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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§  
(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 Keloniemi Katri ja 
Laakso Arvo. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 26.10.2021 ja allekirjoitetaan 
taloustoimistossa Riihikoskella. 
 

 
Päätös:  

 

 
  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 20.10.2021 229   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§  
(asia 3) 
KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 

 

Pöytyän kansaterveystyön kuntayhtymän hallintosäännön luku 8 mukaan 
yhtymähallitus päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, 
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä 
ilmoittamansa asiansa käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää 
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
Kuntalain 98 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän toimielin voi järjestää 
kokouksensa sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Edellytyksenä sähköiselle kokoukselle on, 
että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja 
ääniyhteydessä. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallintosäännön § 
63 on kokouksen pitäminen sähköisessä toimintaympäristössä todettu 
vaihtoehdoksi kokouspaikalla pidettävälle kokoukselle. Kuntaliiton 17.3.2020 
päivätyn ohjeistuksen perusteella kuntayhtymällä on todettu olevan tekniset 
valmiudet järjestää toimielinten sähköiset kokoukset kuntalain edellyttämällä 
tavalla. Puheenjohtaja määrittelee kokouksen pito paikan. 
 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen 
yhtymähallituksen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät 
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on 
salassa pidettäviä tietoja, tehdään asiakirjaan merkintä salassapidosta. 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai 
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet 
ja oheismateriaalit voidaan lähettää sähköisesti, kun on varmistettu, että 
tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 
käytettävissä. Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada 
kokouksessa käsiteltyä, voidaan käsittelemättä jääneet asiat hallintosäännön 69 
§:n mukaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta 
ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta. 
 
Hallintosäännön 70 §:n mukaan yhtymähallituksen jäsenen on kutsuttava 
varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen 
jossakin kokousasiassa tai ei esteen vuoksi voi osallistua asian käsittelyyn, voi 
hän kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja tai 
toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. Varajäsenille 
toimitetaan kokousmateriaali erikseen pyydettynä. 
 
Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja tarkistetaan hallintosäännön 86 §:n 
mukaan yhtymähallituksen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirja 
siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusoikeuksineen pidetään 
hallintosäännön 87 §:n mukaan tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 
Yhtymähallituksen pöytäkirja annetaan tiedoksi jäsenkunnille. 
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Yhtymähallitus kokoontuu keskiviikkoisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 
heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään kuntayhtymän 
taloustoimistossa Riihikoskella tai sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous, Microsoft Teams). 
Kokouskutsut lähetetään sähköisesti, ja esityslistat sekä esityslistojen liite- ja 
oheismateriaalit toimitetaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta. 
Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muilla 
tavoin. 
 
Valmistelija: Eveliina Kiiski, ma. kuntayhtymän johtaja 

  
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että: 

 
 1, yhtymähallituksen kokoukset pidetään toimintakaudella taloustoimistossa 
Riihikoskella tai sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan 
sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous, Microsoft Teams)  
 
2, kutsu yhtymähallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse, esityslista 
liite- ja oheismateriaaleineen toimitetaan sähköpostilla viimeistään neljä päivää 
ennen kokousta, ylimääräisten kokousten osalta viimeistään kokousta 
edeltävänä arkipäivänä. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan 
toimittaa myös muilla tavoin. 
 
3, yhtymähallituksen kokousten esityslistat julkaistaan kuntayhtymän internet-
sivuilla salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta. Ennen julkaisemista 
esityslistoilta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei 
liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa 
yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli 
erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. 
Esityslistan liitteitä julkaistaan hallintosäännön 87 §:n mukaisesti verkossa 
harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti- intressit. 
 
 
4, yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat sähköisen kokouksen 
toimintaohjeet 
 
 

 Päätös: 
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§ 
(asia 4) 
TARKENNUS KOKOUSPALKKIOIHIN 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksista ja 
mm. seminaareista maksetaan korvaus hallintosäännön luku 10 § 94 mukaisesti 
luottamushenkilöille ja osallistuville viranhaltijoille. 

Jäsenkuntien edustajille yhtymähallituksen kokouksissa ei ole maksettu 
kokouspalkkiota. Kuntayhteistyön tiivistämiseksi on toivottavaa, että kuntien 
edustajat ovat paikalla kokouksessa ja kokouspalkkio korvataan 
hallintosäännön § 94 mukaisesti. 

Valmistelija: Marika Loponen,  yhtymähallituksen puheenjohtaja 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loposen päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää maksaa hallintosäännön § 94 mukaisesti 
kokouspalkkion myös kunnan edustajalle yhtymähallituksen kokouksessa ja 
yhteistyöseminaareissa. 

  

 Päätös: 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 20.10.2021 232   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§ 
(asia 5) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 
1-8, 2021 JA ENNUSTE LOPPUVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 

 

Raportissa tarkistellaan talouden toteutumista ulkoisten erien osalta siten, että 
talousarviopoikkeamat analysoidaan sekä toimintatulojen, että toimintamenojen 
osalta. Raportin tavoitteena on tuoda esille sellaiset ennakoimattomat 
muutokset, joilla on vaikutusta taloussuunnitelman toteutumiseen ja 
mahdollisiin talousarvion ylityksiin.  

Hallintosäännön § 15 mukaan kuntayhtymän tulee raportoida viivytyksettä 
jäsenkunnille mahdollisen alijäämän syntymisestä ja kutsua kuntapäättäjät 
neuvonpitoon. 

 

Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkat 1-8/2021 mukaan: 

Erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat on varattu Auran ja Pöytyän kunnan 
talousarvioon. Perusterveydenhuollon toiminnalla on näyttöön perustuvasti 
vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Myös yksittäisillä ns. kalliin 
hoidon asiakkailla on vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja 
vuosittaiset kustannusvaihtelut voivat olla suuriakin. Covid- pandemian 
ennakoidaan myös mahdollisesti aiheuttavan hoitovelkaa. 

Pöytyän kunnan osalta erikoissairaanhoidosta odotetaan säästöä -12,4 %. 
VSSHP:n ilmoituksen mukaan erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksesta on 
tulossa 951.463 euroa palautusta Pöytyän kunnalle. 

Auran kunnan osalta tasaerälaskutusta ei tarkisteta, poikkeama alle +/- 5 %. 
Kuntaviuhka + 1,2 %. 

 

Käyntien/ suoritteiden toteuma: 

Esitetään liitteessä. 
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Talouden raportti 1-8, 2021 

Kuntayhtymä Tot 1-8/2021 Ta 2021 tot% 
Toimintatuotot    
ulkoiset 6 337 023 9 887 012 64,1 % 
sisäiset 1 140 278 1 828 714 62,4 % 

 7 477 302 11 715 726 63,8 % 
    

Toimintakulut    
ulkoiset 6 832 263 9 696 117 70,5 % 
sisäiset 1 140 278 1 784 476 63,9 % Talousarvion 

sisäisten erotus 
44.238 euroa, tulisi 
olla 0. 

 7 972 541 11 480 593 69,4 % 
    

Toimintakate -495 240 235 133 -210,6 
% 

    
    

Ulkoiset Tot 1-8/2021 Ta 2021 tot% 
Toimintatuotot    
Myyntituotot 5 667 570 8 638 562 65,6 % 
Maksutuotot 646 672 1 167 200 55,4 % 
Muut tuotot 22 782 81 250 28,0 % 

 6 337 023 9 887 012 64,1 % 
    

Toimintakulut    
Palkat ja palkkiot 3 696 833 5 299 158 69,8 % 
Henkilösivukulut 870 893 1 320 255 66,0 % 
Ostopalvelut 1 343 141 1 730 890 77,6 % 
Aineet ja tarv. 853 611 1 257 428 67,9 % 
Muut toimintakulut 67 785 88 386 76,7 % 

 6 832 263 9 696 117 70,5 % 
    

Toimintakate -495 240 190 895 -259,4 
% 
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Tasaisella toteumalla talousarvion tulisi olla 66,7 %. Ulkoiset erät ovat 
valtuustoihin nähden sitovia. Loppuvuoden osalta on mahdotonta ennakoida 
sairaalapalveluiden ulkokuntamyynnin toteutumista.  

Tuloarvio tulee paranemaan. Elokuun tuloja on noin 90 000 euroa laskutettu 
vasta syyskuussa. Samoin valtionkonttorilta ja ulkomaalaisten kelan kautta 
saatavia tuloja on vielä laskuttamatta. Elokuun menoista puuttuu lääkäreiden 
lisät ja toimenpidepalkkiot 4733 euroa. 

Valtio on korvannut Covid- pandemiasta johtuvia kustannuksia kunnille 
vuonna 2020. Valtionneuvoston 8.10.2021 voimaan astuneen asetuksen 
mukaan välittömästi koronavirustilanteeseen liittyviä kustannuksia korvataan 
kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksilla. Avustushaussa pääpaino on 
testauksen ja jäljittämisen, rokottamisen sekä hoidon kustannusten 
korvaamisessa. Auran ja Pöytyän kunnilta ei ole tullut suoraa taloudellista 
tukea kuntayhtymälle Covid- pandemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Covid- 19 kustannusten vaikutus pelkästään laboratorionäytteiden osalta on 
kuntayhtymän talouteen  464 660 euroa syyskuun loppuun mennessä. 
(Diagnostiikan 260 tilille 4341) 

Samoin tilille 4540, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, on mennyt Covid-
näytteenotosta aiheutuneita pakkauskuluja samalta ajalta 1-9/2021: 1 470 
euroa.  

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä teki 200 000 euron ylijäämäisen 
tuloksen vuonna 2020. Osa alijäämästä voidaan kattaa ylijäämällä. 

Elokuun talousraportin toteuman perusteella arvioidun loppuvuoden ennusteen 
mukaan tulot alittuvat 254 318 euroa. Tästä puuttuu noin 100 000 euron tulot 
elokuulta. Joten tulojen alituksen arvio on 154 318 euroa.  Menot ylittyvät 
arviolta 364 953  euroa  yht. 519 271  euroa. 

Auran kunnan maksuosuus vuodelle 2021 on 2 260 219 euroa. Talousraportin 
toteuman mukainen ylitysarvio 129 818  euroa (25 %) 

Pöytyän kunnan maksuosuus vuodelle 2022 on 5 669 111 euroa. Talousraportin 
toteuman mukainen ylitysarvio 389 454  euroa (75 %). 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: Yhtymähallitus: 

1, merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1-8,2021. 

2, päättää kutsua Auran ja Pöytyän kunnanjohtajat neuvonpitoon alijäämän ja 
Covid-19 korvausten kattamisesta. Yhtymähallitusta edustaa kuntayhtymän pj 
ja vara pj, kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö.  

3, päättää, että mahdollisesta jäsenkuntahintojen tarkastuksesta päätetään 
marraskuun yhtymähallituksessa. 

 

 

LIITEET: Osaston tilannekatsaus 10/2021 

 Tuloslaskelma 

 Lyhyt tuloslaskelma 

 Käyntiraportit 

 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 20.10.2021 236   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§  
(asia 6) 
TALOUSARVIORAAMI- JA REUNAEHDOT VUODELLE 2022 
 

Kuntalain talousarvio- ja suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa 
kunnan ja kuntayhtymien tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja 
tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana on kuntayhtymän 
strategiassa toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut 
talouden kehitysnäkymät ja toimintaympäristön muutokset.  

 

Kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 
110-120a pykäliin. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen 
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Kuntayhtymälle 
suunnitellaan talousarvio vuodelle 2022. Kuntayhtymän palvelut ja henkilöstö 
siirtyvät 1.1.2023 perustettavalle hyvinvointialueelle, joten suunnitelmavuosia 
ei laadita.  

 

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän 
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän 
toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa ja 
ylijäämäinen. Kuntayhtymän toiminnan muutos hyvinvointialueelle 
siirryttäessä tulee ennakoida ja suunnitella niin toiminnan, kuin taloudenkin 
näkökulmasta. 

 

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on 1.4.2020- 28.2.2022. 
Vuonna 2022 lomarahat maksetaan täysmääräisesti. Neuvottelut uusista 
sopimuksista käytäneen syksyllä 2021. Palkkakustannusten budjetoinnissa 
huomioidaan kuntasektorin palkansaajien ansioindeksin korotuksena 1,3 %. 

 

Pöytyän kunnanhallitus on 23.8.2021 § 261 hyväksynyt talousarvion 
laadintaohjeet. Kuntayhtymän jäsenmaksuosuuteen on varattu 5.778.000 euroa. 
Tämä on vuoden 2021 talousarvion mukainen, 0 % korotuksella.  

Auran kunnanhallitus on 23.8.2021 § 141 määritellyt 1,5 % korotuksen vuoden 
2021 jäsenmaksuosuuteen kuntayhtymälle. 
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Kuntayhtymän talousarviovalmistelun tilannetta esitellään yhtymähallituksen 
kokouksessa 20.10.2021. 

 

Yhtymähallitus ottaa kantaa seuraavien vakanssi esitysten suhteen:  

- Perushoitaja (ennaltaehkäisevätyö) hammashuolto, 2234,87 €/kk. Vakanssi on 
ollut jäädytettynä vuonna 2021. 

- Sairaanhoitaja 0,5 avoterveydenhuolto, 1252,60 €/kk. Covid- tilanteen vuoksi 
on tällä hetkellä 50 % sairaanhoitaja avoterveydenhuollossa. Tähän esitetään 
kokonaisen vakanssin täyttölupaa. 

- Sairaanhoitaja avosairaanhoito (uusi vakanssi), 2505,36 €/kk. Perusteena 
potilasmäärän nousu.  

- Sairaanhoitaja osasto (varahenkilö), 2505,36 €/kk. Vastaava palkkasumma 
vähennetty sijaismäärärahoista. 

 

Talouden tasapainottamiskeinoina Pöytyän ja Auran kunnan kanssa on käyty 
lähivuosina neuvottelua kuntayhtymän ravintohuollon siirtämisestä Pöytyän 
kuntaan. Lisäksi on keskusteltu kuntayhtymän laboratoriopalveluiden 
ulkoistamisesta TYKS- laboratorioon. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 
1.1.2023. Merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä ei tulla saamaan 
yhden toimintavuoden aikana. Tämän vuoksi esitetään kyseisten neuvotteluiden 
päättämistä. 

Kuntayhtymän johtoryhmä esittää seuraavia talouden tasapainotustoimia: 

- Äitiysneuvolan lääkärineuvolat ja perhesuunnitteluneuvola toimii jatkossa 
Aurassa. Ultraäänilaite on Auran terveysasemalla. Keskittämisestä saadaan 
henkilöstö- ja matkakulusäästöä. 

Talousarviossa huomioitavaa: 

Paksunsuolen tähystys tulossa lakisääteiseksi kustannusarvio Pöytyä 39.754 
euroa ja Aura 18.477 euroa.  

Valmistelija: Eveliina Kiiski ma. kuntayhtymän johtaja 

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: Kuntayhtymän hallitus päättää:  

1. merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

2. Päättää tässä vaiheessa ottaa mukaan talousarvioesitykseen kaksi uutta 
vakanssia: Sairaanhoitaja avosairaalaan ja sairaanhoitaja osastolle 
(vara). 

3. esittää Pöytyän kunnalle, että suunnittelu kuntayhtymän ravintohuollon 
liittämisestä Pöytyän kunnan ruokapalveluihin keskeytetään ja 
kuntayhtymä tuottaa itsenäisesti ravintohuollon palvelut vuonna 2022. 

4. esittää Pöytyän ja Auran kunnalle, että laboratoriopalvelut tuotetaan 
kuntayhtymän omana toimintana vuonna 2022. 

5. keskittää seuraavat toiminnot vuonna 2022: Auraan 
perhesuunnitteluneuvola ja äitiysneuvolan lääkärineuvola. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§  
(asia 7) 
KORONA KATSAUS  
 

Johtava lääkäri kertoo tämän hetkisestä koronatilanteesta kuntayhtymän alueella.  
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§  
(asia 8) 
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN KAUDELLE 2021-2025 
 
 

Auran kunnan kunnanhallitus pyytää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymää 
nimeämään vanhus- ja  vammaisneuvostoon edustajan  ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

  

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon Merja 
Männikön ja varajäseneksi Kirsi Valtosen. 
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§  
(asia 9) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 46) 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen johdosta 
vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 46) 1.5.2022 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 3,6 potilasta/päivä. Suureen 
vaihtuvuuden vuoksi työtä on osastolla runsaasti. Potilasturvallisen hoidon 
vuoksi hoitajamitoituksen tulee olla riittävä. Tämän vuoksi sairaanhoitajan 
toimen täyttäminen on välttämätöntä.  

Valmistelija: Eija-Liisa Vikström, johtava hoitaja 

 

Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikströmin päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 46) 
1.5.2022 lukien toistaiseksi. 

 

Päätös: 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
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§  
(asia 10) 
SOTE-SEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ AURAN – JA PÖYTYÄN 
PERUSTURVALAUTAKUNTIEN KANSSA 
 

Pöytyän perusturvalautakunta ehdottaa Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitukselle yhteisen seminaarin järjestämistä 
hyvinvointialueelle siirtymiselle 1.1.2023. 

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Kuntayhtymän hallitus esittää yhteistä seminaaripäivää 23.11.2021 klo 17. 
Seminaariin kutsutaan yhtymähallitus, kuntien perusturvalautakunnan jäsenet 
ja hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat. Lisäksi seminaariin kutsutaan 
kuntayhtymän ja kuntien johtavat viranhaltijat. Ma. kuntayhtymän johtaja 
Eveliina Kiiski vastaa seminaarin järjestelyistä. 

 

Päätös: 
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§  
(asia 11) 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS 
 

Kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välille tulee laatia 
johtajasopimus. Hallintosäännön 7 § mukaan yhtymähallituksen 
puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen 
valmistelu. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loponen on valmistellut 
johtajasopimuksen. 

Kuntayhtymän johtajan tehtävään valittu Eveliina Kiiski on ilmoittanut 
hyväksyvänsä ja allekirjoittavansa valmistellun sopimuksen. 

Oheismateriaalina kuntayhtymän johtajan johtajasopimus. 

Valmistelija: Marika Loponen, yhtymähallituksen puheenjohtaja 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loposen päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kuntayhtymän johtajan 
johtajasopimuksen. 

 

Päätös: 
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§  
(asia 12) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   _____________ 
 

 
 

 
 
 
§ 
(asia 13) 
YLEISKIRJEET 
  
 Kuntaliitto 

- Yleiskirje 12/2021,  24.9.2021 Katriina  Martikainen, Vaalikelpoisuus 
aluevaltuustoon. 
 

- Yleiskirje 13/2021, 29.9.2021 Johanna Vilkuna,    Laki ajoneuvo- ja 
liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 
(”laki puhtaista ajoneuvoista”). 

 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat  KT 
 

- Yleiskirje 10/2021,  5.10.2021, Suositus henkilöstökertomusten laadintaan. 
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§  
(asia 14) 
PÖYTÄKIRJANOTTEET 
 
 Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta: Ajankohtaista sote- ja 
maakuntauudistuksesta, perusturvalautakunta 21.9.2021 §114 
 

- Auran kunta, ote pöytäkirjasta: Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen 
kaudelle 2021-2025, kunnanhallitus 13.9.2021 §173 
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§  
(asia 15) 
TIEDOKSI 
 
 Varsinais-Suomen järjestämissuunnitelma 
   

Pöytyän kunnanhallitus on hyväksynyt Varsinais-Suomen järjestämis-
suunnitelman jatkamisen vuodelle 2022 kokouksessaan 4.10.2021. 

 
  
 Kuntayhtymä sote-kuntoon hankkeen osaselvitys; 

Vastaanottotoiminnan kehittäminen – projekti, Eija-Liisa Vikström ja Marja 
Alila. 

 

 Muutostyöryhmän muistio liitteenä. 
 
  
 LIITE: Muutostyöryhmän muistio 8.10.2021 
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§ 
(Lisäpykälä 1) 
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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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.  

 

OSASTONLÄÄKÄRIN OSTOPALVELUSOPIMUS 1.11.2021 – 31.1.2022 

Talouspäällikkö on kilpailuttanut edellä esitetyn mukaisesti osastonlääkärin 
työpanosta ostopalveluna. Yhtään tarjousta ei saatu. Johtava lääkäri on 
selvittänyt edelleen ostopalvelulääkärin saamista osastolle. 

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Osastolle hankitaan suorahankintana ostopalvelulääkäri 1.11.2021 – 31.1.2022     
Eezy Oy:ltä. Ostopalvelulääkäri 1.11 – 31.12.2021 kustantaa 38 880 € ja 1.1. – 
31.1.2022, 18 360 €. Säästöä on saatu siitä, että johtava lääkäri on toiminut 
osaston lääkärinä 20.9. – 1.11.2021 oman virkansa ohella.  Yhtymähallitus 
oikeuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Osaston 
lääkärin virka laitetaan uudelleen hakuun loppuvuodesta 2021. 

 

Päätös: 

 

 

 

 LIITE: Lääkärityövoiman vuokrausta koskeva määräaikainen yhteistyösopimus 
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§ 
(asia 16) 
MUUT ASIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 
(asia 17) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


