksessa, että perusturvajohtaja on estynyt hoitamaan kuntayhtymän johtajan tehtävää esimer-

kiksi vuosiloman tai mahdollisen sopimuskaudelle ajoittuvan lyhyen sairausloman takia.  

Kuntayhtymän hallituksen kokouksista sekä muista kuntayhtymän järjestämistä erikseen sovittavista ko-

koontumisista ja koulutuksista, mukaan lukien iltakoulut ja seminaarit, suoritetaan kunnan perusturvajohta-

jalle kuntayhtymän kulloinkin voimassa olevan palkkiosäännön mukainen korvaus, josta vastaa kuntayh-

tymä. Kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamisesta aiheutuvista matkakuluista vastaa kuntayhtymä. 

5. Laskutus 
Kunta laskuttaa tämän sopimuksen mukaiset kustannukset kuukausittain kunkin kuukauden viimeisenä työ-

päivänä. Maksuaika on 14 vuorokautta, viivästyskorko on korkolain mukainen. 

6. Tehtävien hoidon seuranta 
Seuranta- ja valvontavastuu sopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamisesta kuuluu kuntayhtymälle, joka 

luovuttaa sopimuksessa määritellyt tehtävät kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kuntalain 54 §:n edellyttä-

mänä tehtävien hoidon seuraamiseksi järjestetään sopimuskauden puolivälissä seurantakokous. Kokouksen 

koollekutsujana toimii kuntayhtymä. 

7. Vahingonkorvaus 
Sopijaosapuoli, jonka tehtäviä viranhaltija kulloinkin hoitaa, on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta kol-

mannelle osapuolelle. 

Mikäli sopimuksen voimassaoloaikana sairaustapausten tai vastaavan ennakoimattoman tapahtuman joh-

dosta palvelun tuottaminen on mahdotonta, ei kunta ole korvausvelvollinen kuntayhtymälle. 

8. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
Tämä sopimus astuu voimaan 1.10.2021 ja on voimassa määräajan päättyen 31.12.2022. Sopimuksen jatka-

misesta neuvotellaan tarvittaessa erikseen.  

Sopimuksessa noudatetaan molempien sopijaosapuolten osalta yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.  

9. Sopimusmuutokset  
Kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on sovittava yhteisesti sopijaosapuolten kesken ja 

liitettävä kirjallisesti osaksi tätä sopimusta.  
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ALLEKIRJOITUKSET 
 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

 

Pöytyällä ____ /____ 2021 

 

 

Pöytyän kunnan puolesta 

 

 

 

Mika Joki   Paula Pekkola 

Kunnanjohtaja  Hallintojohtaja 

 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän puolesta 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

 

 

 

 

 

* * * 
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