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§ 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
 
  
 
 
 
 
§ 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

  Yhtymähallitus: päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tammenlaakso Ann-
Mari ja Holmberg Liisa-Anneli. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 31.1.2022 klo 12 men-
nessä sähköisenä allekirjoituksena. 

 
 

Päätös: 
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§ 
(asia 3) 
LIFECARE PÄÄJULKAISUN 2021 HANKINTA 
 

Potilastietojen turvallinen käsittely edellyttää ajan tasalla olevaa järjestelmää. Poti-
lastietojärjestelmän tulee täyttää lakien ja asetusten vaatimukset. Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymässä käytössä olevan LifeCare-potilastietojärjestelmän ver-
sio 2015 ei täytä näitä edellytyksiä. Nykyinen ohjelmistoversio jää pois TietoEVRY:n 
tukipalvelun piiristä. Nykyistä versiota toimittaja on korkeammilla kustannuksilla lu-
vannut jatkosopimuksella tukea vain kriittisiin toiminnallisiin ongelmiin. Nykyisten Li-
feCare palvelimien käyttöjärjestelmä (Windows) että SQL Server eivät ole enää Mic-
rosoftin tuen piiristä. Yhtiö ei julkaise niihin enää tietoturvapäivityksiä, jonka takia 
niihin kohdistuu tavanomaista suurempi tietoturvariski sekä LifeCarelle että käyttö-
palvelualustaan, suositeltavaa on ottaa käyttöpalvelualusta eli palvelinratkaisu uu-
delleen käsittelyyn. 
JMJPingin konesalissa sijaitsevan käyttöympäristön päivityskustannus ovat 900 € (alv 
0 %) sekä uuteen versioon tarvittavien lisenssien vuosikustannukset ovat yhteensä 
9 120 € (alv 0 %). Nämä hankintoihin on varattu määräraha talousarvioon vuodelle 
2022. 
LifeCare Pääjulkaisun 2021 hankinta on mahdollista toteuttaa investointina tai rahoi-
tettuna leasing-sopimuksella. Kuntayhtymä neuvottelee leasinglimiittisopimus 3 
Step IT Oy:n kanssa 21.1.2022. Investointiin ei ole varauduttu talousarviossa vuodel-
le 2022. 
Hankinnan valmistelu on tehty laajana yhteistyönä kuntayhtymän ja Auran ja Pöyty-
än kunnan Esityslistan oheismateriaalina ovat TietoEVRYn ja 2MIT:n antamat tarjo-
ukset sekä vertailu palvelinympäristöjen kustannuksista viranhaltijoiden kanssa. Asi-
asta on käyty neuvottelu myös Auran ja Pöytyän kunnanjohtajien kanssa. 
 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta, tietohallin-
tosihteeri Sari Koskelin, IT- vastaava Eero Lehtinen Auran kunta, digipäällikkö Mika Rantala 
Pöytyän kunta. 

 
  LIITTEET: 
  Liite 1: Tarjous LifeCare 
  Liite 2: V-S:n yhteinen perusterveydenhuollon käyttöpalvelu 
  Liite 3: PKTTKY-käyttöpalvelualustan kustannusvertailu 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hankkia ja tilata TietoEVRY:ltä LifeCare Pääjulkaisu 2021  
vuosijulkaisun sekä siihen liittyvät sovellukset ja toiminnallisuudet käyttöönottoi-
neen yhteensä 297 120 € (alv 0 %). Yhtymähallitus päättää tilata käyttöpalvelualus-
taan tarvittavat työt 900 € (alv 0 %) sekä lisenssit 9 120 € (alv 0 %) /vuosi JMJPing 
Oy:ltä. Päivityksen ja alustan hankinnat rahoitetaan leasinglimiittisopimuksella. Ra-
hoitussopimus tuodaan erikseen yhtymähallitukselle päätettäväksi sen jälkeen, kuin 
rahoituspäätös on saatu. Yhtymähallitus valtuuttaa ma. kuntayhtymän johtajan hy-
väksymään asiassa valmisteltavat sopimukset. 

 
 
   Päätös: 
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§ 
(Asia 4)  
TULOJÄÄMIEN POISTO   

Yhtymähallitus on käsitellyt 23.1.2019 § 5 edellisen kerran tulojäämien poistoja.   
Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2018–2019 tulojäämien poistamista. 
Tulojäämä koostuu potilaslaskuista. 
Tulojäämää on em. ajalta kertynyt 101 125,49 euroa ja koskee yhteensä 711 potilas-
ta. 
V. 2020 tulojäämiä ei esitetä vielä poistettavaksi, vaan perintää pyritään jatkamaan 
niiden osalta. 
  
Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on saatu perittyä vuoden 2019 aikana yhteensä 
4 819,30 euroa ja 2020 aikana 3 419,20 €. 
  
 

vuosi asiakkaita tulojäämä yht. 
2008 131 12 412,21 € 
2009 166 9 233,45 € 
2010 192 15 182,01 € 
2011 209 13 207,45 € 
2012 212 14 008,73 € 
2013 229 24 980,60 € 
2014 220 13 244,11 € 
2015 241 25 605,58 € 
2016 268 35 126,29 € 
2017 308 31 274,73 € 
2018-
2019 

711 101 125,49 € 

 
 
Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä.  
 
Myyntisaamisiin jää vielä v. 2018–2019 syntyneitä vieraskunta- ja ulkomaalais- sekä 
vakuutusyhtiöiden tapaturmalaskutuksia. Jos ne perintätoimien yhteydessä osoit-
tautuvat aiheettomiksi ne tullaan kirjaamaan tulonoikaisuna vuoden 2022 aikana. 
Nämä ovat yht. 35525,92 euroa. 
 
Tulojäämien poistosta on konsultoitu tilintarkastaja Sinikka Niitynperää BDO ja kun-
taliiton kehittämispäällikköä Marja-Liisa Ylitaloa. 
 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2018–2019  tulojäämät 101 125,49 €. 
 

 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 5) 
TALOUDEN RAPORTOINTI VUONNA 2022 
 

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta. Talouden raportoin-
tiin osallistuvat kuntayhtymän kaikki palvelualueet. Talouden toteumaraporteissa 
seurataan ulkoisia eriä. 
 
Talousraportissa tarkastellaan: 
- toimintatuottojen- ja kulujen toteumaa talousarvioon verrattuna, 
   poikkeamien analysointi 
- jäsenkuntien maksuosuuksien ja vuoden lopun ennustetta 
 
Raportoinnin tarkoituksena on saada tietoa ennustettavista muutoksista, jotka mah-
dollisesti vaikuttavat olennaisesti talouden toteumaan ja muodostavat ylitysriskiä. 
Näin ollen yhtymähallituksella on mahdollisuus varhaisessa vaiheessa ohjata kun-
tayhtymän toimintaa tarvittavalta osin. 
 
Raporttiaikataulua vuodelle 2022 tarkennetaan aikaisemmasta, jotta aikataulu nou-
dattaisi kuntien ja kuntayhtymien Valtionkonttorille tapahtuvalle talousraportoinnil-
le asetuksella säädettyä raportointiaikataulua: 
- tammi- maaliskuu: toukokuun yhtymähallitus 
- tammi- kesäkuu: elokuun yhtymähallitus 
- tammi- syyskuu: marraskuun yhtymähallitus 
 
Lisäksi yhtymähallitukselle raportoidaan talouden toteutumista, mikäli niissä tapah-
tuu olennaisia poikkeamia suunnitteluun verrattuna. 
Pöytyän kunnanhallitus 17.1.2022 pyytää kuntayhtymää toimittamaan talouden to-
teumaraportit: 1-3: 16.5, 1-6: 15.8 ja 1-9, 7.11 mennessä. 
 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yllä esitetyn aikataulun ja sisällön talouden rapor-
tointiaikataulun osalta. 

 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 6) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 

Pöytyän ja Auran kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kokouksissaan 13.12.2021 kun-
tayhtymän talousarvion vuodelle 2022. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön § 43 mukaan yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon 
perustuvat käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Yhtymähalli-
tus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alai-
silleen viranhaltijoille. 
 
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat ovat Pöytyän ja Au-
ran kunnanvaltuustojen hyväksymän talousarvion mukaiset. Muutoksia määräraho-
jen kohdentamiseen ei ole tehty. Talousarvio muodostaa perustan vuoden 2022 
käyttötaloussuunnitelman numeeriselle osuudelle. 
 
Toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin vaikuttaa suurelta osin pahentunut Covid- 
pandemia alkuvuodesta 2022. Henkilöstökustannukset tulevat lisääntymään suunni-
tellusti sijaiskustannusten ja erilliskorvausten osalta. Myös mm. laboratoriokustan-
nukset tulevat todennäköisesti ylittymään. Valtiolta saatavista Covid- korvauksista 
vuodelle 2022 ei ole vielä päätöstä tässä vaiheessa. Potilastietojärjestelmä Lifecaren 
päivityksestä saattaa tulla lisäkustannuksia jonkin verran. Lisäksi osaston remontti ja 
arvio happijärjestelmän korjaustarpeesta on vielä tässä vaiheessa kesken. 
 
Pandemian lisäksi erityisesti johtoryhmää tulee työllistämään sote-valmistelun käy-
tännön työ. Koko henkilökunnan jaksamiseen tulee panostaa tänä muutoksen vuon-
na 2022.  
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Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
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LIITTEET: 
 Liite 4: Käyttötalous vuodelle 2022  
 Liite 5: Käyttötalous kustannuspaikoittain 2022 
 Liite 6: Tilikartta 2022 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus hyväksyy käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2022 
 
 

Päätös: 
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§ 
(asia 7 ) 
KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖHUOLLON JÄRJESTÄMINEN AJALLA 1.2- 31.12.2022 
 

Kuntayhtymän purkautuessa vuoden 2023 alussa siirtyy kiinteistöt Auran ja Pöytyän 
kunnan omistukseen. Auran ja Pöytyän johtajien ja teknisten johtajien kanssa on 
keskusteltu kiinteistöhuollon johtamisesta ja organisoitumisesta. Kuntayhtymän ta-
lousjohtajan tehtäviin on kuulunut vastuu kiinteistöistä. Tällä hetkellä kuntayhty-
mässä ei ole vakituista talouspäällikköä. Kiinteistöjen osalta tulee päivittää kunto- ja 
korjaussuunnitelma. Lisäksi tulee toteuttaa vuodelle 2022 suunnitellut kiinteistöjen 
korjaukset.  
 
Virka-ajan ulkopuolisten päivystysten osalta Pöytyän kiinteistöistä vastaa maanan-
taista klo. 08 - perjantaihin klo.15 kuntayhtymän talonmies. Pöytyän kunnan tekni-
nen toimi ottaa 4.2 alkaen hoitaakseen viikonloppupäivystyksen Pöytyän tk:n kiin-
teistöjen osalta. Auran kunta on ottanut 14.1 alkaen hoitaakseen ilta- ja viikonlop-
pupäivystyksen Auran terveysaseman osalta.  
 
Kuntayhtymän johtaja on neuvotellut Pöytyän kunnan kunnanjohtajan ja teknisen 
johtajan kanssa, että Pöytyän kunta hoitaisi kiinteistöhuollon ammatillisen johtami-
sen ja kilpailutukset ajalla 1.2- 31.12.2022.  
 
Yhtymähallitus delegoisi kuntayhtymän hallintosäännöstä § 18 talouspäällikön teh-
tävät kohta 13. vastuun kuntayhtymän kiinteistöjen isännöinnistä Pöytyän kunnan 
tekniselle johtajalle. Siirtyviä tehtäviä olisi mm. kuntayhtymän talonmiehen ammatil-
lisena esimiehenä toimiminen, kiinteistöjen kuntokartoituksen arviointi, asiantuntija 
apu erilaisissa kiinteistöasioissa, kiinteistöihin liittyvien investointien läpivienti. Kun-
tayhtymän johtaja/ talouspäällikkö toimii edelleen palvelualuejohtajana ja vastaa ta-
loudesta. Hankinnoista ja investoinneista päättää edelleen yhtymähallitus. Keskeise-
nä asiana on ammatillisen johtamisen tuki ja investointien käytännön toteutukseen 
saattaminen.  
 
Siirtyvät työtehtävät: 
- Vastata kuntayhtymän kiinteistöjen isännöinnistä 
- Nuoremman ammattihenkilön (talonmies) ammatillinen johtaminen  
- Ostopalveluhenkilöstön johtaminen ja sopimusten valvominen 
- Kuntayhtymän autoklaavin (paineastia) käytönvalvoja 
- Myöntää kuntayhtymän henkilöstölle ja ulkopuolisille urakoitsijoille tulityöluvat 
 
Tämä muutos edesauttaa kiinteistökokonaisuuden siirtämistä kunnille ja kiinteistöi-
hin perehtymistä. Hyvinvointialueelle siirtyminen on laaja muutosprosessi ja tiivisty-
nyt yhteistyö kuntien kanssa mahdollistaa sen, että kaikki muutos ei tapahdu kerral-
la. Talouspäällikön sijaiseksi haetaan taloushallinnon osaajaa. Kiinteistöjohtamisen 
erittämisen kustannukset vähennetään talouspäällikön sijaisen tehtäväkohtaisesta 
palkasta. Kiinteistöhuollossa vaadittavia toimenpiteitä ja suunniteltuja korjausinves-
tointeja on pystyttävä sujuvasti edistämään. 

 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  26.1.2022 28 
________________________________________________________________________________________ 

    
     

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

Liitteenä on sopimusluonnos kiinteistöhuollon ammatillisesta johtamisesta tuntityö-
nä ja kiinteistöhuollon viikonloppupäivystyksen hankinta Pöytyän kunnalta ajalla  
1.2-31.12.2022. 
 
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää:  
1. hyväksyy sopimuksen kiinteistöhuollon ammatillisesta johtamisesta Pöytyän kun-
nalta ajalta 1.2- 31.12.2022. Irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kk. Kuntayhtymä 
korvaa Pöytyän kunnalle kiinteistöhuollon johtamisen palveluista 60 euroa jokaista 
tehtyä työtuntia kohden sekä kiinteistöhuollon viikonloppupäivystyspalveluista 600 
euroa kuukaudessa. 
 2. Delegoi määräaikaisesti ajalla 1.2.-31.12.2022 kiinteistöjen isännöinnin Pöytyän 
kunnan tekniselle johtajalle Tarmo Rantaselle. Delegointipäätöstä voidaan erillisellä 
kuntayhtymän hallituksen päätöksellä vuoden 2020 aikana tarvittaessa muuttaa tai 
tarkentaa. 
 
  
Päätös: 
 

 
 
  LIITE: 
  Liite 7: Ostopalvelusopimus kiinteistöt 
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§ 
(asia 8) 
KUNTAYHTYMÄN VAKANSSINUMEROT 

 
 Vakanssilista tulee tarkistaa SOTE-valmistelun vuoksi koska tämä lista tulee toimit-
taa hyvinvointialueelle. Vakanssilistalta ei ole poistettu vakanssia 14. 
 
Numero 14 on täyttämättä § 106/2014 ( 29.10.2014).On perustettu talousarviokäsit-
telyn yhteydessä ylilääkärin virka, joka kuitenkin heti muutettiin terveyskeskuslääkä-
rin viraksi ( tämä mainittu §157/2020 esittelytekstissä, ei kuitenkaan lakkautettu/ 
muutettu tekstin mukaan). 
 
Numero 15 on tällä hetkellä täyttämättä. Perustettu § 68/74 (viimeisin viranhaltija 
ollut Pirjo Hiltunen) 
Numero 126 on perustettu § 86/2017, viranhaltijana on Asta Tamminen 
Numero 127 on perustettu § 174/2019, viranhaltijana Juuso Kosonen 
Numero 128 on johtavan lääkärin virka perustettu § 157/2020 
Numero 133 on kuntayhtymän johtajan virka, joka on perustettu § 49/2015. 

 
 
  LIITE: 
  Liite 8 : Kuntayhtymän vakanssinumerot 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää lakkauttaa vakanssin 14 terveyskeskuslääkärin virka. Virka ei 

ole ollut koskaan täytettynä. Yhtymähallitus vahvistaa vakanssinumerot liitteen mu-
kaisesti.  

 
 Päätös: 
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§ 
(asia 9) 
LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA 2022 
  
 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on päivitetty liitteen mukaisesti. 
 
 
 LIITE: 
 Liite 9: Workflow laskujen tarkastajat 11.1.2022 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus hyväksyy laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2022.  

Talouspäälliköllä on oikeus tehdä teknisiä korjauksia listaan esim. henkilöstövaihdos-
ten myötä. 
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§ 
(asia 10) 
TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN EVELIINA KIISKELLE 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa tilinkäyt-
töoikeuden asioidessaan kuntayhtymän edustajana rahalaitosten kanssa. 

 
 
  
Yhtymähallituksen puheenjohtajan Marika Loposen päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää Eveliina Kiiskelle kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden 
26.1.2022 lukien kuntayhtymän eri rahalaitoksissa oleville pankkitileille:  
Nordea, POP pankki Kyrö, Vakka-Auranmaan Osuuspankki, Danske Bank.  
 
Lauri Ämmälän tilinkäyttöoikeus lakkautetaan 26.1.2022. 

 
 
  Päätös: 
   

  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 10) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
  
  _______________ 
     
    
  
  
 
 
  
  
§  
(asia11) 
TIEDOKSI 
   - Covid -tilannekatsaus, johtava lääkäri Katja Virta  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
§  
(asia 12) 
MUUT ASIAT 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
§  
(asia13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


