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§ 131 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 
  
 
 
 
 
§ 132 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus:  
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Simola Lea ja Laakso Arvo. 

 
 

 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 133 
(Asia 3)  
TULOJÄÄMIEN POISTO   

Yhtymähallitus on käsitellyt 26.1.2022 § 20 edellisen kerran tulojäämien poistoja.   
Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2020 tulojäämien poistamista. 
Tulojäämä koostuu potilaslaskuista. 
Tulojäämää on em. ajalta kertynyt 52 538,84 euroa ja koskee yhteensä 390 poti-
lasta. 
  
Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on saatu perittyä vuoden 2021 aikana yhteensä 
1.532,63 euroa ja vuoden 2022 aikana 926,99 €. 
  
 

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 94 538,30 € 

2020 390 52 538,84 € 
 

 
 
Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä.  
 
Myyntisaamisiin jää vielä v. 2020 syntyneitä kunta- sekä vakuutusyhtiöiden tapatur-
malaskutuksia. Jos ne perintätoimien yhteydessä osoittautuvat aiheettomiksi ne tul-
laan kirjaamaan tulonoikaisuna vuoden 2022 aikana. Nämä ovat yht. 35.317,86 euroa, 
kun Turun kaupungin saatavia ei huomioida, niihin osasuorituksia tulee lupauksen 
mukaisesti lähes päivittäin. 

 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski/Auranmaan Tilitiimi Oy 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2020  tulojäämät 52.538,84 €. 
 
 
Päätös:  
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 134 
(asia 4) 
SOPIMUSTEN SIIRTO KUNNILLE 
 Hyvinvointialueen aloittaessa ja kuntayhtymän purkautuessa, siirtyy kunnille osa 

kuntayhtymän sopimuksista. Hyvinvointialueen aluehallitus on 16.9.2022 §227 il-
moittanut mitkä sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle ja mitkä eivät siirry. Kun-
tayhtymän johtaja on neuvotellut Auran ja Pöytyän teknisten johtajien kanssa kiin-
teistöihin liittyvien sopimusten siirtymisestä kuntiin tai sopimusten päättämisestä. 

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sopimuksiin liittyvä kustannusvastuu 
päättyy 1.1.2023. Auran ja Pöytyän tekniset johtajat neuvottelevat yritysten kanssa 
sopimusten siirroista tai uusien sopimusversioiden laatimisesta. 

  
 

Caverion Oyj ( sopimuksen tekohetkellä YIT) 
 Riihikosken terveysaseman paloilmoitinjärjestelmän huoltosopimus 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Assemblin Oy 
 Trend-rakennusautomaatiojärjestelmän palvelusopimus 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Auran Lämpö Oy 
 lämpösopimus 
 Sopimus siirretään Auran kunnalle 
  
 

Notra Oy 
 Kiinteistötekniikan kunnossapitosopimus 
 Päätetään 1.1.2023 alkaen 
 

Loiste Oy 
 Sähköenergian myyntisopimus 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Fortum Sähkönsiirto Oy 
 Johtoalueen käyttöoikeussopimus 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Kuljetus ja Jätehuolto Mäkiö Oy 
 Jätehuoltosopimus 
 Sopimus siirretään Pöytyän ja Auran kunnille 
 

Liedon kaupunki 
 Vuokrasopimukset: 

Eläinlääkärin vastaanotto Riihikoski 
 Eläinlääkärin vastaanotto Yläne 
 Sopimukset siirretään Pöytyän kunnalle 
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Telia Company AB ( sopimuksen tekohetkellä TeliaSonera) 

 Antennin varavirta 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Paimion Lämpökeskus Oy ( sopimuksen tekohetkellä Pöytyän Lämpökeskus Oy) 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

Piha-Aura T:mi 
 Auran kiinteistönhuolto 
  Kyrön kiinteistöhuolto 
  Sopimus siirretään Pöytyän ja Auran kunnille 
 

Koneasema Maansankarit Oy 
  Yläneen kiinteistöhuolto 
  Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 

THV Tele-Projekti Oy   
  Hälytyskeskuspalvelu, kameraetävalvonta, vartija palvelut 
  Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 
 
Pöytyän vesilaitos  ( sopimusten tekoaikaan; Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos, Yläneen kunnan vesilai-

tos ja viemärilaitos, Karinaisten vesi- ja viemärilaitos, Pöytyän kunta/ Kyrön vesilai-
tos) 

 Sopimukset kiinteistöjen liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen 
 Sopimus siirretään Pöytyän kunnalle 
 Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
  
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää sopimusten siirrosta Pöytyän ja Auran kunnille valmistelijan 
esityksen mukaan. Notra Oy:n sopimus irtisanotaan päättyväksi  1.1.2023 alkaen. 
 
 
Päätös: 
V-S:n hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt sopimukset tänään. 
Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 135 
(asia 5)   
SOPIMUSTEN PÄÄTTÄMINEN HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI 
   

Hyvinvointialueen aloittaessa ja kuntayhtymän purkautuessa, siirtyy kunnille osa 
kuntayhtymän sopimuksista. Hyvinvointialueen aluehallitus on 16.9.2022 §227 il-
moittanut mitkä sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle ja mitkä eivät siirry. Pöy-
tyän kansanterveystyön kuntayhtymän tulee päättää seuraavat sopimukset päätty-
mään 1.1.2023. 

 
Kuntien Tiera Oy  

 Deltagon sähköinen allekirjoitusjärjestelmä 
  irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 
 

Aditro Oy 
 Titania 
 irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 
 

2M-IT Oy 
 Palvelusopimus Konsultointi- ja asiantuntijapalvelu 
  irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 
 

Suomen Terveystalo Oy 
 Työterveys Extranet- palvelusopimus 
 irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 
 

Kuntamaisema/ NGH Finland Oy 
 Raportointi 
 irtisanotaan 1.5.2023 alkaen 
 

ePassi Payments Oy 
 ePassi 
 irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 

 
KL- Kuntarekry Oy 

 Sopimus Kuntarekry.fi palvelun käytöstä 
 irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 

 
Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike 

 Korttimaksupäätesopimus 
 irtisanotaan 1.1.2023 alkaen 
 
  Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 Liite 1: HVA:n lista sopimuksista 
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Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus hyväksyy sopimusten irtisanomisen esittelytekstin mukaisesti 

1.1.2023 alkaen. Kuntamaisema Oy:n sopimus irtisanotaan päättyväksi 1.5.2023. 
 
 
 
  Päätös: 

V-S:n hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt sopimukset tänään. 
  Päätösehdotuksen mukaan. 
   
 
 
 

  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä           21.9.2022 159 
 

    
     

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

 

§ 136 
(asia 6) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 79) 

 
 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta va-
pautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 79) 10.10.2022 lukien toistaiseksi. Toimen 
ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, vastaanottotyö. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jak-
sotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen palkkahinnoittelun kohdan 
01HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen vastaanottotyötä tekevän sairaanhoitajan teh-
täväkohtainen palkka on 2 530,17 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla. Sairaanhoitajien 
työhön kuuluu itsenäisen vastaanoton pitäminen, erilaisiin toimenpiteisiin osallistu-
minen, lakisääteistä hoidon tarpeen arviointia puhelimessa ja potilaiden ohjaus-, neu-
vonta ja asiointipalvelua.  
 
Sairaanhoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä, jotta pystytään huolehtimaan 
terveydenhuoltolain 1326/2010 51§ mukaisesta perusterveydenhuollon hoidon tar-
peen arvioinnista ja hoitoon pääsystä sekä 24§ mukaisesta sairaanhoidosta.  
 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 79) 
10.10.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 530,17 euroa kuukau-
dessa. 

 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 137 
(asia 7) 
REKRYTOINTILISÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAAN 
  

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitusta hyväksymään 500 (viisisataa) euron 
rekrytointilisän kuukaudessa terveyskeskuslääkärin virkaan (nro 16) ajalle 
12.9.2022 – 31.12.2023.  Rekrytointilisä maksetaan suhteessa työaikaan, 500 
euron rekrytointilisä vastaa 100 % työaikaa. 

 Valmistelija: Johtava lääkäri Katja Virta 
 
 

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus hyväksyy rekrytointilisän terveyskeskuslääkärin vakanssiin nro 16 

esittelyn mukaisesti. 
 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 138 
(asia 8) 
ORTOPANTOMOGRAFIALAITTEEN HANKINTA 

 
Kuntayhtymän talousarviossa on huomioitu neljännellä vuosineljänneksellä rahoituk-
sella hankittavaksi ortopantomografialaite. 
 
Nykyinen ortopantomografialaite on hankittu kuntayhtymään v. 2007. Se on tullut 
käyttöikänsä päähän, eikä sitä sen rikkoontuessa enää voida korjata.  
 
Nykyinen laite on levykuvantamislaite ja laitteella otettujen kuvien laatu on jo heikko-
tasoista. Manuaalisen optimoinnin avulla on tehty jo kaikki mahdollinen kuvien laadun 
parantamiseksi. Uusien kuvauslevyjen hankinta vanhaan laitteeseen on hintavaa ja 
huomattavan vaikea saada. Välttämättä uudet kuvauslevyt eivät korjaa kuvien laatua. 

 
Hankittavaksi ehdotetaan uutta suoradigitaalista, 2 D -kuvauksiin soveltuvaa laitetta 
kefalostaatilla. Suoradigitaalisella ortopantomografialaitteella kuvattessa ei kuvausle-
vyjä tai kuvanlukijaa tarvita lainkaan.  
 
Hammashuollon toteuttamiseksi on kuntayhtymässä oltava toimiva ortopantomogra-
fialaite.  

 
Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset kahdelta tarpeisiin soveltuvilta laitetoimittajalta 
(Plandent Oy, Lifemed Oy). 
 
Plandent Oy Planmeca ProMax 2D S2 digitaalinen panoraamaa kallokuvauksella 
    38 372,00 euroa 
Lifemed Oy NewTom Giano HR DC – laite  32 565,00 euroa 

 
Yhtymähallitukselle esitetään ortopantomografialaitteen hankkimista edullisimman 
tarjouksen tehneeltä Lifemed Oy:ltä. 
 
Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
 Oheismateriaali: OPTG tarjoukset liitteineen 
  
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus hyväksyy Lifemed Oy:n tarjouksen ortopantomografialaitteesta kefa-

lostaatilla. Hankintahinta on 32 565,00 euroa ja hankinta tehdään Kuntarahoituksen 
kautta.  

 
  Päätös:   
  Päätösehdotuksen mukaan. 
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§ 139 
(asia 9) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
  29 §/ 2022 (ei julkinen) 

30 § /2022 Kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen 
   
 
   

Johtava lääkäri Katja Virta 
 A13/22/KV Terveyskeskuslääkärin viran valinta (nro 16) 
 
 

       
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   A 148 – A 176, joista A 174, A 175 ja A 176 toimeen valintapäätöksiä  
   Y 41 määräaikainen korvaus tehtävänsiirrolla tehtävästä työstä   
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§ 140 
(asia 10 ) 
TIEDOKSI   

 
  Liite 2: Lyhyt tuloslaskelma 7/2022 
   
  Oheismateriaali: YT-toimikunnan kokous 14.9.2022 
  
 
  Kuntayhtymän purku: 

Auran ja Pöytyän kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuustoon valmistellaan 
päätös kuntayhtymän purusta. Kiinteistöt tullaan suunnitelman mukaisesti siirtä-
mään kuntien vastuulle 31.12.2022. Yhtymähallitus tulee päättämään asiasta syksyn 
aikana. Tilinpäätöksestä  vuodelta 2022 tulee vastaamaan kuntien perustama työ-
ryhmä. Vastuutaulukko oheismateriaalina. Yhtymähallitus jatkaa toimintaansa siihen 
asti kun tilinpäätös vuodelta 2022 on hyväksytty. Esittelijänä toimii jäsenkuntien ni-
meämä henkilö (kunnanjohtaja tai hallintojohtaja). Tilinpäätöksen taloudellinen yh-
teenveto hankitaan Kuntamaisema Oy:ltä ja Monetralta. 
 
Oheismateriaali: 
 Ohje tarkistusvelvollisuuteen liittyvästä selvityksestä 
 Selvitys kuntayhtymän varoista ja veloista 
 Selvitysluonnos 
 Tilinpäätös ja kuntayhtymän purku vastuutaulukko 
 Toimenpide- ja asiakirjasuunnitelma, luonnos 
 
 
Kuntayhtymän johtaja antaa perinnän tilanteesta ajankohtaiskatsauksen. 
 
 
Pöytyän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote § 40 / 12.9.2022; 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätök-
sen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 
 
 
 

 
 
 
§  
(asia 11)   _________ 
YLEISKIRJEET 
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§ 141 
(asia 12 ) 
MUUT ASIAT 
 
 - Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta  
 
 -  Toiminnan ajankohtaiskatsaus 
 
 
 
 
 
 
 
§ 142 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 
 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    21.9.2022   165 
 
 
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: 134, 135, 137, 138 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
   



VALITUSOSOITUS       166 
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. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 
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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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