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§ 143 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan. 
 
  
 
 
 
 
§ 144 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus:  
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja Tammelin Jouni. 
 

 
 

 
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 145 
(asia 3) 
LIFECARE PÄIVITYKSEN TILAUS JA SOPIMUS HANKERAHOITUKSEN MAKSAMISESTA KUNTAYHTYMÄLLE 

Potilas- ja sosiaalitietojen käsittely edellyttää ajan tasalla olevia järjestelmiä. Sosiaali- ja 
terveysalan siirtyessä 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, HVA päivittää syk-
syn 2022 aikana nykyisiä Lifecare ja Effica järjestelmiä uusimpaan 2021- versioon, järjes-
telmien siirtyessä samalla uudelle HVA:n käyttöpalvelualustalle. 

 
Käyttöpalvelualustan käyttöönotto hoituu hyvinvointialueen ja 2M-IT:n toimesta. Kuntien 
ja kuntayhtymien ollessa nykyisten sovellusten käyttölisenssien haltijoita TietoEVRY Oyj:n 
Lifecare ja Effica asiakas- ja potilastietojärjestelmissä.  Näiden sopimusehtojen mukaisesti 
hyvinvointialueen ei ole suoraan mahdollista tilata tarvittavia päivityksiä TietoEVRYltä. He 
ovat kysyneet kunnilta ja kuntayhtymiltä yhteistyön mahdollisuutta, jolloin nykyiset li-
senssinhaltijat tekisivät järjestelmätoimittajalta tilaukset tarvittavista päivityksistä. Lasku 
päivityksistä ohjautuu ehtojen mukaisesti tilaajalle, eli tässä tapauksessa kunnille ja kun-
tayhtymille. 

 
Osana hyvinvointialueen tarjoamaa toimintamallia, HVA korvaa TietoEVRYlle tehtävistä 
tilauksista aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä ICT-muutosrahoituksella. Kustannus-
ten korvaamisesta tehdään erillinen sopimus avustuksen siirrosta jokaisen ohjelmiston 
muutostyön tilaajan eli osa toteuttajan ja hyvinvointialueen kanssa. Poikkeustapauksissa 
on mahdollista sopia avustuksen maksatuksen saamisesta ennen laskun maksamista. 
Käyttölisenssin haltijan pitää sopia järjestelystä hyvinvointialueen edustajan kanssa. 

  
Valmistelija; ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtajan Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan tilaamaan TietoEVRYltä tarvitta-
vat Lifecare järjestelmän päivitykset ja sopimaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
kanssa tilauksien kanssa yhtä suurien avustuksien maksamisesta sekä allekirjoittamaan 
sopimus avustuksien maksatukseen liittyen.  Kuntayhtymänjohtaja pyrkii neuvottele-
maan, että avustus maksetaan vuoden 2022 aikana.  

 
 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
 
 
Oheismateriaali: 
HVA Muutostyöt 
HVA Lifecare esiselvitys Varsinais-Suomi 
Lifecare HVA työkalut sisältökuvaus  
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§ 146 
(asia 4) 
REKRYTOINTILISÄN KÄYTTÖÖNOTTO AJALLA 20.10- 31.12.2022 

 
Kuluvan vuoden aikana hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut huomattavasti. 
Avoimiin, vakinaisiin toimiin on ollut hyvin vähän tai ei ollenkaan hakijoita.  Osa jo 
toimeen valituista on myös perunut luvatun työhön tulonsa kokonaan. Resurssipula 
on ollut erityisen vaikea terveyskeskuksen osastolla, mutta myös avoterveyden-
huolella ja laitoshuollossa on pula sekä vakinaisesta henkilöstöstä avoimiin tehtäviin 
että vuosilomien ja muiden poissaolojen aikaisista sijaisista. Työssä oleva henkilöstö 
on jo erittäin kuormittunutta vallitsevasta hankalasta tilanteesta. 

 
Tällä hetkellä, ennen sote-uudistuksen voimaantuloa 1.1.2023, nykyiset kunnat ja 
kuntayhtymä kilpailevat samoilla markkinoilla hoitotyöntekijöistä. Useat lähikunnat ja 
kuntayhtymät ovat viime aikoina päättäneet maksaa erilaisia rekrytointilisiä. Muun 
muassa Pöytyän kunta on tehnyt rekrytointilisää koskevan päätöksen jo 11.5.2021 § 
17. Jotta kuntayhtymän toimia ja sijaisuuksia saadaan täytettyä, tarvitaan myös kun-
tayhtymässä rekrytointilisän käyttöottoa. 

 
Monet näistä muiden organisaatioiden nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstön houkutteluun käyttämistä kannustinmalleista maksetaan vasta, kun työntekijä 
on työskennellyt sen ajan, jonka hän on sitoutunut työskentelemään. Hyvinvointialu-
een aloittaessa jo tulevassa vuodenvaihteessa, ei ole tarkoituksenmukaista, että kun-
tayhtymässä tehtäisiin pidempiaikaisempia päätöksiä rekrytointilisän suhteen. Näin 
ollen jäljellä olevan kalenterivuoden ajan ehdotetaan käytettäväksi Sote-sopimuksen 
II luvun 15§ mukaista määräaikaista rekrytointilisää, joka on osa työntekijän varsi-
naista palkka. Rekrytointilisän suuruudeksi ehdotetaan 300 euroa kuukaudessa, suh-
teessa työsuhteen aloitusajankohtaan. Rekrytointilisä maksetaan rekrytoitaville osa-
aikaisille työntekijöille työaikaprosentin suhteessa.  

 
Ehdotettu rekrytointilisän suuruus on määräytynyt siten, että pohjana on käytetty em. 
Pöytyän kunnan tekemään päätöstä 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta vuoden työs-
kentelyn jälkeen. Näin saatava summa 1.10.2022 voimaantulleista tehtäväkohtaisista 
palkoista on jaettu kuukautta vastaavaksi. 
Rekrytointilisä kohdennetaan osaston, avosairaalan ja avoterveydenhuollon hoito-
henkilöstöön sekä laitoshuoltoon. 

 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön rekrytointilisän ajalla 20.10 – 31.12.2022. Rek-
rytointilisä on 300 euroa kuukaudessa. Rekrytointilisä maksetaan rekrytoitaville osa-
aikaisille työntekijöille työaikaprosentin suhteessa. Rekrytointilisä kohdennetaan 
osaston, avosairaalan ja avoterveydenhuollon hoitohenkilöstöön sekä laitoshuoltoon. 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken muutettu päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön rekrytointilisän ajalla 20.10 – 31.12.2022. Rek-
rytointilisä on 300 euroa kuukaudessa. Rekrytointilisä maksetaan rekrytoitaville osa-
aikaisille työntekijöille työaikaprosentin suhteessa. Rekrytointilisä kohdennetaan 
osaston, avosairaalan ja avoterveydenhuollon hoitohenkilöstöön laitoshuoltoon sekä 
ravintopalveluihin. 

 
 Päätös: 

Muutetun päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 147 
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 27) 

 
Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 
vuoksi vapautuvalle hammaslääkärin viralle (nro 27) 1.11.2022 lukien toistaiseksi.  
 
Hammaslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto, Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito. Viran työaika on 38,25 h/vko ja sen palkkaus määräytyy 
kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 2 kohdan L2TH5200 mukaisesti. 
Tämänhetkinen hammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on 4565,19 euroa kuukau-
dessa. Tämän lisäksi maksetaan toimenpidepalkkiot kunnallisen lääkärien virkaehto-
sopimuksen liitteen 2 mukaisesti. 
 
Valmistelija; vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 

 
 
 
Ma. kuntayhtymänjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammaslääkärin viralle (nro 27). Tehtäväkoh-

tainen palkka on 4565,19 euroa kuukaudessa. 
 
 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 148 
(asia 6) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LÄHIHOITAJAN TOIMELLE (nro 64)  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 1.11.2022 alkaen vapautuvalle 
lähihoitajan toimelle (nro 64). Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihi-
koski. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 – potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on runsasta. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmu-
kaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä hoitaja-
mitoitus. Tämän vuoksi on lähihoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 

 
Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan tutkinto. Toi-
men työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus määräytyy 
SOTE- hinnoitteluliitteen 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston lähihoitajan 
tehtäväkohtainen palkka on 2 279,69 euroa kuukaudessa. 
 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

Ma. kuntayhtymänjohtajan Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 64) 1.11.2022 
lukien toistaiseksi. Tämänhetkinen osaston lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 279,69 euroa kuukaudessa. 

 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaan.  
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§ 149 
(asia 7) 
OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN §29/2022 EI JULKINEN (laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista § 785/992) 
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§ 150 
(asia 8) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
 
  Johtava lääkäri Katja Virta 
   04/22/ KV Irtisanoutumispäätös 
   Y6/22/KV Työajan muuttaminen 
   R11/22/KV Hankintapäätös 
   A15/22/KV Päätös vastuulisästä 
   
   
       
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   A 177 – A 181, joista A 178 toimeen valintapäätös  

R 3 Lähihoitajan työpanoksen hankkiminen osastolle ostopalveluna 
ajalla 4.10.-6.11.2022  

 
    
  Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
   O4-O6/2022 irtisanoutumisen hyväksyminen 
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§ 151 
(asia 9) 
TIEDOKSI   

TERVEYSASEMIEN JOULUNAJAN SULUT 
                                                Kuntayhtymän terveysasemista joulun jälkeisellä viikolla 52 (27.- 30.12.2022) ovat toi-

minnassa, Riihikosken terveysasema ja supistetusti Auran terveysasema. Auran ter-
veysasemalla toimivat hammashuolto ja neuvolatoiminnat. Riihikosken terveysase-
malla toimivat normaalisti sairaanhoidon vastaanotot, hammashuolto ja päiväaikai-
nen päivystys. Kyrön ja Yläneen terveysasemat ovat suljettuina kyseisen viikon. Labo-
ratorion näytteenotto on keskitetty Riihikoskelle joulun ajaksi viikoilla 51–1 
(19.12.2022- 8.1.2023).  

 
 

Kuntayhtymän ravintohuollon henkilökunta siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja 
samana päivänä Kaarealle. Ravintohuolto organisoidaan Pöytyän alueella uudelleen 
28.11.2022 alkaen Kaarean ohjeistuksen mukaisesti. Merkitään tiedoksi valmisteluti-
lanne. Asiat tuodaan päätöksentekoon yhtymähallitukseen seuraavassa kokouk-
sessa.   

 
 

Liite 1: Lyhyt tuloslaskelma 8/ 2022 
 

  Liite 2: Ilmoitus kaukolämmön hinnanmuutoksesta 
   

Liite 3: Pöytäkirjanote Auran kunnanvaltuusto § 45/ 19.9.2022; Pöytyän kansanter-
veystyön kuntayhtymän tulevaisuus 
 
Liite 4: Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, Kyrön terveysasema – Vesikatteen uusi-
minen 2022 

 
Liite 5: § 107 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän selvitys ja esitys Varsinais-
Suomen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, toimitiloista, sopi-
muksista, vastuista ja lomapalkkavelasta 
 
Liite 6: Sopimus avustuksen siirrosta 
 
Liite 7: Sähköposti – VSSHP jäsenkuntien tasaerälaskutuksen tarkistus loka-joulu    
kuulle 
 
Liite 8: VSSHP Tasaerälaskutuksen jäsenkuntatarkistus 2022 

 
 
 Liite 9: Pöytäkirjanote, V-S aluehallitus 27.9.2022, 21/2022; Tietoevryn Lifecare ja 

Effica- järjestelmien pakollisten ICT- muutostöiden suorahankinta 
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§ 152 
(asia 10) 
YLEISKIRJEET 

 KT:n yleiskirje 20/2022: 
Lääkärisopimuksen (LS) 2022–2025 keskitetyn erän jakaminen yleiskorotuksena sekä 
osapuolten kannanotto palkkausjärjestelmäuudistuksesta hyvinvointialueille 

 
  

 
  
 
§ 153 
(asia 11) 
MUUT ASIAT 
  UUSIEN KUVANLUKIJOIDEN HANKINTA 

Hammashuollon vastaanotoilla otettavat rtg-kuvat otetaan epäsuoralla järjestel-
mällä. Eli rtg-kuva otetaan kuvalevylle, joka luetaan rtg-kuvaksi potilastietojärjestel-
mään kuvanlukijassa. Kuvanlukijoita on yksi jokaisessa hammashoitolassa. Nykyiset 
kuvanlukijat alkavat olla jo aika iäkkäitä ja niissä on ilmennyt erilaisia vikoja, joita 
vielä on kuitenkin saatu korjattua. Kuntayhtymän talousarviossa on suunniteltu uu-
sien kuvanlukijoiden hankinta tämän vuoden viimeiselle neljännekselle rahoituksella 
hankittavaksi. Neljän kuvanlukijan hankinta-arvioksi talousarvioon on suunniteltu   
28 000 euroa. Yhtymähallitukselta pyydetään lupa hankinnan tekemiseen viranhalti-
japäätöksellä. Leasing-tiedot tulee toimittaa 11.11.2022 mennessä hyvinvointialu-
eelle. Tämän kalustohankinnan jälkeen ei tehdä kuntayhtymään enää lisää leasing- 
hankintoja. 

  
  Päätös: 

Yhtymähallitus päättää antaa vastaavalle hammaslääkärille, Heli Kriikkulalle, luvan 
hankkia kuvanlukijat viranhaltijapäätöksellä. 

 
  
 

Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta  
 
 
 
  Toiminnan- ja lääkäritilanteen ajankohtaiskatsaus 
 
 
 
 
 
§ 154 
(asia 12) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. 

https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/GuquBgtd6xwxLIZnQpx8BeGwhasPjisxRh6JC4dA2xox/enPA75qwgTKzhBkBizfJDTccaWbGWZKwBLncxJ0L4jUx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/GuquBgtd6xwxLIZnQpx8BeGwhasPjisxRh6JC4dA2xox/enPA75qwgTKzhBkBizfJDTccaWbGWZKwBLncxJ0L4jUx
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: §  
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät: §  
 

 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 
  Yläneentie 1 
  21870 RIIHIKOSKI 

 
Pykälät: §146 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
 



       179 
VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
                                                                § 149 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 

 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 €. 

 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 

 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Valituskirja 
 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 
- päätös. johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 
nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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