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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(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 17.12.2021 sähköisenä allekirjoitukse-
na. 

 
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 3) 
VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2022 
 
 

Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan terveyskes-
kukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturmapotilaiden hoidosta 
täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 
Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää välittömät 
kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinta on lasket-
tava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että vähentävinä erinä on otettava huomi-
oon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 
Vuoden 2022 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu vieraskuntalasku-
tushinnasto.  
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
LIITE: 
Liite 1: Vieraskuntalaskutus 2022 

 
 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon hinnat 
vuodelle 2022 liite 1:n mukaisessa muodossa 1.1.2022 alkaen.  

 
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 4) 
HANKINTAVALTUUDET VUODELLE 2021 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 18 § mukaan talouspäällikkö päättää yhtymähallituk-
sen määrittämien perusteiden mukaisesti ja talousarvion puitteissa hankinnoista. 
Yleisesti hankinnoista päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankin-
tojen tekemiseen. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden suuruus ylittää viran-
haltijoiden hankintavaltuuden. 
 
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä 

 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälän esitys: 
Yhtymähallitus päättää vuoden 2022 hankintavaltuuksista seuraavasti: 

• johtavat viranhaltijat päättävät oman vastuualueensa hankinnois-
ta, joiden euromäärä on alle 20.000 euroa. Hankinnan arvoa mää-
riteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen han-
kintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopi-
muksen koko voimassaoloajalta 

• vastuuyksiköiden esimiehet päättävät oman vastuuyksikkönsä 
hankinnoista, joiden euromäärä on alle 4.000 euroa. Hankinnan 
arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopi-
muksen hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustan-
nukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. 

• Yli 4.000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, 
kun kilpailuttaminen on mahdollista. Hankinnoista tulee pääsään-
töisesti tehdä kirjallinen päätös. Alle 2.000 euron hankinta katso-
taan vähäiseksi, jolloin kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pa-
kollista. Näissä tapauksissa laskun hyväksyminen katsotaan pää-
tökseksi. 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Hankintavaltuudet esitetään päätettäväksi esittelyn mukaisesti. 
 

   
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 5) 
PAIKALLISSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 
 
 

Tehyn ja Superin edustajat ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 2.1.2021 päivätyn 
kirjeen:  

 
”Paikallissopimus hälytysrahasta kuntayhtymän työntekijöille 
Kuntayhtymässä on ollut voimassa määräaikainen paikallissopimus KVTES III luvun 
24 §:ssä tarkoitetusta hälytysrahasta. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy 
31.12.2020. 
Edeltävän sopimuksen mukaan hälytysrahaa maksetaan 45 euron suuruisena silloin, 
kun kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. 
Erikoishälytysraha maksetaan 70 euron suuruisena silloin, kun työntekijä joutuu 
suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo tehdyn työ-
vuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän tunnin ajaksi tai 
saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 
Tehy ja Super esittävät paikallissopimuksen jatkamista 31.12.2021 asti.  Sopimus 
koskee vuodeosastoa, avosairaalaa ja vastaanottoja. 
 
Pöytyällä 2.1.2021  
Minna Kajander, Tehy  Henri Jalonen, Super Päivi Sulantola, JHL 

 
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälän esitys: 
Yhtymähallitus päättää maksaa hälytysrahaa 1.1.2022 alkaen 45 euron suuruisena 
silloin, kun kutsu edellyttää enintään 5 tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapu-
mista. Erikoishälytysraha maksetaan 70 euron suuruisena silloin, kun työntekijä jou-
tuu suunnittelemattomasti ja ennalta arvaamattomasta syystä jäämään jo tehdyn 
työvuoron jälkeen välittömästi toiseen työvuoroon vähintään neljän tunnin ajaksi tai 
saapumaan saman vuorokauden aikana toiseen työvuoroon. 
 
Päätöksen tulee koskea kaikkia kuntayhtymän ammattiryhmiä.  

   
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää maksaa hälytysrahaa edellä esitetyn mukaisesti. 
 

   
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 6) 
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.1.2022 LUKIEN 
 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspal-
veluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismää-
rät laskivat kansaneläkeindeksin mukaisesti 1,22 prosenttia. Enimmäismäärät ja tulo-
rajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muu-
toksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuoden 2018 alusta. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromääräiset maksut ja 
tulosidonnaisten maksujen, kotipalvelun ja palvelusetelin tulorajat sekä laitos-
hoidossa olevan henkilön omaan käyttöön jätettävän vähimmäiskäyttövaran Suo-
men säädöskokoelmassa tarkistusvuotta seuraavan vuoden marraskuun aikana. 
Vuosille 2020–2021 ei tullut terveydenhuollon maksuihin muutoksia.  

  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tuli osittaisuudistus 1.7.2021. Kun-
tayhtymän kannalta keskeisimmät muutokset olivat sairaanhoitajan käyntimaksun 
poistuminen, alaikäisen peruuttamattomasta käynnistä ei voi enää periä käyntimak-
sua sekä suun terveydenhuollon maksujen siirtyminen maksukaton alle. Muutokset 
astuivat pääasiassa voimaan 1.7.2021, suun terveydenhuollon maksut siirtyvät mak-
sukaton alle 1.1.2022.  

 
Sairaanhoitajan käyntimaksujen maksukertymä oli 1-6/2021 20 668 euroa. Ham-
mashuollon osalta asiakasmaksulain muutosten vaikutus tulee olemaan noin tuhan-
nesta kahteen tuhanteen euroon. 

 Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
 

LIITE: 
Liite 2: Asiakasmaksu hinnasto 

 
 
 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää vahvistaa asiakasmaksut 1.1.2022 lukien. 
 

   
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 7) 
TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMAT TAMMI-LOKAKUU 2021 
 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma lokakuun lopussa 2021 on seuraava: 
 

 Talousarvio 
1–10/2021 

Toteuma 
31.10.2021 

Toteuma 
% 

Erotus  
 

Pöytyä 4 695 493    
Aura 1 921 547    
Yhteensä 6 617 040    

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

 
Tuloslaskelma  
 Talousarvio 

1-10/2021 
Toteuma 

31.10.2021 
Toteuma 

% 
Erotus 

Toimintatuotot 8 239 177 7 980 835 96,87% - 258 342 
Toimintakulut, 
henkilöstö 

5 516 265 5 645 697 102,24% - 129 432 

Toimintakulut, 
muu toiminta 

2 563 920 2 906 096 113,35% -324 176 

 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan tilannet-
ta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. Maksuosuustaulukko täydentyy kokoukseen 
mennessä. 
Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  

 
LIITE: 
Liite 3: 1-10/2021 lyhyt tuloslaskelma  
Liite 4: Käyntikertymät 1-10/2021 ja jäsenkuntien palveluiden käyttö toimitetaan  
kokoukseen  

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää merkitä talouden ja toiminnan toteumat tiedoksi.   

 
 
Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 8) 
VUODEN 2021 JÄSENKUNTAHINTOJEN TARKASTUS  
 
 
 Perussopimuksen § 13 mukaan kuntayhtymän palvelut hinnoitellaan aiheuttamispe-

rusteisesti. Lähipalvelut tulee hinnoitella kunnittain ja seudullisille palveluille laske-
taan yksi yhteinen hinta. Vuoden 2021 jäsenkuntien palveluiden käyttö tulee poik-
keamaan merkittävästi suunnitellusta. Suurimmat ylitykset tulevat olemaan Auran 
terveysneuvonnassa, Kyrön terveysneuvonnassa, Riihikosken sairaanhoidossa ja 
osastolla sekä avosairaalassa. Eniten alittuvat Auran sairaanhoito, Kyrön sairaanhoi-
to ja Yläneen sairaanhoito.  Poikkeama selittyy covid-19 pandemialla. Infektiopotilai-
den hoito on keskitetty Riihikosken sairaanhoitoon. Näin ollen Riihikosken sairaan-
hoidon luvut ovat ylittyneet ja Auran, Kyrön ja Yläneen alittuneet.  Terveysneuvon-
nan lukujen ylitys selittyy koronarokotteilla.  

 
Kaiken kaikkiaan jäsenkuntien arvioitu palveluiden käyttö ylittyy 1,6 miljoonalla eu-
rolla, josta Auran osuus on 430 tuhatta euroa ja Pöytyän 1,2 miljoonaa euroa. Lopul-
lisen tuloksen arviointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Kuntayhtymän lokakuun lopun 
tulos on 750 tuhatta euroa alijäämäinen. Kuntayhtymä on anonut 1-8 kuukausilta 
koronavustusta noin 970 tuhatta euroa. Näin ollen normaalioloissa kuntayhtymän 
olisi järkevää tarkistaa jäsenkuntahintojaan alaspäin, niin ettei jäsenkunnille tulisi li-
sälaskua. Poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa ei kuitenkaan, ennen tilikauden 
päättymistä kannata tehdä merkittäviä korjauksia laskutukseen. Mahdollinen ylijää-
mä voidaan kuitenkin joka tapauksessa palauttaa jäsenkunnille palveluiden käytön 
suhteen.  

 
 Talouspäällikkö esittää kokouksessa palvelukohtaiset ennusteet.  
 
 Valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus merkitsee talouspäällikön esityksen tiedokseen ja ei muuta vuoden 
2021 jäsenkunta hintoja kesken tilikauden.  

 
   
 

Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 9) 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta lupaa vakinaistaa määräaikaisesti täytetty lähihoita-
jan toimi osastolla. Toimen täyttöä on käsitelty aiemmin yhtymähallituksen kokouksessa 
28.10.2020 § 170 seuraavasti: 

   
  YH/§170/28.10.2020  

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PERUSHOITAJAN TOIMELLE (nro 63) JA TOIMEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN  
LÄHIHOITAJAKSI  

 
 

Pyydän yhtymähallitukselta täyttölupaa 1.8.2015 alkaen täyttämättömänä olleelle perushoitajan toi-
melle (nro 63) 2.11.2020 lukien määräajaksi vuoden 2021 loppuun osaston lähi- ja perushoitajien vuosi-
lomien sijaisuuksien tekemiseen. Samalla pyydetään toimen nimikettä muutettavaksi lähihoitajaksi. 
Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski.  
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28–potilaspaikkainen osasto. Osastolla työskentelee yhteen-
sä kymmenen (10) lähi- ja perushoitajaa. KVTES:n mukaisesti suunniteltuna marraskuusta alkaen on 
suunniteltu annettavaksi lähi- ja perushoitajien lomavuoden 2020 talvilomat huhtikuun 2021 loppuun 
mennessä. Toukokuun alusta alkaen on suunniteltu annettavaksi lomavuoden 2021 kesälomia ja loka-
kuusta 2021 alkaen talvikauden lomia. Lähi- ja perushoitajien yhteenlaskettujen vuosilomaoikeuspäivien 
lukumäärä lomavuodelle 2021 on 296 pv. Lisäksi lähi- ja perushoitajien sijaisen tarvetta aiheutuu kolmi-
vuorotyön vuoksi vuodelle 2021 arkipyhävapaita yhteensä 70 päivää.  
 
Lähihoitajan/perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliit-
teen 3 kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston perushoitajan tehtäväkohtainen palkka 
on 2 181,34 euroa kuukaudessa.  
 
Valmistelija: Eija-Liisa Vikström, johtava hoitaja  
 
Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 
 
Toimen täytöstä on keskusteltu myös jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvotteluissa osana talou-
den tasapainottamistoimia vuodelle 2021. Toimen täyttö jo ennen vuoden vaihdetta on perusteltua, jot-
ta toimenpiteen taloudellisia vaikutuksia voidaan hyödyntää jo loppuvuoden 2020 aikana.  
 
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 63) 2.11.2020 – 31.12.2021.  
 
Päätös:  
Päätösehdotuksen mukainen. 

 
Lähi- ja perushoitajien vuosilomien sijaisen toimen vakinaistaminen on välttämätön-
tä, jotta vuosilomien aikana pystytään varmistamaan riittävä hoitajamiehitys osastol-
la.  

 
Tämänhetkinen palkkaus määräytyy SOTE -sopimuksen liitteen 1 kohdan hoitoalan 
ammattitehtävät 01HOI040 perusteella. Tämänhetkinen lähihoitajan tehtäväkohtai-
nen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. Lähihoitajan palkkakustannusten vaiku-
tus on huomioitu vuoden 2022 talousarvioon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
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Ma. kuntayhtymän johtajan Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää vakinaistaa lähihoitajan (nro 63) 1.1.2022 alkaen. Tehtävä-

kohtainen palkka on 2 222,35 € / kk. 
 
 
 
 Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 10) 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta lupaa vakinaistaa määräaikaisesti täytetty sairaanhoita-
jan toimi (nro x) osastolla. Toimen täyttöä on käsitelty aiemmin yhtymähallituksen kokouksessa 
28.10.2020 § 171 seuraavasti: 

 
MÄÄRÄAIKAINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA  
 
Pyydän yhtymähallitusta perustamaan määräaikaisen sairaanhoitajan toimen ajalle 23.11.2020–
31.12.2021 ja myöntämään siihen täyttöluvan osaston sairaanhoitajien vuosilomien sijaisuuksien teke-
miseen. Toimen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski.  
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28–potilaspaikkainen osasto. Osastolla työskentelee yhteen-
sä yhdeksän (9) sairaanhoitajaa, 1 apulaisosastonhoitaja ja osastonhoitaja. Sairaanhoitajien vuosiloma-
oikeudet ovat yhteensä 374 pv vuonna 2021. Lisäksi sairaanhoitajien sijaisen tarvetta aiheutuu kolmi-
vuorotyön vuoksi vuodelle 2021 arkipyhävapaita yhteensä 70 päivää.  
 
KVTESin mukaisesti suunniteltuna marraskuun 23. päivästä alkaen on suunniteltu annettavaksi sairaan-
hoitajien lomavuoden 2020 talvilomat huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Toukokuun alusta 2021 alka-
en on suunniteltu annettavaksi lomavuoden 2021 kesälomia ja lokakuusta 2021 alkaen talvikauden lo-
mia.  
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen työaika on 38,25 
h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 
03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston perushoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 453,57 eu-
roa kuukaudessa.  
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus  
 
Määräaikaisen toimen perustamisesta on keskusteltu myös jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvot-
teluissa osana talouden tasapainottamistoimia vuodelle 2021. Toimen täyttö jo ennen vuoden vaihdetta 
on perusteltua, jotta toimenpiteen taloudellisia vaikutuksia voidaan hyödyntää jo loppuvuoden 2020 ai-
kana.  
 
Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen sairaanhoitajan toimen osastolle ja myöntää siihen 
täyttöluvan ajalle 23.11.2020 – 31.12.2021.  
 
Päätös:  
Päätösehdotuksen mukainen. 

 
Sairaanhoitajan vuosilomien sijaisen toimen vakinaistaminen on välttämätöntä, jotta 
vuosilomien aikana pystytään varmistamaan riittävä hoitajamiehitys osastolla.  

 
Tämänhetkinen palkkaus määräytyy SOTE -sopimuksen liitteen 1 kohdan vaativat 
hoitoalan ammattitehtävät 01HOI030 perusteella. Tämänhetkinen sairaanhoitajan 
tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 euroa kuukaudessa. Sairaanhoitajan palkkakus-
tannusten vaikutus on huomioitu vuoden 2022 talousarvioon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2021 
 
Allekirjoitus: 
 

 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää vakinaistaa sairaanhoitajan vakanssin (nro x) 1.1.2022 alka-
en. Tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 €/kk. 

 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 11) 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN (nro 89) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan toimelle (nro 
89) 1.1.2022 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, 
vastaanottotyö. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 20 h/vk, työaikamuotona 
jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy työajan mukaisesti SOTE-sopimuksen liitteen 1 
kohdan vaativat hoitoalan ammattitehtävät 01HOI030 perusteella. Tämänhetkinen 
sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka (20 t/vk) on 1 302,79 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla. Infektiopotilai-
den vastaanotto ja päiväpäivystystyö on keskitetty Riihikosken terveysasemalle. Vas-
taanottojen hoidon tarpeen arviointipuheluiden määrät ovat kasvaneet huomatta-
vasti edellisistä vuosista.  
 
Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään ja huolehtimaan terveydenhuoltolain 
1326/2010 51§ mukaisesta perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnista ja 
hoitoon pääsystä sekä 24§ mukaisesta sairaanhoidosta, on sairaanhoitajan toimen 
täyttäminen välttämätöntä. Sairaanhoitajan palkkakustannusten vaikutus on huomi-
oitu vuoden 2022 talousarvioon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää myöntää määräaikaiselle sairaanhoitajalle (nro 89) 20 h/vk 
ajalle 1.1. - 31.12.2022. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työaikaprosentin mu-
kaan. 

 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 12) 
AVOSAIRAALAN SAIRAANHOITAJAN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA  

 
Pyydän yhtymähallitusta perustamaan sairaanhoitajan toimen ja myöntämään siihen 
täyttöluvan. Toimen sijoituspaikka on avosairaala, Riihikoski.  
 
Kuntayhtymän alueella toimii avosairaala klo 7-22 välisenä aikana, 7 päivää viikossa. 
Avosairaalassa työskentelee kolme sairaanhoitajaa. 
 
Avosairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat perusterveydenhuollon osasto-
tasoista hoitoa, mutta joiden vointi ei edellytä ympärivuorokautista osastolla oloa. 
Avosairaalan potilaat tulevat erikoissairaanhoidosta, osastolta tai omilta vastaan-
otoilta ja tarvitsevat suonensisäisiä lääkityksiä, vaativia haavahoitaja tai kipupump-
puhoitoa. Saattohoitopotilaita on vuosittain avosairaalan hoidossa useita. Avosairaa-
lan tarjoama hoito mahdollistaa erityisesti erikoissairaanhoidon osastojaksojen pi-
tuuden jäämisen mahdollisimman lyhyiksi.  
 
Avosairaalan hoitamien potilaiden määrä vuodessa on noussut 176 (v. 2019) poti-
laasta 244 potilaaseen (marraskuu 2021) ja hoitokäyntien määrät vuositasolla 2 580 
käynnistä (v. 2019) 2 920 käyntiin (marraskuun 2021).   
 
Avosairaalan toiminnan turvaamiseksi on uuden sairaanhoitajan toimen perustami-
nen välttämätöntä.  
    
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Tämänhetkinen palkkaus määräy-
tyy SOTE -sopimuksen liitteen 1 kohdan vaativat hoitoalan ammattitehtävät 
01HOI030 perusteella. Tämänhetkinen sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 562,19 euroa kuukaudessa. Sairaanhoitajan palkkakustannusten vaikutus on huo-
mioitu vuoden 2022 talousarvioon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää perustaa sairaanhoitajan vakanssin avosairaalaan ( nro x) ja 
myöntää vakanssiin täyttöluvan. Tehtäväkohtaiseksi vahvistetaan 2 562,19 €/kk. 

 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 13) 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA  

 
Pyydän yhtymähallitusta perustamaan sairaanhoitajan toimen ja myöntämään siihen 
täyttöluvan toistaiseksi. Toimen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski.  
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28–potilaspaikkainen osasto. Osastolla 
työskentelee 9 sairaanhoitajaa, 10 lähihoitajaa, 1 apulaisosastonhoitaja ja osaston-
hoitaja. Välittömään hoitotyön osallistuvien hoitajien mitoitus osastolla on 0.71. 
 
Osaston kuormitusprosentti on vuoden 2021 ollut keskimääräisesti 98,5 % Vaihtu-
vuus osastolla suurta, keskiarvona 3,38 potilasta jokaisena viikon päivänä. Potilas-
turvallisuuden ja asianmukaisen hoitotyön turvaamiseksi hoitotyön mitoitusta tulee 
vahvistaa. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Tämänhetkinen palkkaus määräy-
tyy SOTE -sopimuksen liitteen 1 kohdan vaativat hoitoalan ammattitehtävät 
01HOI030 perusteella. Tämänhetkinen sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 505,36 euroa kuukaudessa. Sairaanhoitajan palkkakustannusten vaikutus on huo-
mioitu vuoden 2022 talousarvioon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää perustaa sairaanhoitajan vakanssin osastolle (nro x) ja myön-
tää vakanssiin täyttöluvan. Tehtäväkohtaiseksi vahvistetaan 2 505,36 €/kk. 

 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 14) 
KUNTAKOHTAISET PALVELUSOPIMUKSET KUNTAYHTYMÄN JA JÄSENKUNTIEN KESKEN VUODELLE 2022 
 
  
 
 YH§192 / 24.11.2022 

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. mennes-
sä. Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palveluso-
pimusten ja talousarvion laadinnassa. Seudullisesti määritellyille palveluille määritel-
lään 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.  

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

                 YH 15.12.2021 
Tekninen korjaus 

 
Palvelusopimuksen tekninen virhe on korjattu sovitun mukaisesti. Riihikoskella 
on jalkaterapeutin palvelut 2,5 työpäivää/viikko. 

 
 
   

LIITTEET: 
  Liite 5: Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022/Pöytyä 

Liite 6: Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022/Aura 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee teknisen korjauksen tiedoksi ja toimittaa korjatut palvelu-
sopimukset Pöytyän ja Auran kuntiin. 

   
 
  Päätös: 
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§ 
(asia 15) 
YHTYMÄHALLITUKSEN KEVÄÄN 2022 KOKOUSAJAT 
 

Yhtymähallituksen kevään 2022 kokouspäivät: 
Tammikuu 19.1 ja 26.1 
Helmikuu 23.2 
Maaliskuu 16.3 
Huhtikuu 20.4 
Toukokuu 18.5 
Kesäkuu 15.6 
 
Kokousaika on klo. 17:00 alkaen taloustoimistossa.  
Koronatilanteen johdosta kokoukset voidaan pitää puheenjohtajan päätöksellä myös  
teams- kokouksena. 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  
Yhtymähallitus hyväksyy kokousajat kevään 2022 osalta. 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 16) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   2/2021 Työsuojelupäällikkö 1.1.2022 alkaen 
 
  Talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
   Y13/2021 Päätös ylitöiden maksamisesta 
   Y14/2021 Päätös ylitöiden maksamisesta 
   
  Johtava lääkäri Katja Virta 
   A03/21/KV - A05/21/KV 
   Y03/21/KV 
  
  
 

 
 
 
  
 
§  
(asia 17) 
YLEISKIRJEET  
 KT:n yleiskirje 12/ 2021: Päiväluontoisen avomielenterveyshuollon työaikamuoto 
 
 KT:n yleiskirje 13/2021: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien 
  
 KT:n yleiskirje 16/2021: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus  

                 vuonna 2021 
 
 KT:n yleiskirje 18/2021: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon 
                   kustannuskorvauksista 2022 
 
 
 Kuntatalouden tiedote 18/2021,  17.11.2021 : 

                 mm. Hyvinvointialueiden sektoriluokka 
 
 Kuntaliitto: Uniapneakiskohoitojen asiakasmaksukäytännöistä suun terveydenhuol-

lon yksiköissä 
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§  
(asia 18) 
TIEDOKSI 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski on lomalla 22.12.2021 - 3.1.2022. Sijaisena 
toimii Katja Virta. Muut lomat ja lomien sijaiset ovat liitteessä. 
 
Työsuojeluorganisaatio 1.1.2022 alkaen:  
Työsuojelupäällikkö Heli Kriikkula 
Työsuojeluvaltuutettu Susanna Kiviharju 
 
LIITE:  
Liite 7: Johtoryhmä ja sijaiset vuodenvaihde 

 
 
 
 
 
 
 
§  
(asia 19) 
MUUT ASIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  
(asia 20) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


