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§ 186 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
 
 Päätösehdotuksen mukainen.  
 
 
§ 187 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

  Yhtymähallitus: päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tammenlaakso Ann-
Mari ja Holmberg Liisa-Anneli. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 26.10.2021 sähköisenä 
allekirjoituksena. 

 
 

Päätös: 
 
 Yhtymähallitus: päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tammenlaakso Ann-

Mari ja Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 26.10.2021 sähköisenä allekir-
joituksena. 
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§ 188 
(asia 3) 
SOTE- ASIAKASTIETO JA -TERVEYDENHUOLLON POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT  

Osana Varsinais- Suomen hyvinvointialueelle siirtymistä on selvitetty tietojärjestel-
mien yhtenäistämistä. Lisäksi on selvitetty ja valmisteltu nykyisten ohjelmistoversi-
oiden päivittämistä.  

Tällä hetkellä osa Varsinais- Suomen kunnista ovat tehneet omia ratkaisujaan ohjel-
mistoversioiden osalta. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Pöytyän kunta ja 
Auran kunta odottavat hyvinvointialueen valmistelutoimielimen kannanottoa asiaan. 
Kyseessä on merkittävät kustannukset.  

Johtava lääkäri Katja Virta kertoo asian valmistelutilanteesta yhtymähallitukselle.  

Valmistelija: Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta 

 

 
 LIITTEET: 
 
 Liite 1: Pöytyän kunnanhallitus 18.10.2021 § 346, SoTe- asiakastieto- ja terveyden-

huollon järjestelmät 
 
 Liite 2: SOTE - asiakastieto- ja terveydenhuollon potilasjärjestelmät Pöytyän kky 
 - Pöytyän kunta - Auran kunta 
 
Liite 3: Selonteko Pöytyän kunnanvaltuustolle; johtava lääkäri Katja Virta 

 
 
  
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus: päättää merkitä asian tiedoksi 
 
  
 
 Päätös: 

 
Päätösehdotuksen mukainen.  
 

Holmberg Liisa-Anneli liittyi kokoukseen kello 17:12   
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§ 189 
(asia 4) 
TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMAT, KOLMAS KVARTAALI 2021 
 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma syyskuun lopussa 2021 on seuraava: 
 

 Talousarvio 
1–9/2021 

Toteuma 
30.9.2021 

Toteuma 
% 

Erotus  
 

Pöytyä 4 225 944 5 033 313 119 % 314 783 
Aura 1 729 392 1 996 454 115 % 900 532 
Yhteensä 5 955 336 7 029 767 118 % 1 215 315 

 
Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 
Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 
Tuloslaskelma  
 Talousarvio 

1-9/2021 
Toteuma 
30.9.2021 

Toteuma 
% 

Erotus 

Toimintatuotot 7 415 259 7 182 363 96,86 % - 232 896 
Toimintakulut, 
henkilöstö 

4 964 560 5 134 516 103,42 % - 169 956 

Toimintakulut, 
muu toiminta 

2 307 528 2 601 177 112,73 % - 293 649 

                                                                                                          - 696 501 
 
 
 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan tilannet-
ta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta.  
 

Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
LIITE: 
Liite 4: Käyntikertymät 1-9/2021 ja jäsenkuntien palveluiden käyttö sekä 1-9/2021 
lyhyttuloslaskelma  

 
 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus: päättää merkitä talouden ja toiminnan toteumat kolmannelta kvar-

taalilta 2021 tiedoksi.   
 
Päätös: 
 
Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 190 
(ASIA 5) 
TULOSENNUSTE 1 - 12, 2021 
 
 Vuosi 2021 on ollut hyvin poikkeuksellinen. Kuntayhtymän jäsenkuntien palveluiden 

käyttö on ylittynyt syyskuun loppuun mennessä 1 215 315 eurolla. Toisaalta kun-
tayhtymän tuloslaskelma on syyskuun lopussa 728 247 euroa alijäämäinen. Tasaerä-
laskutukseen perustuen kuntayhtymän kokovuoden tuloksen voitaisiin arvioida me-
nevän noin 1 130 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Kuntayhtymä on anonut valtiolta ko-
rona-avustusta tammi-elokuun aikana syntyneisiin Covid-19- pandemia-
kustannuksiin 966 811 euroa. Tämä tuki on tulossa maksuun vielä vuoden 2021 aika-
na, ja sen suuruuden voidaan olettaa olevan yli 900 sataatuhatta. Lisäksi keväällä 
2022 tulee anottavaksi korona avustuksia syy-joulukuun väliltä. Loppuvuoden koro-
na-tukien voitaisiin arvioida olevan noin 400 tuhatta euroa.  

 
 Keskeisimmät poikkeamat tulopuolella ovat odotettua pienempi osaston ulkopaikka 

myynti, lääkärin käyntimaksun tuottojen alittuminen sekä sairaanhoitajan käynti-
maksun poistuminen 1.7.2021 alkaen.  Keskeisimmät poikkeamat menoissa syntyvät 
sijaismäärärahojen ylityksestä, asiantuntijapalveluiden ostosta, laboratorio palvelui-
den ostosta, työvoiman vuokrauksesta sekä lääkkeistä ja hoitotarvikkeista. Suurim-
pana selittävänä tekijänä kustannusten ylitykselle voidaan pitää Covid-19 pandemian 
aiheuttamia kustannuksia.   

  
 Jäsenkuntien selkeästä ylikäytöstä ja menojen ylityksestä huolimatta ei hintojen 

tarkastukselle ole loppuvuonna 2021 tarvetta. Kuntayhtymän muiden tuottojen odo-
tetaan ylittyvän yli 900 tuhannella eurolla tilikaudella 2021. Talouspäällikön laatiman 
ennusteen mukaan tämän hetkinen alijäämä tulisi olemaan noin 170 tuhatta euroa. 
Hintojen korjaaminen tai lisätalousarvion laadinta ei kuitenkaan ole todennäköisten 
loppuvuoden korona-avustusten ansiosta perusteltua. Osaa kulujen ylityksestä on 
mahdollista vielä sopeuttaa. Lisäksi mahdollinen tilikauden 2021 alijäämä pystytään 
todennäköisesti kattamaan vuonna 2022 maksettavilla koronatuilla.  

  
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
 LIITE: 

Liite 5: Tilikohtainen tuloslaskelma ennuste 
 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus: päättää merkitä tiedoksi tulosennusteen vuodelta 2021. 
 
 
 

Päätös: 
 
Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 191 
(ASIA 6) 
YHTEENVETO  INVESTOINNEISTA 
 

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt 19.9.2018 § 87 kuntayhtymän kiinteistöjen kun-
tokartoitusta. Kuntokartoituksen perusteella talouspäällikkö Lauri Ämmälä laati yh-
dessä H. Kiiski Oy:n Heikki Kiisken kanssa korjaussuunnitelman.  Syyskuussa 2018 kä-
sitelty korjaussuunnitelma on oheismateriaalina. Suunnitelman pohjalta on talousar-
vio esityksiin laadittu esitettävät investoinnit kiinteistöjen osalta.  
 
Suunniteluista investoinneista vain terveysasemien lukitusten uusiminen toteutettiin 
ja sekin vain ulko-ovien osalta. Vuodelle 2022 on suunniteltu Kyrön vesikatteen uu-
siminen ja Riihikosken sokkeli ja salaojitustyöt.  Korjauksia on tehty huomattavasti 
suunniteltua vähemmän. Tämän hetkisen arvion mukaan kiinteistöihin kohdistuu ar-
violta noin 1,2 miljoonan korjaus- ja investointipaineet.  
 
Hyvinvointi-alueiden tullessa vuoden 2023 alusta, ovat ne sitoutuneet vuokraamaan 
kiinteistöt kolmeksi vuodeksi. Kuntayhtymän jatkosta vuoden 2022 jälkeen ei ole 
tehty päätöksiä. Selvää on kuitenkin, että kiinteistöjen ylläpito siirtyy nykyistä 
enemmän kuntien vastuulle. Siirtymäkauden jälkeen on selvää, että toiminta jatkuu 
niissä kiinteistöissä, jotka soveltuvat parhaiten hyvinvointi-alueen tarpeisiin, tässä on 
varmasti myös iso merkitys kiinteistöjen kunnolla.  
 
 

 
Oheismateriaalia: Korjaussuunnitelma, Yhtymähallitus 31.10.2018.  
 
 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälä esittää kuntayhtymän johtajalle: 
 Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille perustettavaksi kiinteistötyöryhmän, 

joka koostuu kuntayhtymän isännöitsijästä, yhtymähallituksen auralaisesta ja pöy-
tyäläisestä edustajasta sekä yhtymähallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään teknistä 
puolta edustavat viranhaltijat työryhmään. Työryhmän tehtävänä ei ole ottaa kantaa 
kiinteistöjen omistusjärjestelyihin, vaan laatia kuntayhtymän hallitukselle ja jäsen-
kuntien kunnanhallituksille suunnitelma vuosien 2023-2025 aikana tehtävistä korja-
us ja investointi tarpeista.  

 
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
  Yhtymähallitus päättää: talouspäällikön esityksen mukaisesti. 
 
 
  Päätös: 

 
Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 192 
(asia 7) 
KUNTAKOHTAISET PALVELUSOPIMUKSET KUNTAYHTYMÄN JA JÄSENKUNTIEN KESKEN VUODELLE 2022 
 

Jäsenkunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaan astuneen perussopimuksen 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymästä. Sopimuksen mukaan kuntayhtymällä 
on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuol-
lon palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti jäsenkuntiensa asukkail-
le, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. Molempien 
kuntien alueella tulee tuottaa lähipalvelut, jotka määritellään kuntakohtaisissa pal-
velusopimuksissa. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopi-
muksista.  

 
Vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden 
laajuus. Jäsenkuntien valtuustojen tulee hyväksyä palvelusopimukset 15.11. men-
nessä. Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palve-
lusopimusten ja talousarvion laadinnassa. Seudullisesti määritellyille palveluille mää-
ritellään yksi hinta.  

 
Kuntien maksamat korvaukset ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön 
määrittely ei ole mahdollista, voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana. Hin-
noittelu toteutetaan palveluyksiköittäin kustannusvastaavuusperiaatteella. Yhtymä-
hallitus vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle vuodelle viimeistään joulu-
kuun 2021 loppuun mennessä.  

 
 Kuntayhtymän vt. johtaja Lauri Ämmälä, Auran kunnanjohtaja Mika Joki sekä Pöyty-

än vt. kunnanjohtaja Paula Pekkola sopivat 8.6.2021 että palvelusopimusneuvottelut 
aloitetaan kuntayhtymän viranhaltija johdon, Pöytyän perusturvajohtajan ja Auran 
sosiaalijohtajan kesken. Viranhaltijat kokoontuivat neuvottelemaan palvelusopimuk-
sista 15.6.2021.   

  
Kesäkuussa neuvoteltuja palvelusopimuksia tarkennettiin 11.11.2021 olleessa kun-
tayhtymän ja jäsenkuntien välisessä neuvottelussa.  

 
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, 
 johtava lääkäri Katja Virta 
 

  LIITTEET: 
  Liite 6: Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022/Pöytyä 

Liite 7: Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022/Aura 
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Ma. kuntayhtymän johtajan Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus hyväksyy esitykset kuntakohtaisista palvelusopimuksista vuodelle 
2022 ja lähettää ne edelleen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.   
 
Päätös: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy esitykset kuntakohtaisista palvelusopimuksista vuodelle 
2022 ja lähettää ne edelleen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi seuraavin 
muutoksin:  
- Auran terveysaseman sairaanhoidon lääkärivastaanoton resurssia lisätään 5 

tp/vko  9 tp/vko  
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§ 193 
(asia 8) 
TALOUSARVIO  2022 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(YH  §168 /20.10.2021) 
 

 TALOUSARVIORAAMI- JA REUNAEHDOT VUODELLE 2022 
 

Kuntalain talousarvio- ja suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmis-
taa kunnan ja kuntayhtymien tehtävien ja talouden oleminen kestävällä poh-
jalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana on kuntayhtymän 
strategiassa toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut ta-
louden kehitysnäkymät ja toimintaympäristön muutokset.  

 
Kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 
110-120a pykäliin. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes-
sä 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 suunnitelma-
vuosia ei laadita.  

 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhty-
män tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kuntayh-
tymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasa-
painossa ja ylijäämäinen. Kuntayhtymän toiminnan muutos hyvinvointialu-
eelle siirryttäessä tulee ennakoida ja suunnitella niin toiminnan, kuin talou-
denkin 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 budje-
toinnissa huomioidaan kuntasektorin palkansaajien ansioindeksin korotukse-
na 1,3 %. 

 
Pöytyän kunnanhallitus on 23.8.2021 § 261 hyväksynyt talousarvion laadin-
taohjeet. 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 vuo-
den 2021 jäsenmaksuosuuteen kuntayhtymälle. 

 
 
 

Kuntayhtymän talousarviovalmistelun tilannetta esitellään yhtymähallituksen 
kokouksessa 20.10.2021. 

 
Yhtymähallitus ottaa kantaa seuraavien vakanssi esitysten suhteen:  
- Perushoitaja (ennaltaehkäisevätyö) hammashuolto, 2 234,87 €/kk. Vakanssi 
on ollut jäädytettynä vuonna 2021. 
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- Sairaanhoitaja 0,5 avoterveydenhuolto, 1 252,60 €/kk. Covid- tilanteen 
vuoksi on tällä hetkellä 50 % sairaanhoitaja avoterveydenhuollossa. Tähän 
esitetään kokonaisen vakanssin täyttölupaa. 
- Sairaanhoitaja avosairaala (uusi vakanssi),   2 505,36 €/kk. Perusteena poti-
lasmäärän nousu.  
- Sairaanhoitaja osasto (varahenkilö), 2 505,36 €/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 ulkois-
tamisesta TYKS- laboratorioon. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 
1.1.2023. Merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä ei tulla saamaan 
yhden toimintavuoden aikana. Tämän vuoksi esitetään kyseisten neuvottelui-
den päättämistä. 
Kuntayhtymän johtoryhmä esittää seuraavia talouden tasapainotustoimia: 
- Äitiysneuvolan lääkärineuvolat ja perhesuunnitteluneuvola toimii jatkos-

sa Aurassa. Ultraäänilaite on Auran terveysasemalla. Keskittämisestä 
saadaan henkilöstö- ja matkakulusäästöä. 
 

Talousarviossa huomioitavaa: 
Paksunsuolen tähystys on 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. Merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen 
2. Päättää tässä vaiheessa ottaa mukaan talousarvioesitykseen kaksi uutta vakanssia: 

Sairaanhoitaja avosairaalaan ja sairaanhoitaja osastolle (vara). 
3. Esittää Pöytyän kunnalle, että suunnittelu kuntayhtymän ravintohuollon liittämises-

tä Pöytyän kunnan ruokapalveluihin keskeytetään ja kuntayhtymä tuottaa itsenäi-
sesti 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 äi-
tiysneuvolan lääkärineuvola. 
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Asian käsittely:  
Puheenjohtaja ehdotti, että hammashoitaja resurssi lisätään talousarvioon. 
Ehdotusta kannatti jäsen Keloniemi. 
Äänestetään: päätösehdotus jaa, puheenjohtajan ehdotus ei 
jäsen jaa ei 
Holmberg x  
Kaurila x  
Keloniemi  x 
Laakso  x 
Leino x  
Loponen  x 
Tammelin x  
Tammenlaakso  x 

 
 
 
 
Päätös: 
Äänestyksen tuloksena on neljä jaa - ääntä ja neljä ei - ääntä. Puheenjohta-
jan ääni ratkaisee, joten päätökseksi tulee muutoin päätösehdotuksen mu-
kaisesti, mutta lisättynä hammashoitajan toimella.  

  
 
 (YH§183 5.11.2021) 
 
 
  Asian käsittely jatkuu 5.11.2021: 
 

Ma. Kuntayhtymän johtaja, Eveliina Kiiski, esittelee kuntayhtymän 
tämänhetkistä talousarviotilannetta ja investointiesityksiä vuodelle 
2022.  

 
Ma. kuntayhtymän johtajan Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Kuntayhtymän hallitus ohjeistaa talousarviovalmistelun jatkoa. Vii-
meistellyn talousarvion käsittelyä jatketaan kuntayhtymän hallituksen 
kokouksessa 17.11.2021. 

 
Keloniemi Katri poistui kokouksesta klo 16.03. 

 
 
  Päätös: 
 
  Päätösesityksen mukainen. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Talousarvion käsittely 24.11.2021 
 

Auran kunnanhallitus on 23.8.2021 § 141 määritellyt kuntayhtymän vuoden 2022 ta-
lousarvioraamiksi 1,5 % korotuksen vuoden 2021 jäsenmaksuosuuteensa. Pöytyän 
kunnanhallitus on 23.8.2021 § 261 hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet. Kuntayh-
tymän jäsenmaksuosuuteen on varattu 5 778 000 euroa. Tämä on vuoden 2021 ta-
lousarvion mukainen, 0 % korotuksella.  
 
Jäsenkuntien kanssa neuvotellut palvelusopimukset sekä niukat raamit loivat haas-
tavan yhtälön talousarvion laadinnalle. Palvelusopimusten mukaisesti nykyinen pal-
veluverkko ja valikoima halutaan säilyttää.  Kuntayhtymän jäsenkuntalaskutuksen 
perustuessa arvioituun jäsenkuntien käyttöön sekä syntyviin yksikkökustannuksiin, ei 
talousarviota voi laatia tarkoin kuntakohtaisin euroraamein vaan, raamit tulee laskea 
yhteen. Auran ja Pöytyän kanssa neuvotellut palvelusopimukset ovat palveluiden 
laajuuden osalta yhtenevät, vain suoritepaikkojen määrä vaihtelee.  
 
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu huomioimatta covid-19 pandemian aiheuttamia 
kustannuksia. Perusteluna tälle valinnalle pidetään valtioneuvoston ilmoitusta korva-
ta kunnille ja kuntayhtymille kaikki pandemia kustannukset täysimääräisinä.  

 
 
 Tulopuolella asiakasmaksutuottoja vähentää sairaanhoitajien käyntien maksutto-

muus uuden asiakasmaksulain myötä 1.7.2021 alkaen. Lisäksi terveyskeskusosaston 
jäsenkuntien käytön arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2021 osalta arvioitiin. 
Näin ulkokuntamyynnistä saatavaa tuotto ennustetta on jouduttu huomattavasti 
laskelmaan, jotta ei myydä ylikapasiteettia.  

 
Uutena toimintana tulee paksunsuolen tähystys yli 65- vuotiaille. Lisäksi lääkkeiden 
ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvun arvioidaan olevan merkittävää myös 
vuonna 2022.  

  
 Laajoja palvelurakenneuudistuksia ei toteuteta vuonna 2022. Lääkäri- ja perhesuun-

nitteluneuvola keskitetään Auran terveysasemalle. 
 
 Keskeisenä kehityskohteena ovat avoterveydenhuollon vastaanottopalvelut ja suun 

terveydenhuollon hoitoon pääsy. Terveyskeskusosasto toimii akuuttina hoito-
osastona ja ulkopaikkakuntalaisille myydään paikkoja edellisen vuoden tapaan tarvit-
taessa. 

 
 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 
Toimintatuotot  9 033 512 8 638 562 8 739 839 
Toimintakulut  -9 613 942 -9696 117 -9 938 964 
Rahoituserät  -16 848 -9 533 -9 742 
Poistot  -208 782 -225 580 -239 668 
Tulos 208 373 -44 238 -206 801 
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TA 2021 TA 2022 MUUTOS
hallintosihteeri 0,5 0,5
johtava lääkäri 0,0 1,0 1,0
kuntayhtymänjohtaja 0,2 0,2
hammashoitaja 7,0 7,0 0
sairaanhoitaja 13,0 15,5 2,5
sairaanhoitaja avoasairaala 3,0 4,0 1,0
sairaanhoitaja osasto 10,0 11,0 1,0
terveydenhoitaja 9,0 9,0 0
terveyskeskuserikoislääkäri 4,5 4,0 -0,5
terveyskeskuslääkäri 5,5 5,0 -0,5

5,2

MUUTOKSET VAKINAISESSA HENKILÖSTÖSSÄ
  

 
 
 Tiukkojen säästö ja kulutoimenpiteiden sijaan vuoden 2022 toiminnassa panostetaan 

henkilökunta resurssien riittävyyteen. Siitä syystä jäädytettynä olleita toimia on sula-
tettu ja sairaanhoitoon esitetään uusien määräaikaisten toimien perustamista tai 
vuonna 2021 perusteltujen toimien jatkamista. Hallintosihteerin määräaikainen toi-
mi perustettiin kesällä 2021, tarkoituksena oli vahvistaa hallinnon resursseja valmis-
tautuessa hyvinvointi-alueisiin sekä saada kuntayhtymän raportointi toimimaan ai-
empien vuosien tapaan. Johtavan lääkärin virka perustettiin loppuvuonna 2020 ja 
täytettiin keväällä 2021. Auran terveyskeskuslääkärin lääkärin virka on jäädytetty 
vuodelle 2022. Kuntayhtymän johtajan työpanos hankitaan ostona Pöytyän kunnal-
ta. Terveydenedistämisen 0,5 hammashoitajan työpanos on siirretty kokonaan vas-
taanottotyöhön. Terveydenedistämisen terveydenhoitajan työpanosta lisättiin 0,2 
henkilötyövuotta terveydenedistämiseen ja samalla vähennettiin hänen osuuttaan 
muiden terveydenhoitajien vuosilomasijaisena (osuus 0,3). Avopuolen sairaanhoita-
jien vakansseja kasvatettiin 2,5. Avosairaalaan ja osastolle on lisätty kumpaankin yksi 
vakanssi.  

 
 Investoinnit 2022: 
 
 Kyrön terveysaseman vanhan osan katon uusiminen 90 000 euroa 
 Riihikosken piha-alueiden kunnostus ja sokkelin korjaus 30 000 euroa 
 Lifecare- palvelinkustannukset: 150 000 euroa 
 
 
 Investointien osalta Kyrön terveysaseman vesikatteen uusinta on välttämätöntä. 

Samoin Riihikosken salaojitus on tehtävä, jotta hulevedet ohjautuvat oikein. Salaoji-
tuksen yhteydessä on järkevää tehdä myös sokkelinkorjaus. Lifecare palvelinkustan-
nukset on laskettu nyt investointeihin. Koko potilastietojärjestelmän versioiden päi-
vitykset ja muu kehitys on vielä epäselvää. Myös mahdollisen palvelinvaihdoksen ra-
hoitustapa on vielä avoinna. Nykyisin ICT-hankintojen aktivointia ei voida pitää enää 
suotavana, mutta tässä epävarmuuden tilanteessa, ns. rautamuutoksiin on mielekäs-
tä varautua investointilaskelmissa. Toteutustapa ei vaikuta kokonaismenoihin.   
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 Talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää erittäin tiukkaa talou-

den pitoa. Etenkin sijais- ja ostopalvelukustannusten kohdalla tulee noudattaa eri-
tystä tiukuutta.  

 
Valmistelija: Johtoryhmä 

 
 LIITE: 
 Liite 8: Talousarvio vuodelle 2022 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää:   

1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022.  
2. lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman Auran ja Pöytyän kunnanvaltuuston käsi-
teltäväksi 
 

  
Päätös: 

 
Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 194 
(asia 9) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS NS. NÄKYVYYSASIASSA 
  
 Auran perusturvalautakunnan kokouksessa 6.10.2021, § 82 (muut asiat) oli esillä nk. 

näkyvyysongelma, ja perusturvalautakunta päätti pyytää selvitystä Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymältä seuraavasti: 

 
"Perusturvalautakunta keskusteli Lifecare-potilasohjelman ongelmista näkyvyyden 
osalta. 
 Toukokuusta 2020 lukien vanhustenhuollon työntekijät eivät ole voineet katsoa säh-
köisesti omien asiakkaittensa osalta asiakkaiden luvallakaan heidän hoitonsa kan-
nalta välttämättömiä terveystietoja. 
 Perusturvalautakunta edellytti kokouksessaan selvityksen pyytämistä Pöytyän kan-
santerveyden kuntayhtymältä tästä nk. näkyvyysongelmasta".  
 
Aurassa 13.10.2021 
 
Perusturvalautakunnan p:sta 
 
Sirpa Kunnas 
Auran kunta 

Sosiaalijohtaja 

Johtava lääkäri Katri Virta on kesäkuussa 2021 antanut luvan rajattuun oikeuteen 
Auran ja Pöytyän kunnan kotihoidon ja asumispalveluiden hoitohenkilöstölle nähdä 
asiakkaan suostumuksella hoitoon liittyviä tietoa.  

 
Tieto Oy:n kanssa on tehty sopimus, joka kattaa selvitystyön siitä, mitä tämä tekni-
sesti vaatii Lifecare-potilastietojärjestelmältä. Kokous tiedon kanssa on pidetty 
3.11.2021. 

 
Etenemisaikataulu: TietoEvry Oy on luvannut hakea ratkaisua näkyvyysasiaan mah-
dollisimman pian. Yhteyshenkilöiksi sovittiin Sari Rantanen Pöytyän kunnasta ja Ulla-
Maija Haapalainen Auran kunnasta. 

  
 Valmistelija: Johtava lääkäri Katja Virta, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus: 
 Merkitään asia tiedoksi ja toimitetaan vastine Auran kunnan perusturvalautakunnal-

le. 
 
 Päätös: 
  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 195 
(asia 10)  
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LÄHIHOITAJAN TOIMELLE (nro 44)  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 6.12.2021 alkaen vapautuval-
le lähihoitajan toimelle (nro 44). Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Rii-
hikoski. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 - potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on suurta 4,2 potilasta päivässä. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. 
Potilaiden asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla 
oltava riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on lähihoitajan toimen täyttö välttämä-
töntä. 
 
Lähihoitajan/perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoita-
jan tutkinto. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palk-
kaus määräytyy SOTE- hinnoitteluliitteen 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen 
osaston lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. 
 
Valmistelija: Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus: päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 44). 
 
 
 
 
  Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 196 
(asia 11) 
PEREHTYNEEN HAMMASLÄÄKÄRIN PALKKA 
 

 Lääkärisopimus 2020-2021 tuli voimaan 1.4.2021. Lääkärisopimukseen tuli uutena 
kohtana määrittely perehtyneen hammaslääkärin tehtäväkohtaiselle palkalle.  

Lääkärisopimus 2020-2021, Liite 2, Terveyskeskusten hammaslääkärit. 
1 a § Palkkahinnoittelu 1.8.2020 lukien 

soveltamisohje 
4 Perehtyneen hammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen  

Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, 
jonka työnkuvassa painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jonkin hammas-
lääketieteen erikoisalan osaaminen, erityisryhmän potilaiden hoito tai muu eri-
tyisvastuu, otetaan tämä huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n 
palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mikäli erityisvastuusta aiheutuu toi-
menpidepalkkioiden alenemista, on tämä kompensoitava. 

Kuntayhtymässä ei ole määritelty perehtyneelle hammaslääkärille tehtäväkohtaista 
palkkaa ja kuntayhtymässä on hammaslääkäreitä, jotka kuuluvat tähän ryhmään.  

Oikomishoito: 
Oikomishoidon osalta oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy hammashoitoloissa 
noin 3-4 kertaa vuodessa tekemässä hoitosuunnitelmat. Oikomishoidosta vastaa ja 
oikomishoidon toteuttaa Aurassa Jonna Forsström. Riihikoskella Taru Ounaslehto. 
Kyrössä sekä Yläneellä Heli Kriikkula. 
 
Suukirurgia: 
Aiemmin lähes kaikki suukirurgiset toimenpiteet (lähinnä leikkaukselliset hampaan-
poistot, arvio noin 70-100 leikkauksellista poistoa/vuosi) ovat olleet hankittuna os-
topalveluna. Tero Puolakkaisen tultua virkaan, hän vastasi suukirurgisista toimenpi-
teistä (vain vaativimmat toimenpiteet lähetetty ostopalveluun erikoishammaslääkä-
rille, 1-3tmp/vuosi). Tällä hetkellä suukirurgisista toimenpiteistä vastaa ja toimenpi-
teet toteuttaa koko kuntayhtymän alueella Miika Forsström, Tero Puolakkaisen jää-
tyä opintovapaalle. 
 
Valmistelija: Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Seuraaville hammaslääkäreille maksetaan lääkärisopimuksen 2020-2021, Liite 2, Ter-
veyskeskusten hammaslääkärit, 1 a § mukaisesti perehtyneen hammaslääkärin palk-
ka seuraavasti: 

Jonna Forsström: 350€, 1.2.2021 lähtien 
Taru Ounaslehto: 350€, 1.11.2021 lähtien 
Heli Kriikkula: 300€, 1.1.2021 lähtien, perusteluna vähäisempi kliinisen työn määrä 
Miika Forsström: 350€, 1.3.2021 lähtien  

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 197 
(ASIA 12) 
LÄÄKÄRIEN VASTUULISIEN JAKO 1.12.2021 ALKAEN 
 

Työnantaja on käynyt lääkäreiden luottamusmiehen ja johtavan lääkärin kanssa neu-
vottelut 4.11.2021 ja 17.11.2021 lääkäreiden vastuulisien jakamisesta. 

 
Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan määrätä tavanomaisten tehtävien lisäksi lisä-
vastuita, mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen. Koska tehtäväkohtaista 
palkan korotustarvetta vastuiden lisääntyessä ei huomioida palkkataulukossa, tulisi 
tämä huomioida vastuulisätaulukossa. Lisävastuu osassa työtehtäväkuvia vaikuttaa 
suoraan palkkaa laskevasti toimenpidepalkkioiden vähenemisenä ja tämä tulee 
kompensoida niin, ettei vastuun kantaminen vähennä palkkaa. 
 
Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti palkkaukseen liittyen (10 §) jos 
viranhaltijan tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon 
ajaksi tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, palkka tulee tarkistaa. Johtavan lääkä-
rin ehdotuksena on, että vastuulisän siirto tehdään, mikäli vastuu siirretään toiselle 
lääkärille yli kahdeksan viikon jaksoksi. Vastuulisä maksetaan tehtävien muutosajan-
kohdasta lukien. Vastuulisän voi saada vain yksi henkilö, jonka katsotaan kantavan 
päävastuu. Mikäli vastuu jakaantuu tasaisesti, jaetaan myös vastuulisä tässä suh-
teessa. Lisäksi lisä voidaan jakaa vain kahden henkilön kesken. Vastuulisä poistuu tai 
muuttuu euromääräisesti, jos vastuut muuttuvat 1.12.2021 alkaen.  
 
Valmistelijat: Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus:  
1. päättää vastuulisien määräytymisestä 1.12.2021 alkaen alla olevan taulukon mu-
kaisesti. 
2. myöntää johtavalle lääkärille oikeuden myöntää ja poistaa lääkäreiltä vastuulisät 
taulukon mukaisesti. 
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Vastuutehtävä Aiempi vastuulisä Johtavan lääkärin  

esitys 
Vastuulisä 1.12.2021 

 
Lääkkeenanto- ja toimenpideluvista 
vastaava lääkäri  
 

150 0 0 

Tartuntatautivastuulääkäri  
 

150 100 100 

Kuntoutusvastuulääkäri 100 100 100 
Neuvolan- ja kouluterveyshuollon 
vastuulääkäri  
 

100 450 400 

Äitiyshuollon sekä perhesuunnittelu- 
neuvolan vastuulääkäri  
 

100 250 200 

Kouluttaja- ja opiskelijaohjauksesta 
vastaava lääkäri 

150 100 100 

Päihde- ja korvaushoidon vastuulääkäri 150 100 100 
Työkykyarvioiden vastuulääkäri 100 100 100 
Tehostettujen palveluasumiskeskusten  
vastuulääkäri 

100 (x6) 600 600 

Avosairaalan vastuulääkäri 0 100 100 
 1600 € 1900 € 1800 € 
     

Kustannusvaikutuksen nousu vuositasolla: 2400 euroa 
 
 
Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 198  
(asia 13) 
ETÄTYÖOHJE JA ETÄTYÖSOPIMUS  

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä osa henkilökunnasta tekee etätyötä 
säännöllisesti tai satunnaisesti. Etätyöskentelystä tulee olla työnantajan laatima oh-
jeistus ja sopimus työnantajan ja työntekijän välillä.  

YT-toimikunta on hyväksynyt osaltaan etätyöohjeen ja sopimuksen kokouksessaan 
1.11.2021.  

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys:  

Yhtymähallitus:  päättää hyväksyä liitteinä olevat etätyöohjeen ja sopimuksen.  
Kuntayhtymän johtajalla on oikeus tehdä teknillisiä muutoksia ja täydentää tie-
tosuojaosuutta.  Sopimuksen yksittäisistä säännöistä voidaan kuntayhtymän johtajan 
luvalla poiketa. 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen 

 

LIITTEET:    
Liite 9: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän etätyöohje 
Liite 10:Pöytyän kansanterveystyön etätyösopimus 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 199 
(ASIA 14) 
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 
 
 Mielenterveys- ja päihdepalveluita tuotetaan alueen asukkaille Pöytyän kansanter-

veystyön kuntayhtymässä ja Pöytyän ja Auran kunnassa.  
 

Organisaatioiden edustajat ovat valmistelleet yhteisen liitteenä olevan mielenterve-
ys- ja päihdesuunnitelman. Tarkoituksena on parantaa ja sujuvoittaa asiakkaiden 
palvelua tiivistämällä yhteistyötä ja selkeyttämällä palvelupolkuja. Keskeisenä tavoit-
teena ovat asiakaslähtöiset palvelut. Ammattilaisille järjestetään yhteistä koulutusta 
vuonna 2022. 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus: päättää hyväksyä liitteenä olevan mielenterveys- ja päihdesuunni-
telman. Suunnitelma lähetetään Auran ja Pöytyän perusturvalautakunnalle tiedoksi. 

 
 
 Päätös: 
 

Päätösehdotuksen mukainen 

 
  

LIITE: 
Liite 11: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2021 - 2025 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 200 
(asia 15) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 Ma. kuntayhtymän johtaja: 
 1/2021 hankintapäätös   
 

 
  Päätös: 
 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
  
 
§ 201 
(asia 16) 
YLEISKIRJEET  
 
 Kuntaliiton yleiskirje nro 14/2021, 18.10.2021: Vastaanottokeskuksissa olevien tur-

vapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. 
 
 Kuntaliiton yleiskirje nro 15/2021, 18.10.2021: Ilman laillista oleskeluoikeutta kun-

nassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 
 STM Kuntatiedote VN72772/2021 - Kuntainfo 6/2021: Ison-Britannian eurooppalai-

set sairaanhoitokortit. 
 

Päätös: 
 

Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tiedoksi. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 202 
(asia 17) 
PÖYTÄKIRJANOTTEET 
 
 Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta; Valtuustoaloite maksuttoman aamupalan tarjoa-

miseksi kouluissa, sivistyslautakunta 10.11.2021, § 129 
 

Päätös: 
 

Yhtymähallitus merkitsee pöytäkirjanotteet tiedoksi. 
 
 
 
§ 203 
(asia 18) 
MUUT ASIAT 
 

- Johtava lääkäri kertoi kuntayhtymän alueen covid-19 epidemia tilanteesta, sekä 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronarajoitus toimista.  
 

- Talouspäällikkö kertoi Riihikosken terveysasemalla 22.11.2021 olleen palotarkas-
tuksen huomioista. Terveyskeskusosaston happijärjestelmiä tulee kehittää sekä 
paloilmoittimen käytönvalvojan varahenkilö tulee määritellä niin, että hän kyke-
nee tarvittaessa tulemaan terveyskeskusosastolle noin 15 minuutissa.  
 

- Talouspäällikkö kertoi yhtymähallitukselle työterveyshuollon tekemien työpaik-
kaselvitysten huomioista.   
 

- Seuraava kokous 15.12.2021 kello 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 204 
(asia 19) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:09 


