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

 

§ 1 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
 
Päätösehdotuksen mukainen. 

 
  
 
 
§ 2 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

  Yhtymähallitus: päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka  ja  
  Tammelin Jouni. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 24.1.2022 klo 12 mennessä sähköi-

senä allekirjoituksena. 
 

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

 

§ 3 
(asia 3) 
ASIAKASMAKSUN VAHVISTAMINEN 
 
 Asiakasmaksuista on jäänyt vahvistamatta ”Muun henkilön suorittama kotikäynti”, 

esim. fysioterapeutti. Asiakasmaksu on 12,20 € käynniltä. 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa ”Muun henkilön suorittaman kotikäynnin” asia-
kasmaksun 12,20 €/ käynti. 
 
 
Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 4 
(asia 4) 
TALOUSTOIMISTON TILAJÄRJESTELYT 
 

Taloustoimistossa on huomattava homeen haju. Työvaatteet ja asiapaperit haisevat 
voimakkaasti. Ilmastointi ei ole riittävä. Työntekijöillä ja huoneistossa asioivilla esiin-
tyy sisäilmaoireilua. Taloustoimiston käsittävä toimistorakennus on vuodelta 1970. 
Rakennuksen kirjanpitoarvo on vajaa 2000 €. Peruskorjauksia ei ole tehty. Talous-
toimisto on vanha lääkärin asunto. Kokoushuoneen alla on vanha uima-allasosasto. 
Taloustoimistossa työskentelee tällä hetkellä 4 sihteeriä ja johtoryhmän jäsenet. Si-
säilmaongelma on niin selkeä, että vanhaan rakennukseen ei kannata tehdä kalliita 
sisäilmatutkimuksia. Taloustoimiston tilaratkaisuja on selvitetty vuonna 2018 tehdyn 
kiinteistöselvityksen yhteydessä ja edullisin vaihtoehto on sulkea rakennus ja etsiä 
korvaavat työtilat työntekijöille. Realistinen muuttoajankohta on kevät/kesä 2022. 
Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Ratkaistavaksi tulee Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymän Riihikosken potilasarkisto. Nykyisin taloustoimistossa si-
jaitseva arkisto ei täytä arkistolainsäädännön kriteereitä. Ennen siirtoa selvitetään 
tuleeko pääarkisto otsonoida. 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää:  
1, oikeuttaa kuntayhtymän johtajan järjestämään korvaavat tilat omista kuntayhty-
män tiloista tai vuokraamalla 
 2, pyytää Pöytyän ja Auran kunnalta ohjausta minne tiloihin pääarkisto siirretään 
31.12.2022 mennessä. 

 
 
  Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaan. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 5 
(asia 5) 
TALOUSPÄÄLLIKÖN SIJAINEN 
 
 Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.12.2021 myöntänyt talouspäällikölle virkava-

paata 27.12.2022 asti. Talouspäällikkö on jäänyt talkoovapaalle ja sen jälkeen vuosi-
lomalle 3.1.2022 alkaen. Talouspäällikön sijaisuus on julkisesti haettavana. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä § 18 on määritelty talouspäällikön tehtävät ja vas-
tuut. Lisäksi talouspäällikkö toimii hallintosäännön § 13 mukaisesti palvelualuejohta-
jana hallinnon ja tukipalvelun palvelualueella.  
 
Talouspäällikön palkkaamisen voi mennä aikaa. Tällä hetkellä valmistelussa on tilin-
päätös ja laaja tietojen siirto hyvinvointialueelle. Talouspäällikölle tarvitsee määritel-
lä sijainen ja myöntää allekirjoitusoikeus.  
Pöytyän ja Auran kunnasta on tiedusteltu talouspäällikölle sijaista, mutta kunnilla ei 
ole mahdollisuutta antaa resurssia talousjohtamiseen.  
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski on tehnyt talouspäällikön työtehtäviä 
4.1.2022 alkaen. 13.1.2022 alkaen kuntayhtymän johtaja on tehnyt päätöksen ostaa 
Auranmaan tilitiimiltä ja Kaisa Kujansuulta työpanosta taloushallintoon. Pöytyän 
kunnalta hankitaan tuntityönä kiireapua kilpailutusten valmisteluun. 
 
Lauri Ämmälä kantaa talouspäällikkönä virkavastuun 2.1.2022 asti. Eveliina Kiiski ei 
ota vastuuta ennen 4.1.2022 talouspäällikölle kuuluneista virkavastuista. 
 

 
Eveliina Kiiski poistui kokouksesta klo 17.16. 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loposen päätösesitys:  

Yhtymähallitus päättää määritellä talousjohtajan sijaiseksi ma. kuntayhtymän johtaja 
Eveliina Kiisken 4.1.2022 alkaen ja myöntää hänelle nimenkirjoitusoikeuden. Yhty-
mähallituksen puheenjohtaja käy neuvottelua Pöytyän kunnan kanssa ylitöiden kor-
vaamisesta ma. kuntayhtymän johtajalle. 

 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loposen muutettu päätösesitys:  

Yhtymähallitus määrää talouspäällikön sijaiseksi ma. kuntayhtymän johtajan Eveliina 
Kiisken 4.1.2022 alkaen siihen asti kunnes viransijaisuus on muutoin järjestetty ja 
myöntää hänelle nimenkirjoitusoikeuden. Eveliina Kiiski on antanut suostumuksensa 
talouspäällikön tehtävään ja hoitaa tehtävää oman virkansa ohella. 
 
Talouspäällikön viransijaisuudesta maksetaan Eveliina Kiiskelle 1560 euroa/kk. Mak-
settava summa vastaa 30%:a talouspäällikön palkasta. 

 
Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää muutetun päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

 
Eveliina Kiiski saapui takaisin kokoukseen klo 17.28. 
 
§ 6 
(asia 6) 
NIMIKEMUUTOS JA TÄYTTÖLUPA TALOUSSIHTEERIN VAKANSSIIN 
 

Kuntayhtymässä on kirjanpitäjän vakanssi ja sen perustettu vuonna 1972. Vuonna 
2003 yhtymähallitus on muuttanut kirjanpitäjän viran toimeksi. Kirjanpito on ollut 
ulkoistettu noin kahden vuoden ajan. Kirjanpitäjän vakanssi ( nro 11) on vapautunut 
17.1.2022 alkaen. Kuntayhtymän kirjanpitäjän tehtäviin kuuluvat mm. maksuliiken-
teen hoitaminen, myyntireskontran hoito, talousarvion ja tilinpäätöksen avustavat 
työt, kirjanpidon avustavat tehtävät, henkilökunnan tuki- ja neuvontatehtävät talo-
ushallintoon liittyvissä asioissa sekä muut mahdolliset sihteerin tehtävät. Tehtävään 
kuuluu myös muut anomusten, tilastojen ja selvitysten valmistelu eri tahoille. Lisäksi 
kirjanpitäjä on mukana taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehitystyössä. 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus muuttaa kirjanpitäjän toimen taloussihteerin toimeksi ja myöntää 
täyttöluvan taloussihteerin vakanssille 20.1.2022 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka 
on 2 445,67 €/ kk. 
 
 
Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 7 
(asia 7) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 103) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 
vapautuvalle laitoshuoltajan toimelle (nro 103) 24.1.2022 lukien toistaiseksi. Toimen 
ensimmäinen sijoituspaikka on Riihikosken terveysasema. 
 
Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote - 
sopimuksen liitteen 2 kohdan 02PER010 mukaisesti. Tämänhetkinen laitoshuoltajan 
tehtäväkohtainen palkka on 1 995,74 € kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveysasemalla.  Au-
ran, Kyrön ja Yläneen terveysasemilla kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihi-
kosken terveysasemalla kaksi ja puoli laitoshuoltajaa. Kuntayhtymässä tehtyjen sii-
voustyön mitoitusten perusteella laitoshuoltajien työtehtäviä ei voida järjestellä toi-
sella tavalla. Jotta terveydenhuollossa tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyt-
tämään infektioiden torjunnassa ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on lai-
toshuoltajan toimen täyttäminen välttämätöntä. 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (nro 103)  24.1.2022 al-
kaen. Tehtäväkohtainen palkka on 1 995,74 €/ kk. 
 
 
Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 8 
(asia 8) 
PERUSHOITAJAN (NRO 64) NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta perushoitajan nimikkeen muuttamista 
lähihoitajaksi ja täyttölupaa toiseen toimeen siirtämisen 10.1.2022 vuoksi vapautu-
neelle perushoitajan toimelle (nro 64) toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoitus-
paikka on osasto, Riihikoski. 
 
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 - sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI040 mukaisesti. Tämän-
hetkinen osaston lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukau-
dessa. 
 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 
 

Yhtymähallitus päättää perushoitajan nimikkeen muuttamisen lähihoitajaksi ja 
myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 64) 1.2.2022 lukien toistaiseksi. 

 Tehtäväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. 
 
 Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 9 
(asia 9) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 60) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan työskentely-
yksikön muutoksen johdosta 10.1.2022 vapautuneelle sairaanhoitajan toimelle (nro 
60) toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuo-
tona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen liitteen 1 kohdan 
01HOI030 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 tu-
lee olla riittävä. Tämän vuoksi sairaanhoitajan toimen täyttäminen on välttämätöntä.  
 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 60) 
1.2.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 euroa kuukaudes-
sa. 
 
 
Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 10 
(asia 10) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 113)  
 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 
vuoksi vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 113) 1.2.2022 lukien toistaiseksi.  

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto tai 
lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen työaika 
on 38,25 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy SOTE-
sopimuksen liitteen 3, kohdan 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen hammashoita-
jan tehtäväkohtainen palkka on 2 234,87 euroa kuukaudessa.  

Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteut-
tamiseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän yhteydensaannin ter-
veyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, hammashoitajan toimen täyttö on 
välttämätöntä. 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 
 Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammashoitajan toimelle (nro 113) 

1.2.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 234,87 euroa kuukaudes-
sa. 

 
 
 Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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Allekirjoitus: 
 

 

§ 11 
(asia 11) 
TÄYTTÖLUPA MÄÄRÄAIKAISESTI VUODEOSASTOLÄÄKÄRIN (GERIATRIN) VIRKAAN (NRO 18)  

 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitusta myöntämään täyttöluvan määräaikaisesti 
vuodeosastolääkärin virkaan (nro 18) ajalle 28.2.2022 – 23.6.2022. Kyseinen virka on 
ollut kahdesti auki ilman hakijoita. 1.11.2021 – 31.1.2022 välisen ajan virkaa on hoi-
tanut Doctors by Eezy Oy:n kautta Noora Leppänen ostopalveluna veloituksena 
135e/h 4 päivää viikossa (noin 17 000-20 000 e / kuukausi).  
 
Lääketieteen lisensiaatti Noora Leppänen on ilmoittanut halukkuutensa tulla teke-
mään määräaikaisesti kyseistä virkaa ajanjaksolle 28.2.2022 - 23.6.2022. Palkkatoive 
kokonaispalkkana sisältäen täydet kokemuslisät 9 800 €/ kuukausi. Noora Leppänen 
kykenee huolehtimaan koko osastosta jolloin 0.5 lääkärin lisäpanos poistuu osastol-
ta.   
Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 
 Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan määräaikaisesti vuodeosastolääkärin 

(geriatrin) virkaan (nro 18) ajalle 28.2.2022 – 23.6.2022. Kokonaispalkka on 9 800 
€/kk. Muita palkanlisiä tai toimenpidepalkkioita ei makseta. Johtava lääkäri järjestää 
osastonlääkärin 1.-27.2.2022 viranhaltijapäätöksenä. 

 
 
 Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää päätösesityksen mukaisesti. 
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§ 12 
(asia 12) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   3/2021 ( ei julkinen) Päätös henkilökohtaisten lisien maksamisesta 
   1/2022     Päätös henkilökohtaisen lisän myöntämisestä 
                         2-3/2022     Päätös määräaikaisesta tehtävänsiirrosta 
   4/2022     Päätös irtisanoutumisen hyväksymisestä 
   5/2022     Päätös määräaikaisesta työpisteen vaihdoksesta 
    
   

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä 
                         Q 6/2021     Määräaikainen hankintapäätös 
    
   
  Johtava lääkäri Katja Virta 
              A17 - A19/21/KV  Vastuulisäpäätöksiä 
                           O2/21/KV  Irtisanoutumispäätös 
 
   

Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
  A 208- A 210/2021, joista 

  A 211 työsuhteen vakinaiseksi muuttaminen  
  YH § 214/2021  tekemän     toimen vakinaistamisen perusteella 
  A 212 työsuhteen vakinaiseksi muuttaminen  
  YH § 213/2021  tekemän toimen vakinaistamisen perusteella 
A 1-A 12/2022 

    A 10 toimeen valinta 
Y1- Y 4/2022 

    Y 1 päätös vuosilomalta töihin kutsumisesta 
    Y 2 päätös toiseen toimeen siirtämisestä 
    Y 4 päätös toiseen toimeen siirtämisestä 
 
    
  
  
 

 Päätös:  
 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 13 
(asia 13) 
YLEISKIRJEET  
 

KT:n yleiskirje 17/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut 
muuttuvat vuoden 2022 alusta 

 
 
 Kuntatalouden tiedote 20/2021, 16.12.2021 : 

mm. Huomioitavaa sektoriluokkakohtaisten tietojen raportoinnissa 
 
 Kuntaliitto: Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2022 
 
 Kuntaliitto: Päivitys: Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2022 
  
 Kuntaliiton yleiskirje 1/2022: Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo on ilmestynyt,  

löytyy Kuntaliiton verkkosivuilta 
 
 
  
  Päätös:  
 

Yhtymähallitus merkitsee yleiskirjeet tiedoksi. 
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Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä   19.1.2022 14 
________________________________________________________________________________________ 

    
     

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

 

§ 14 
(asia 14) 
TIEDOKSI 
 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, päätös, covid-19 korvaukset. 
 
  Lyhyt tuloslaskelma. 
 
 
 
 LIITTEET: 
 Liite 1: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, päätös, covid-19 korvaukset 
 Liite 2: Oikaisuvaatimusosoitus 
 Liite 3: Lyhyt tuloslaskelma 
 
 
 
§ 15 
(asia 15) 
MUUT ASIAT 
 
 - Covid -tilannekatsaus, johtava lääkäri Katja Virta 
 
 - Covid-rokotusten tilanne, johtava lääkäri ja johtava hoitaja  
 
 - Taloustoimiston tilannekatsaus, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 - Sote-valmistelun tilannekatsaus, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 - Hallituksen kokouspäivät alkuvuonna: 26.1., 23.2. (SOTE- tietojensiirto hyvinvointi-

alueelle), 2.3. tilinpäätös. 
 
 
 LIITE: 
 Liite 4: Tiedote 19.1.2022 
 

Päätös:  
 
Yhtymähallitus päättää siirtää kokouspäivän 2.3. -> tiistaille 1.3. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

 
 
 
 
§ 16 
(asia 16) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22. 
 


