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Muut osallistujat 

 

 

 

Holmberg Liisa-Anneli, jäsen   Sahla Taru  

Kaurila Matti, jäsen   Kangasniemi Pertti  

Keloniemi Katri, jäsen  Simola Lea  

Laakso Arvo, jäsen  Hirvensalo Erkka  

Leino Jukka, vpj  Tikkanen Toni  

Loponen Marika,pj  Hutko Sinikka  

Tammelin Jouni, jäsen  Tuuppa Esko  

Tammenlaakso Ann-Mari, jäsen  Raiko Marianne  

 

Kiiski Eveliina  ma. yhtymäjohtaja 

Virta Katja  johtava lääkäri 

Kriikkula Heli                              johtava hammaslääkäri 

Vikström Eija-Liisa  johtava hoitaja  

Kunnas  Sirpa    Auran sosiaalijohtaja 

Lehtikankare Kirsi    Sihteeri 

 

 

 
 
Loponen Marika                                 Lehtikankare Kirsi 
puheenjohtaja           sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT §  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

24.2.2022 klo 17 mennessä sähköinen allekirjoitus 

 

 

Kaurila Matti                                         Keloniemi Katri    

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 Aika ja paikka 

 
 
28.2.2022   http://www.poytyanterveyskeskus.fi 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 
OIKEAKSI TODISTAA 
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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 Kaurila Matti ja Kelo-
niemi Katri. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisesti 24.2.2022 klo 17 mennessä.  

 
Päätös: 
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 § 
(asia 3) 
HYVINVOINTIALUEELLE  ANNETTAVA SELVITYS 
 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Pöytyän kansanterveystyön kun-

tayhtymälle tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen 
siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 

 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-

panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) edellyttää, että 
kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 
§:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 
kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluis-
ta ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kuntayhtymäl-
tä käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Kuntayhtymän on 
täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä 
omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen an-
tamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeellisek-
si. 

 
 Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty 

siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueelle 28.2.2022 klo 14.00 mennessä.  

 
 Henkilöstötietojen luovuttamista on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 15.12.2021. 

Yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan, että yhteistoimintamenettely hyvinvoin-
tialueen valmistelun edellyttämästä selvityksestä on käyty. 

  
 Siirtyvää henkilöstöä ja palvelusuhdeasioita koskevat tiedot: 
 Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Hyvinvointialueelle. Siirtyvän 

henkilöstön määrä on 124 vakinaista ja 2 määräaikaista (31.12.2021). Palkkasumma 
sivukuluineen 4 998 881 €. 

  
Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot: 
Hyvinvointialueelle siirtyy kaikki sellainen irtain, joka on hyvinvointialueen hallintaan 
siirtyvissä toimitiloissa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan 
käytössä. 

 Omaisuus siirtyy ilman korvausta. Siirtyvää omaisuutta ovat koneet, kalusto, laitteet, 
kulkuneuvot, ICT-laitteet, muu työvälineistö, arvo ja taide-esineet sekä lääkinnälliset 
laitteet. Tasearvoa siirtyvällä omaisuudella 31.12.2021 yhteensä 4 813,60 €. Siirtyviä 
leasingvastuita on kuntayhtymän käytössä tällä hetkellä 72 210 €. 

  
Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot: 

 Sopimukset jotka sisältönsä puolesta kuuluvat Hyvinvointialueelle, siirtyvät Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueelle. Lisäksi tietopyynnössä pyydetään selvittämään yk-
silöä koskevat terveydenhuollon palveluihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset. 
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 Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi: 
 Voimaanpanolain §22 mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen  hallintaan 

1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se 
on voimassa vähintään 31.12.2025 asti ( siirtymäsäännös). Hyvinvointialueella on oi-
keus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä 
kunnalle 12 kk ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. 

 Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena 
olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toimitiloja, jotka siirtyvät hyvinvointialu-
een hallintaan on yhteensä kahdeksan (8). Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvin-
vointialueelle korvauksetta. Oheismateriaalina luettelo siirtyvistä tiloista.  
 
Lisäksi on pyydetty selvitykset asiakirjahallinnosta ja yhteisöavustuksista. 
 
Annettavat selvitykset ovat varsin laajoja ja tässä vaiheessa vielä osittain keskeneräi-
siä. Tietoluovutusten sisältöjä voidaan tarkentaa ja korjata 30.6.2022 mennessä. 
 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
   
  OHEISMATERIAALI:  Hyvinvointialueen ohjeistus 
    Asiakirjahallinnon kysely 
    Toimitilojen perustiedot 
    Erittely siirtyvästä omaisuudesta 
    Siirtyvät sopimukset 
     
 

Irtaimistoluettelot ( toimitetaan ma 21.2.) 
    HR-kysely                 (toimitetaan ma 21.2.) 
     
 

YT-neuvottelu 15.2.2022 
    

 
Henkilöstösiirto kokonaisuutta ja yksilösopimuksia ei lähetetä oheismateriaalin mu-
kana. Hyvinvointialueen ohjeistus on, että ne siirtyvät vain organisaatiolta toiselle 
tietoturvariskin vuoksi. 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: yhtymähallitus:  
 
 1.toteaa, että sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n 
mukainen selvitys (oheismateriaalina) siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vas-
tuista ja vuokrattavista tiloista ja arvio (oheismateriaalina) siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta, on tehty ja 

 
  2.valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken toimittamaan selvityksen 
  hyvinvointialueelle ja tekemään selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen 
  antamisen jälkeen 30.6. mennessä. 

 

  3. Yhtymähallitus lähettää päätöksen tiedoksi Auran ja Pöytyän kunnanvaltuustoille 

 
 
Päätös: 

 
 
 

  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  23.2.2022 41 
________________________________________________________________________________________ 

    
     

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

 

§ 
(asia 4) 
PERUSHOITAJAN (NRO 43) NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta perushoitajan nimikkeen muuttamista 
lähihoitajaksi ja täyttölupaa vapautuneelle perushoitajan toimelle (nro 43) toistai-
seksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 – potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on suurta 3,4 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 myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 43) 1.3.2022 
lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. 
 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 5) 
LABORATORIOHOITAJAN (nro 31) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 

 
 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laboratoriohoitajan täyttölupaa eläkkeel-
le jäämisen vuoksi vapautuvalle toimelle (nro 31) 1.8.2022 lukien toistaiseksi.   
 
Laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko. Toimen työaika on 38,25 h/vk, 
työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote - sopimuksen liitteen 1 
kohdan 01HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen laboratoriohoitajan tehtäväkohtainen 
palkka on 2 492,19 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymän laboratorion henkilöstövahvuus on osastonhoitaja ja neljä (4) labora-
toriohoitajaa. Laboratoriossa näytteenottotoimintaa tehdään hajautetusti kaikilla 
neljällä terveysasemalla ja näytteiden analysointi on keskitetty Riihikoskelle.  Näyt-
teenottokäyntejä laboratoriossa oli v. 2021 kaikkiaan yhteensä 24 271 kpl.  
 
 
 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laboratoriohoitajan toimelle (nro 31) 
1.8.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 492,19 euroa kuukaudes-
sa. 
 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 6) 
TERVEYSASEMIEN SULUT KESÄ 2022 
  

Aiempina vuosina kuntayhtymän eri toimintoja on kesäaikana keskitetty ja supistettu 
henkilöstön vuosilomien ja taloudellisuuden vuoksi.  Sulkuja on eri vuosina toteutet-
tu monin tavoin porrastettuna. Vuosina 2020 ja 2021 sulkuaikana sivuterveysasemis-
ta kaksi on ollut kokonaan suljettuina ja yksi sivuterveysasemista on toiminut supis-
tetusti valtaosan toiminnoista ollessa keskitettynä Riihikosken pääterveysasemalla. 
Edellä mainituilta vuosilta saatujen henkilöstö- sekä asiakaspalautteiden mukaan 
samanaikainen sulkujärjestely on ollut toimivaa.  

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää, että sulkuaikana 27.6.2022–7.8.2022 Kyrön ja Yläneen sivu-
terveysasemat ovat kokonaan suljettuina ja Auran terveysasema toimii supistetusti 
valtaosan toiminnoista keskittyessä Riihikosken pääterveysasemalle.  Sulkuviikkojen 
aikana Auran terveysasemalla järjestetään hammashuollon vastaanottotoimintaa ja 
neuvolatoimintoja. Lisäksi laboratorion näytteenottotoiminta keskitetään Riihikos-
ken pääterveysasemalle ajalla 30.5.2022 - 7.8.2022.  
 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 7) 
NIMIKEMUUTOKSET  
 
 Taloustoimistossa työskentelevät arkistosihteeri ja määräaikainen hallintosihteeri. 

Sihteerien työnkuvaa on tarkistettu ja täsmennetty. Arkistosihteerin nimike esitetään 
muutettavaksi hallintosihteeriksi ja hallintosihteerin nimike esitetään muutettavan 
palvelusihteeriksi. Nimikemuutosten kautta tehtävänkuva tulee nimikkeestä selke-
ämmin esille ja tämä helpottaa ulkoista tiedotusta hyvinvointialueelle siirryttäessä 
siitä, mitä tehtäviä sihteereille kuuluu. Kirsi Lehtikankare ja Marjatta Heikkinen hy-
väksyvät nimikemuutokset. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen 
palkkaan. 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää muuttaa arkistosihteerin tehtävänimikkeen hallintosihteeriksi 
(vakanssinumero 9) ja hallintosihteerin (vakanssinumero 129) määräaikaisen tehtä-
vän palvelusihteerin nimikkeeksi. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaan. 

 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 8) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   8§/2022 Hankintapäätös 
   9§/2022 Hankintapäätös 
                          10§/2022 Hankintapäätös     
    
      
   
  Johtava lääkäri Katja Virta 
    R01/22/KV Hankintapäätös 
 
  Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
   01/2022 Palvelussuhdepäätös, irtisanoutumisen hyväksyminen 
    
  
 Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström  

A 13-A 50/2022 
      A 33, A 38 ja A 39 toimeen valintapäätöksiä 

Y5- Y 15/2022 
      Y 5 ja Y 14 päätös koronajäljitystyö korvauksia 
      Y 7 päätös palkanmaksun keskeytyspäätös 
      Y6, Y 8–11 päätös laskutuksen tekemisestä 

    Y 15 päätös työajan muuttamisesta työntekijän anomuksen perusteella 
 
 

 
 
 
  
 
§  
(asia 9) 
YLEISKIRJEET  
 
 Kuntaliitto tiedote, 25.1.2022: Laki-info, Kuntaliiton uutiskirje 
 Ohjeistus: luottamushenkilön kaksoisroolin tuottama esteellisyys  
 https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2022/ohjeistus-luottamushenkilon-

kaksoisroolin-tuottama-esteellisyys  
 
   
  

  

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2022/ohjeistus-luottamushenkilon-kaksoisroolin-tuottama-esteellisyys
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2022/ohjeistus-luottamushenkilon-kaksoisroolin-tuottama-esteellisyys
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§  
(asia 10) 
TIEDOKSI 

Liite 1: 
Pöytyän perusturvalautakunnan pöytäkirjanote 18.1.2022/§14:  
Sosiaalityön tuntihinta 1.1.2022 lukien. 
 
Liite 2: 
Pöytyän kunnanhallituksen pöytäkirjanote 17.1.2022/§14:  
Palvelusopimus kuntayhtymän ja Pöytyän kunnan kesken vuodelle 2022. 
 
Liite 3: Pöytyän kunnanhallituksen pöytäkirjanote 7.2.2022/§30: 
Kiinteistötyöryhmä, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä. 
 
Liite 4: Pöytyän kunnanhallituksen pöytäkirjanote 7.2.2022/§31: 
Kunnan ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän välinen ostopalvelusopimus 
kiinteistönhuollon johtamisesta ja viikonloppupäivystyksistä. 
 
 

    
 
 
 
 
 
   
 
§  
(asia 11) 
MUUT ASIAT  - Riihikosken osaston palotarkastuspöytäkirja 21.11.2021 
 
  - Auran terveysaseman palotarkastuspöytäkirja 3.2.2022 
   
  - Johtava lääkäri ja johtava hoitaja antavat tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista 
   
   
 
 
 OHEISMATERIAALI: 
 Palotarkastuspöytäkirja Riihikoski 
 Palotarkastuspöytäkirja Aura 
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§  
(asia 12) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


