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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 Holmberg Liisa-Anneli ja Kaurila Matti. 

 
 

 
Päätös: 
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§ 
(asia 3) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERINTÄTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
 Yhtymähallituksen jäsen Jouni Tammelinin esityksestä (YH 15.6.2022) käsitellään pe-

rintätoimen ajankohtaista tilannetta vuosilta 2020 ja 2021. Vastaus Jouni Tammelinin 
selvityspyyntöön perintätoimeen liittyen ja taulukko maksumuistutusten lähetysryt-
mistä on kokousmateriaalin oheismateriaalina. 

 
 Yhtymähallituksen kokoukseen osallistuu kutsuttuna tarkastuslautakunnan puheen-

johtaja Jarkko Granat ja tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, BDO. 
 
  

Kuntayhtymä on hoitanut kuntoon perintätoimet vuosilta 2020 ja 2021. Intrum pe-
rintätoimiston hoidettavaksi on siirretty edelleen maksamattomat laskut.  

 
  
 - Selvityspyyntö ja vastaus Pöytyän ktt ky:n perintätoimesta ja taulukko maksumuis-

tutukset 
 - Kuntayhtymän johtajan laatima kooste kuntayhtymän perintätoimesta (Pöytyän 

kunnanvaltuusto 30.5.2022) ja Auran kunnanvaltuusto 20.6.2022. 
 
 
 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, Auranmaan tilitiimi 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:   
  
 Yhtymähallitus merkitsee perinnän ajankohtaiskatsauksen ja vastauksen selvitys-

pyyntöön tiedoksi. 
 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 4) 
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1-6, 2022 
 
 Toiminnan ja talouden toteuma toisella vuosineljänneksellä sekä loppuvuoden en-

nuste. Kuntamaiseman raportti on yhtymähallituksella käytettävissä. 
 

TALOUDELLINEN TOTEUMA 
  
 Toimintatuotot: 46,9 % 
 Toimintakulut: 50,6 % 
 Talouden toteuma: - 457 000 € 
 
 Koronatilanne on aiheuttanut kustannusten kasvua. Myyntituotot kunnilla ja vuode-

ostomaksut vähentyvät. Hammashoitomaksut vähentyvät lääkärivajeen vuoksi. Palk-
kakustannuksista on odotettavissa nousua, koska koronasta johtuvia sairauslomia on 
ollut runsaasti. Uusien työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset mak-
setaan takautuvasti 1.6.2022 alkaen. Asiakaspalveluiden ostot kunnilla nousevat, 
koska kuntayhtymän asukkaita on hoidettu myös muiden kuntien osastoilla. Kiinteis-
töpalvelut tulevat ylittymään mm. Auran iv- kanavien nuohouksen vuoksi. Myös 
muita pakollisia kiinteistöön liittyviä huoltotöitä on tehty kuten terveysasemien jääh-
dytyslaitteiden korjauksia. Taloushallintoon on ostopalveluna hankittu asiantuntija-
apua. 

 
 Palveluiden ostot ovat 66,7 %. Ostopalveluiden ylitys johtuu pääasiassa covid- näyt-

teistä. Työvoiman vuokraus tulee ylittymään, koska vuokralääkäreitä on käytetty 
suunniteltua enemmän. Valtio päättää syksyn aikana mahdollisten koronakorvaus-
ten perusteista kunnille ja kuntayhtymille. Vuonna 2022 kuntayhtymä sai noin 1,5 
milj. covid- korvauksia.  

 
  

ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUMA 
 

Erikoissairaanhoidon kuntaraportit ovat esityslistan liitteenä. Auran osalta on nousua 
TYKS akuutin ja psykiatrian käytössä. Siirtoviivemaksuja on alkuvuonna kertynyt Au-
raan (11) vuorokautta, 3 potilasta 11620 € ja Pöytyälle (43) vuorokautta, 11 potilasta 
45100 €. Kustannukset ovat syntyneet, koska tk-osastolla on ollut kolme kertaa ko-
ronaepidemia alkuvuoden aikana ja paikkoja on jouduttu supistamaan. Jatkohoito-
paikkojen järjestäminen on pitkittynyt kuntien hoitajapulan vuoksi. 

 
 Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkan mukaan kustannukset: 
 Pöytyä -5,8 % ja Aura +3,4 %.  
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 HALLINTO- JA TUKITOIMINNOT 

 
 Hallintopalveluiden alkuvuosi on ollut työntäyteinen tilinpäätöksen ja hyvinvointialu-

een valmistelun vuoksi. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt talouspäällikön tehtäviä 
oman työn ohella. Taloussihteeri on puuttunut koko alkuvuoden ja palkkasihteeri on 
tehnyt myös nämä työtehtävät toukokuuhun asti. Tilinpäätökseen hankittiin apua 
Kuntamaisema Oy:tä ja Auran tilitiimistä.  

 
 Tammikuussa ilmi tulleen vuosien 2020- 2021 keskeneräiset perintätoimet on saa-

tettu kuntoon. Yhtymähallitukselle annetaan erillinen ajankohtaiskatsaus perintätoi-
mesta 24.8.2022. Asiakaspalautteen käsittelyyn ja asioiden selvittämiseen on talous- 
ja palkkasihteereiltä mennyt huomattavasti aikaa. 

 
 Useita kilpailutuksia ja hankintoja on valmisteltu ja tehty alkuvuonna. 
 Kiinteistöhuollon osalta on alkuvuonna myös jouduttu turvautumaan ostopalveluun 

äkillisen henkilöstötilanteen vuoksi. Ruokapalveluissa on kärsitty ajoittain työvoima-
pulasta. Kyrön terveysaseman kattoremontti ja Riihikosken osaston sokkelin ja sala-
ojien korjaus on käynnissä. 

 
 
                          AVOTERVEYDENHUOLTO (SAIRAANHOITOPALVELUT, TERVEYSNEUVONTAPALVELUT) 
 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän terveysasemien toiminta on toteutunut 
neljällä terveysasemalla lukuun ottamatta sairaanhoidon kesäsulkua 24.6 – 7.8.2022, 
jolloin Kyrön ja Yläneen terveysasemat olivat suljettuina. Henkilökuntaresurssit eten-
kin lääkäreiden osalta ovat olleet huonot kyseisellä ajanjaksolla kesälomien, sairaslo-
mien sekä työsuhteiden lopetusten vuoksi. Huolimatta huonoista resursseista koulu-
terveydenhuollon koronaan liittyvä velka saatiin suunnitellusti purettua toukokuun 
loppuun mennessä. Lääkäreiden vastaanotoille on päässyt vaihdellen jonotusajan ol-
lessa 1–4 viikkoa. Lääkäreiden iltavastaanotot olivat aina täynnä, ja osittain niiden an-
siosta hoitojonot eivät puolittuneesta miehityksestä huolimatta kasvaneet huomatta-
vasti. Lisäksi sairaanhoitajien vastaanottoa on lisätty ja näin asiakas on saanut nopean 
kontaktin sairaanhoidon arvioon. Monissa tapauksissa sairaanhoitajan vastaanotto on 
riittänyt potilaan ongelman ratkaisemiseksi.   
Osittain henkilökuntavajetta on saatu paikattua vuokralääkäreillä sekä sairaus- ja vuo-
silomasijaisilla, jonka vuoksi kyseiset kulut talousarviovertailussa ovat aiempaan näh-
den kasvaneet. Lukuisat työpaikkailmoitukset ovat myös kasvattaneet painatusten ja 
ilmoitusten osuutta arvioitua suuremmiksi. Covid-19 tauti esti edelleen huhtikuussa 
vuodeosaston paikkojen täyttä käyttöä ja taloudessa tämä näkyy vuodeosaston 
myynti tuottojen arvioitua vähäisempänä toteutumana. Kesän aikana vuodeosaston 
kaikki paikat ovat olleet jatkuvasti täytettyinä.  
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                          HAMMASSAIRAUKSIEN HOITO 
 
 Rekrytointien haastavuuden vuoksi yhtymähallitus päätti maaliskuun kokouksessa 

hammashuollon hoitojonon purusta ostopalveluna. Huhtikuun kokouksessa yhtymä-
hallitus päätti ostopalvelun tuottaja kilpailutuksen jälkeen ja käytännön järjestelyjen 
jälkeen jonon purku aloitettiin toukokuussa. Tähän mennessä noin 260 asiakasta on 
ohjattu ostopalveluun. 

 
 Hammaslääkäriresurssi kesäsulun ajaksi varmistettiin yhdellä vuokrahammaslääkärin 

työpanoksella. Näin vältyttiin hoitoon pääsyn haavoittuvuudelta, mikäli koko sulku-
aika olisi ollut yhden hammaslääkärin resurssin varassa. 

 Hammaslääkärien sijaisuudet sekä suuhygienistin ja hammashoitajan toimi olivat 
kesä-heinäkuussa uudelleen avoinna. Suuhygienistin toimi sekä yhden hammaslää-
kärin sijaisuus on saatu täytettyä. Hammashoitajan toimeen ei tullut yhtään kelpoi-
suusvaatimukset täyttävää hakijaa. Suuhygienisti aloittaa lokakuun alusta ja ham-
maslääkärin sijainen syyskuun alussa. 

 
                         
                                            
                          HOITOTYÖ 
 
 Alkuvuonna on Covid-19 tauti läpäissyt lähes kokonaisuudessaan kuntayhtymän 

hoito- ja laitoshuollon henkilöstön ja sairauspoissaoloja on ollut paljon. Sijaistyövoi-
man saatavuudessa on ollut huomattavia haasteita ja tästä syystä henkilöstön kuor-
mitus eri yksiköissä on lisääntynyt.  

 
 Haasteista huolimatta olemme pystyneet aloittamaan maaliskuun alusta osastolle 

suunnatun fysioterapeuttien viikonlopputyön pilotoinnin.  
 Maaliskuusta on yhden sairaanhoitajan työpanos suunnattu vastaanottotyössä koko-

päiväisesti päivystävän sairaanhoitajan tehtäviin sekä lisätty sähköisesti varattavia sai-
raanhoitajan ja Lämä-hoitajan vastaanottoaikoja. Äitiys- ja lastenneuvoloissa koti-
käyntien tekeminen on aloitettu uudelleen Covid-19 pandemian jälkeen.  

 
 Valmistelija: johtoryhmä 
 
 Liite 1: Lyhyt tuloslaskelma 6/2022 
 
 Oheismateriaali: Maksuosuudet ja % 1- 6/ 2022 
                                Maksuosuudet 1- 6/2022 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 yhtymähallitus merkitsee talousraportin 1-6, 2022 tiedoksi. 
 
 
 
 Päätös:       
 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  24.8.2022 141 

    
     

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

 

 
§ 
(asia 5) 
TERVEYSKESKUSOSASTON OVIEN UUSIMINEN 
 
              YH-kokous 21.4.2021; 

§ 65 
(asia 3) 
TERVEYSKESKUSOSASTON OVIEN UUSIMINEN 
Yhtymähallitus on kokouksessaan 13.1.2016 § 3/2016 käsitellyt Riihikosken 
terveyskeskusosaston kuntokartoitusta. Kuntokartoituksessa on todettu mm. osaston 
ovien kaipaavaan uusimista. Kesällä 2017 osastolle tehtiin ilmatiiveys urakka, mutta 
ovia ei tuon urakan yhteydessä uusittu. Talvella 2021 on osaston ovien kunto arvioitu 
uudelleen ja niiden on todettu olevan korkeintaan välttävässä kunnossa, moni ovi on 
jo huono- tai erittäin huonokuntoinen. Huonokuntoiset ovet luovat myös selkeän 
työturvallisuusriskin osaston hoitohenkilökunnalle. 
Vt. kuntayhtymän johtaja on yhdessä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston ja 
Insinööri toimisto H. Kiisken kanssa laatinut ovikaaviot, laatinut asennusselosteen, 
työturvallisuusselosteen ja urakkaohjelman, joiden pohjalta on esitetty tarjouspyynnöt 
kolmelle urakoitsijalle. 
Ovien uusimisen toteuttaminen vaatii huolellista ennakkovalmistelua ja tarkkaa 
suunnitelmaa. Osaston toimintoja ei ole tarkoitus ajaa edes osittain alas, vaan tavoite 
on suorittaa urakka osaston toimiessa lähes normaalisti. Urakan toteutus on ajateltu 
kesäaikaan, jolloin osaston täyttöaste on usein ollut luonnollisesti hieman alhaisempi. 
Lisäksi kesäaika mahdollistaa rakennusmateriaalien sekä tiettyjen työvaiheiden 
toteutuksen ulkona. Aikaa urakan toteutukseen on arvioitu kuluvan noin kahdesta 
kolmeen viikkoa. Tavoite on uusia ovet aina huone kerrallaan, jolloin valmiiksi saadut 
huoneet voidaan ottaa iltapäivällä potilaskäyttöön. 
Tarjoukset pyydettiin erittelemään kolmeen eri alueeseen eri huonetyyppien 
mukaisesti. 
Koonti saaduista tarjouksista: 
 

 
hinnat ovat alv 0% 
Koska varsinaista osaston potilaspaikkojen alasajoa ei suunnitella, ei urakan 
toteutukseen liity merkittäviä muita kustannustekijöitä, kuten osastopaikkojen ostoa. 
Remontoidut huoneet tulee siivota kuntayhtymän laitoshuollon toimesta, jolloin urakan 
aikana joudutaan mahdollisesti tarkastamaan osastolaitoshuollon iltaresurssia. 
 
Liite 1: Tarjouspyyntö 
Oheismateriaali: Ovikaaviot, urakkaohjelma, asennusseloste ja työturvallisuusohje 
saadut tarjoukset 
Ennen lopullisesta urakasta sopimista tulee suunnitelmat vielä tarkastaa ja käydä läpi 
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osaston johdon kanssa. Tarkennettavia asioita ovat muun muassa työsuunnitelma, 
ovien uusimisjärjestys, työpäivien kulku sekä tietyt tekniset toteutukset kuten ovien 
salparatkaisut. Lisäksi on järkevää keskustella mahdollisista osastolle muutoin tarpeen 
olevien pienten rakennushuolto ja korjaustöiden toteutuksesta urakan lisätöinä. 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 
 
Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää toteuttaa Riihikosken osaston ovien 
uudistamisurakan kesällä 2021. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa vt. 
kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän neuvottelemaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman urakan sekä teettämään mahdolliset 
liitännäis- ja lisätyöt 100 000 euroon asti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukainen 

 
 
 Terveyskeskusosaston oviremontti on valmistunut. Yhdyshenkilönä oviremontin to-

teuttamisessa on toiminut Insinööritoimisto H. Kiiski Oy. Esityslistan liitteenä on yh-
teenveto investointikustannuksista, jotka ovat 110 001,65 €. Kustannusten ylitys joh-
tuu siitä, että oli välttämätöntä toiminnallisesti asentaa sähkölukot manuaalilukkojen 
sijaan.  

 
 Mäkelän Rakennus Oy:lle on sovitusti maksettu käyttötaloudesta lisätöistä (maalaus) 

ja takuuajan vakuudesta 3 226 € vuonna 2022. Remontti on tärkeää hoitaa loppuun 
ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Seinämattojen korjaus on välttämätön osastolla 
ja siitä tulee käyttötalouteen 3-4 000 € kustannus vuonna 2022. 

 
 
 Oheismateriaali: Ovi-investoinnin loppuselvitys 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski päätösehdotus: 
 
 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
 Päätös: 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  24.8.2022 143 

    
     

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

 

§ 
(asia 6) 
AURAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN SELVITYSPYYNTÖ SIIRTOVIIVEPÄIVIEN VUOKSI VUODEOSASTON TOIMIN-
NASTA 
 

Siirtoviivemaksuja on alkuvuonna kertynyt Auraan (11) vuorokautta, 3 potilasta 
11620 € ja Pöytyälle (43) vuorokautta, 11 potilasta 45100 €.  
 

 Lailla 9.7.2020 säädetty portaittain voimaan tullut henkilömitoitus iäkkäiden henki-
löiden tehostettuun palveluasumiseen sekä pitkäaikaiseen laitoshoitoon on johtanut 
lisääntyneeseen hoitajien tarpeeseen. Vuoden 2022 alusta vaadittava hoitajamitoi-
tus on vähintään 0.6 työntekijää asiakasta kohden. 1.1.2022 voimaan tullut tartunta-
tautilain väliaikaisen 48a §:n soveltaminen puolestaan edelleen supisti palveluasumi-
sen sekä laitoshoidon henkilökuntamäärää pakollisen rokotusvaatimuksen muo-
dossa.  Nämä kaksi toimea ovat johtaneet kaikkialla tilanteeseen, jossa vuodeosas-
toilla odottaa potilaita jatkohoitopaikkoihin ajoittain useiden kuukausien ajan estäen 
edelleen uusien potilaiden oton vuodeosastoille ja siirtoviivemaksujen synnyn.  

 Keväällä terveydenhuoltoa koetellut hoitajajärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto 
johtivat tilanteisiin, jolloin sairastumisen vuoksi henkilökuntaa vuodeosastovuoroihin 
ei saatu ja potilasturvallisuuden vuoksi vuodeosastolla hoidettavien potilaiden luku-
määrää ajoittain jouduttiin rajoittamaan. Vuodeosastolla oli myös kevään aikana 
kolme covid-19 tautiepisodia, joiden aikana vuodeosastot jouduttiin sulkemaan uu-
silta potilailta tartuntojen välttämiseksi aina kerrallaan noin 2–3 viikoksi. Tämä esti 
noiden kyseisten viikkojen aikana potilaiden pääsyn vuodeosastollemme. Vuode-
osastolla on ainoastaan 2 eristyshuonetta ja niiden avulla emme hillitse taudin leviä-
mistä.   

 Tänä vuonna siirtoviivettä on tullut edellä mainituista syistä ja siihen Riihikoskella 
sijaitsevan vuodeosastomme toiminnalla ei ole voinut vaikuttaa. Vaikuttavat keinot 
ovat poliittisia.  

 
Valmistelija: Johtava lääkäri Katja Virta 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski päätösehdotus: 
  
 Yhtymähallitus toimittaa selvityksen Auran kunnan perusturvalautakunnalle. 
 
 

Päätös:  
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§ 
(asia 7) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 67) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta va-
pautuvalle laitoshuoltajan toimelle (nro 67) 25.8.2022 lukien toistaiseksi. Toimen en-
simmäinen sijoituspaikka on Riihikosken terveysasema, osasto. 
 
Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. Toimen 
työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote - so-
pimuksen liitteen 2 kohdan 02PER010 mukaisesti. Tämänhetkinen laitoshuoltajan teh-
täväkohtainen palkka on 2073,18 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymän osastolla työskentelee yhteensä 4,5 laitoshuoltajaa kaksivuorotyössä 
ympäri viikon. Laitoshuoltajien työtehtäviin kuuluvat sekä siivoustyön mitoitusten pe-
rusteella osastolla tehtävät työt että oheistöinä osa potilasruokailuun kuuluvista teh-
tävistä (astioiden keräily). Laitoshuoltajien työtehtäviä ei voida järjestellä toisella ta-
valla. Jotta terveydenhuollossa tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään 
infektioiden torjunnassa ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan 
toimen täyttäminen välttämätöntä. 
 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus hyväksyy täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle. Tehtäväkohtainen 

palkka on 2073,18 euroa kuukaudessa. 
 
 
 Päätös:       
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 8) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 115) 

 
Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen vuoksi 
vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 115) 1.1.2023 lukien toistaiseksi.  

 
Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto tai lä-
hihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen työaika on 
38,25 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy sote-sopimuksen 
liitteen 1 kohdan 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen hammashoitajan tehtäväkoh-
tainen palkka on 2280,87 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteutta-
miseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän yhteydensaannin ter-
veyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, hammashoitajan toimen täyttö on 
välttämätöntä. 

 Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

 Yhtymähallitus hyväksyy täyttöluvan hammashuoltajan toimelle. Tehtäväkohtainen 
  palkka on 2280,87 euroa kuukaudessa. 
 
 
 
 Päätös: 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 9  ) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LÄHIHOITAJAN TOIMELLE (nro 63)  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 1.9.2022 alkaen vapautuvalle 
lähihoitajan toimelle (nro 63). Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihi-
koski. 
 
Kyseinen toimi on perustettu vuonna 2020 osaston lähi- ja perushoitajien vuosilomien 
sijaisuuksiin. Osastolla työskentelee vakinaisessa työsuhteessa yhteensä 11 lähi- ja pe-
rushoitajaa. Heidän vuosilomiensa aikaisen henkilöstömitoituksen turvaamiseksi lähi-
hoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 
 
Lähihoitajan/perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan 
tutkinto. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus 
määräytyy SOTE- hinnoitteluliitteen 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston lä-
hihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 268,35 euroa kuukaudessa. 
 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

Ma. kuntayhtymäjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 63) 1.9.2022 
lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 268,35 euroa kuukaudessa. 

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

 

§ 
(asia 10) 
HENKILÖKUNNAN KORONAKORVAUKSET 
 
 Covid19-pandemia on kuormittanut Pöytyän ktt ky:n henkilöstöä paljon vuonna 

2022. 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus myöntää hyvinvointirahaa kuntayhtymän henkilökunnalle käytettä-

väksi 150 € työntekijää kohden vuonna 2022. Hyvinvointirahaan on oikeutettuja 
vähintään 3 kk kuntayhtymän palveluksessa vuonna 2022 työskennelleet henkilöt, 
joilla on  voimassa oleva työsopimus/virkamääräys 1.9.2022. Raha on käytettävissä 
1.9. – 31.12.2022 ePassi palvelun kautta. Jos summaa ei ole käytetty 31.12.2022, se 
palautuu kuntayhtymään. 

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

 

§ 
(asia 11) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
  27 §/ 2022 Hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennykset 

28 §/ 2022   Hankintapäätös Riihikosken osaston salaojituksesta ja sokkelin korjauk-  
sesta 

 
  Johtava lääkäri Katja Virta 
  A11-12/ 22/KV  Virkaan valintapäätöksiä, vakanssi nrot 18 ja 20 
   
       
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
  A 112 - A 147, joista A 138, A 145 ja A 147 toimeen valintapäätöksiä  

  
  Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
  A11-A14, joista A12 toimeen valinta päätös 
  O3, irtisanoutuminen 
   
   
     
 
§  
(asia 12) 
TIEDOKSI  Oheismateriaali: 

Auran terveysaseman palotarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja. 
 
Tiedoksi Auran kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet 20.6.2022. 
 
Liite 2: §22 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös 2021. 
 
Liite 3: §23 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen 
ja vastuuvapauden myöntäminen. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
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Allekirjoitus: 
 

 

§ 
(asia 13) 
YLEISKIRJEET 
  KT:n yleiskirjeet 3-6 ja 9/ 2022: 
   

3/2022 Työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset sekä muut kustannusvaiku-
tukset vuosina 2022-2024 

    
  4/2022 Ammattiyhdistysmaksujen perintä 
 
  5/2022 Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 2022-2025 
 

6/2022 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022-
2025 
 
9/2022 Lääkärien virka- ja työehtosopimus 2022-2025  

 
  
 
 
 
 
 
§ 
(asia 14) 
MUUT ASIAT 
 
 - Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta  
 
 -  Toiminnan ajankohtaiskatsaus 
 
 
 
 
 
 
 
§  
(asia 15) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


