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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 Tammenlaakso Ann-Mari ja Holmberg 
Liisa-Anneli. 

 
 

 
Päätös: 
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§ 
(asia 3) 
KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN LUOVUTUS JÄSENKUNNILLE 

 
Kuntayhtymän johtaja esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus päättää Pöy-
tyän kansanterveystyön kuntayhtymän kiinteistöjen luovuttamisesta jäsenkunnille 
jako-osan ennakkona. Kiinteistöt luovutetaan kiinteistöjen sijainnin perusteella. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialu-
eille 1.1.2023 lukien, kuntayhtymässä ei ole käytännössä enää sen jälkeen toimintaa. 
Jäsenkunnat ovat Auran kunnan kunnanvaltuuston päätöksellä 19.9.2022 § 45 ja Pöy-
tyän kunnan kunnanvaltuuston päätöksellä 24.10.2022 § 53 päättäneet kuntayhty-
män purkamisesta.  
 
Kuntayhtymä omistaa Pöytyän ja Auran kunnissa sijaitsevia kiinteistöjä, jotka on tar-
koituksenmukaista luovuttaa kiinteistöjen sijaintikunnille kuntayhtymän selvitysti-
lassa jaettavan jako-osan ennakkona.  Luovutuksen kohteena ovat seuraavat kiinteis-
töt: 

- Turvala, kiinteistö 636-430-1-391, osoitteessa Turuntie 652, 21870 Riihikoski. 
- Terveyskeskus, kiinteistö 636-430-1-262, Yläneentie 1, 21870 Riihikoski. 
- Sairashuone, kiinteistö 636-430-1-22, Yläneentie 1, 21870 Riihikoski. 
- Terveysasema, kiinteistö 636-439-4-627, Kehityksentie 10, 21800 Kyrö. 
- Terveysasema, kiinteistö 636-466-40-0, Vainionperäntie 1, 21900 Yläne. 
- Auran terveysasema, kiinteistötunnus 19-423-3-137, Tuulentie 3, 21380 Aura. 

Kiinteistöjen luovutusta varten on laadittu luovutussopimusluonnokset, jotka ovat  
liitteinä 1 ja 2. 
 
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää luovuttaa kuntayhtymän omistamat kiinteistöt liitteenä 1 ja 2 
luovutussopimusten mukaisesti jako-osan ennakkona kuntayhtymän jäsenkunnille 
31.12.2022. Yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallituksen 
puheenjohtajan allekirjoittamaan kiinteistöjen luovutussopimuksen Pöytyän ja Au-
ran kunnan kanssa. 

 
 

Liite 1: Auran kunta, luovutussopimusluonnos 
Liite 2: Pöytyän kunta, luovutussopimusluonnos 
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§ 
(asia 4) 
LEASING-VASTUIDEN SIIRTO VARSINAIS- SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE 
 
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja järjestämisvastuun siirtyessä Varsinais- 
  Suomen hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien tulee myös Pöytyän kansanterveystyön 
  kuntayhtymän leasing- vastuut siirtää uudelle järjestäjälle. 
 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
Ma. Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää siirtää 1.1.2023 alkaen Varsinais- Suomen hyvinvointialueelle 
 Tukirahoitus Oy:n, Kuntarahoitus Oy:n ja 3StepIt:n leasingrahoitus sopimukset. 

 
 
  Päätös: 
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§ 
(asia 5) 
KUNTAYHTYMÄN VAKUUTUKSET 1.1.2023 ALKAEN 
 

Varsinais- Suomen hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 on kuntayhtymän henkilö-, 
irtaimisto ja kiinteistöjen vakuutukset OP Pohjolassa päätetty kuntayhtymän johta-
jan toimesta päättymään 31.12.2022. 

 
 
  Yhtymähallituksen IF-vakuutus tulee päättää kuntayhtymän purkauduttua. 
 
  Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
 
  Päätös: 
 
 
  Oheismateriaali:  
   Digitaalisen asioinnin sopimus 
   Irtisanomisilmoitukset Pohjola 
   OP omaisuusvakuutus päättäminen 
   Pöytyän ktt ky omaisuusluettelo Pohjola 2022 
   TyTal päättymisilmoitus 
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§ 
(asia 6) 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMISEEN VALMISTAUTUMINEN 1.1.2023 
  

1.1.2023 Pöytyän kunnan Riihikodin, Kartanokodin, Kotikarpalon keittiöt, toiminta ja 
henkilökunta sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän keittiö, sen toiminta ja 
henkilökunta siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ja edelleen liikkeen-
luovutuksella Kaarealle.  
 
Kaarean edustaja Sanna Lainela on käynyt tutustamassa keittiöissä. Kaarea on päät-
tänyt, että 1.12023 jälkeen ruokaa tehdään kahdessa valmistuskeittiöissä Pöytyän 
alueella. 
 
Pöytyän alueelle valmistuskeittiöiksi ovat jäämässä Kartanokodin keittiö, jossa val-
mistetaan ja josta toimitetaan jäähdytetyt kotipalveluateriat Pöytyän alueelle sekä 
Kartanokodin asukkaiden ateriat. Kartanokodin keittiössä on toiminta jo muutettu. 
Yläneen päiväkoti ja Yläneen yhtenäiskoulun aterioiden toimitus on siirretty Riihikos-
ken keskuskeittiöön ja aloitettu kotipalveluaterioiden valmistus 17.10.2022. 
Toinen valmistuskeittiöksi jäävä on Riihikodin keittiö, josta ruoka valmistetaan ja toi-
mitetaan Riihikodin asukkaiden lisäksi Kotikarpalon palvelutaloon, terveyskeskuk-
seen, Taitokotiin sekä toimintakeskus Siksakiin. Terveyskeskuksen ja Kotikarpalon 
keittiöt jäävät palvelukeittiöiksi, joissa työskentelee ruokapalveluhenkilökunta. Pal-
velukeittiöissä valmistetaan aamupalat, keitetään lounaan energialisäkkeet (perunat, 
lämpimät kasvikset, pasta ja riisi) sekä valmistetaan/ lämmitetään päivälliset. 
 
Keittiön toiminnan, henkilöstön hyvinvoinnin sekä asiakkaiden ruokapalveluiden su-
juvuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista yhtenäistää toiminta 28.11.2022 lähtien.  
Keittiöhenkilökuntaa on siirtymässä Kaarean palvelukseen Pöytyän kunnasta 7 henki-
löä ja kuntayhtymästä 4 hlöä. Kartanokodin keittiössä ei muutoksia tarvita.  
 
Riihikodin keittiössä on valmius valmistaa kaikki suunnitellut ateriat keittiön koon ja 
kunnon perusteella. Toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta on tarkoituk-
senmukaista siirtää sekoittava pata joko Kotikarpalosta tai Kartanokodista, joihin jää 
ylimääräistä patakapasiteettia. Selvitettävänä on, että pystytäänkö siirtämään pata 
sähköjen riittävyyden puolesta ja kuka padan vaihdon hoitaa. 
 
Toiminta yhdistettäisiin vuoden loppuun asti, siten, että terveyskeskuksen työnteki-
jöiden palkat maksaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Pöytyän kunnan työ-
tekijöiden palkat maksaa Pöytyän kunta. Henkilöstö tekisi ruuan yhteisesti ”sote kes-
kuskeittiössä” Riihikodissa ja henkilöstö kiertäisi vuoden loppuun palvelukeittiöissä, 
terveyskeskuksen henkilöstö terveyskeskuksessa ja kunnan henkilöstö Karpalon keit-
tiössä ja viikonlopputyöntekijöinä Riihikodissa. Valmistuskeittiöissä valmistettaisiin 
ruoka lämpimänä palvelukeittiöihin maanantaista- perjantaihin. Viikonvaihteen ate-
riat valmistellaan siten, että palvelukeittiöissä pystytään viikonvaihteen ateriat val-
mistamaan.  
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Elintarvikkeet tilattaisiin molempien omaan kustannuspaikkaan ja laskuun nykyisen 
tarpeen mukaisesti, vaikka toimituspaikka vaihtuu. Ruokalista yhtenäistetään elintar-
vikkeiden tilaamisen ja ruuan valmistuksen sujuvuuden vuoksi. Pöytyän kunnan lo-
gistiikkatyöntekijä on kuljettanut Riihikosken keskuskeittiöstä ruuat Riihikotiin, Koti-
karpaloon, Taitokotiin sekä toimintakeskus Siksakiin. 28.11.2022 kuljetus kunnan 
logistiikkatyöntekijän kuljettamana Riihikodista Kotikarpaloon, Taitokotiin, toiminta-
keskus Siksakiin ja lisäksi terveyskeskukseen.  
 
Muista kustannuksista kuntayhtymä vastaa oman kiinteistön keittiön osalta ja Pöy-
tyän kunta vastaa kustannuksista kunnan keittiöiden osalta. 
Riihikosken valmistuskeittiön esimieheksi on 1.1.2023 siirtymässä kuntayhtymän 
ruokapalveluesimies Riitta Lehti, joka yhdessä Riihikosken keskuskeittiön esimiehen 
Annukka Kinnari-Valkaman ja Pöytyän kunnan ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteen-
mäen kanssa yhdessä vastaa uuden valmistuskeittiön toiminnan aloittamisesta ja 
sujuvuudesta vuoden loppuun saakka. 
 
Henkilöstön kanssa yhteistyössä on suunniteltu siirtymistä Riihikosken valmistuskeit-
tiöön. Esihenkilö suunnittelupäivä ollut 18.10.2022, Sanna Lainela Kaarealta on ollut 
mukana koko siirtyvän henkilöstön palaverissa 26.10.2022 ja keittiöyhteistyön suun-
nittelupalaveri koko siirtyvän henkilöstön kanssa 3.11.2022. 
 
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 

Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää osaltaan, että aloitetaan ruokatuotannon toimitus 
28.10.2022 Riihikoskella Riihikodin valmistuskeittiöstä, niin, että ateriat toimitetaan 
Riihikodin valmistuskeittiöstä Kotikarpaloon, terveyskeskukseen, Taitokotiin sekä 
toimintakeskus Siksakiin.  
Kustannukset henkilöstökustannuksista ja elintarvikkeista sekä muista tarvik-
keista/kustannuksista maksetaan vuoden loppuun saakka terveyskeskuksen kustan-
nukset Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymältä ja kunnan vastaavat kustannuk-
set Pöytyän kunnalta. Kuljetutuksista vastaa Pöytyän kunta 30.12.2022 saakka. 
 
Pöytyän kunnanhallitus on 7.11.2022 kokouksessa hyväksynyt osaltaan esitetyn toi-
mintamallin. 

 
 
 Päätös: 
 
 
 Liite 3: KAAREA yritysesittely 

 
Oheismateriaali: 
YT-toimikunta kokousmuistio 27.10.2022 
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§ 
(asia  7) 
IRTISANOTTAVIA JA SIIRRETTÄVIÄ SOPIMUKSIA 
 
 Seuraavat sopimukset irtisanotaan kuntayhtymän purkautuessa: 
 
 Opus Capita Solutions Oy päätetään 30.6.2023 
  
 Aditro Oy/ Visma Public Oy (PersonecFK, Intime, Workflow, Vira, Käyttöomaisuusoh-

jelma) päätetään 30.6.2023 
 
 Aditro Oy/ Travel päätetään 15.1.2023 
  
 Visma/Ess päätetään 15.1.2023 
 
  JMJping Oy sopimus on määräaikainen ja päättyy 7/2023. Tulee ylläpitää 7/2023 asti. 
 
  Trival Oy (nettisivut) päätetään 30.6.2023. 
   
  Nets Oy (ruokapalveluiden maksujärjestelmä) kuntayhtymän johtaja neuvottelee jär-
  jestelmän siirtämisestä Kaarea Oy:lle. 
 
 
  Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 
  Yhtymähallitus päättää esittelyn mukaisesti ko. sopimusten päättämisestä ja/tai 
  siirtämisestä. 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia  8) 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN LIIKKEEN LUOVUTUS VARSINAIS- SUOMEN  
HYVINVOINTIALUEELLE 

 
YT- toimikunta 14.9.2022 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa 
asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen 
järjestämisestä 613/2021). 

Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).  

Laissa todetaan henkilöstön asemasta seuraavaa 

 18 § Henkilöstön asema 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialu-
eelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liik-
keenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palve-
luksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirty-
minen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoi-
tettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siir-
rot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähin-
tään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa 
tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo os-
topalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja 
edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siir-
tyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos 
henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen. 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työ-
sopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) 
sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-
vointialueella.   
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Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuk-
sella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen 
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 
harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutus-
hetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin 
liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan liikkeen 
luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvoin-
tiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava 
osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa ole-
vista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle 
tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta joh-
tuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. 
Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta eräänty-
neestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudat-
tamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten 
työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.   

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointi-
alueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille 
henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:   

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   

2) luovutuksen syyt;   

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 
seuraukset; sekä   

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön 
edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on 
annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon 
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden 
palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapal-
kasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja so-
siaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan en-
nen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liik-
keen luovutuksessa.   
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Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö (liite 1), yhteensä 
126. Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siirtosuunnitelma 
(liite 2). 

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty Pöy-
tyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhteistoimintakokouksissa kevään 2022 ai-
kana. Hallintosäännön 6 § mukaisesti voidaan tulkita, että yhtymähallitus ratkaisee 
henkilöstön luovutuksen kolmannelle. Auran ja Pöytyän kunnanjohtajat ovat lisäksi 
vahvistaneet, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus päättää liike-
toiminnan luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. Asiaa tullaan käsittelemään 
kuntayhtymän kokouksessa 16.11.2022 ja viedään tiedoksi jäsenkuntien valtuus-
toille. 

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa 
ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelu-
organisaation ja kuntayhtymän kanssa ja ne tullaan käsittelemään tiedossa olevan 
suunnitelman mukaan aluehallituksessa 6.9.2022 ja aluevaltuustossa 21.9.2022.  

Yhteistyötoimikunnan kokouksessa asia käsitellään työnantajan ja henkilöstön väli-
sestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisessa menettelyssä. 

Henkilöstöjärjestöillä on oikeus antaa kokouksessa kirjalliset kannanottonsa asiasta. 

Liitteenä oleva henkilöstöluettelo tullaan päivittämään vastaamaan liikkeen luovu-
tuksen ajankohtaa.  

 

Liite 1 Siirtyvä henkilöstö (Salassa pidettävä, salassa pidettävä, JulkL 6 § 1. 
mom 8. kohta)/ käydään läpi kokouksessa 

Liite 2 Henkilöstön siirtosopimus  

Liite 3 Henkilöstön siirtosuunnitelma 25.8.2022 

 

Ehdotus Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. 

Yhteistyötoimikunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä to-
teutettu. 
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Päätös:  Päätös on päätösesityksen mukainen.  

 
_____ 
 

YT- toimikunta 27.10.2022 
Kuntayhtymän ruokapalveluita koskeva liikkeen luovutus Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueelle 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa 
asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen 
järjestämisestä 613/2021).Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toi-
meenpanolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu-
distuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
616/2021).  
Lain 18 §:ssä määritellään siirtyvä henkilökunta ja todetaan henkilöstön siirtyvän 
liikkeen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle. 

 18 § Henkilöstön asema 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialu-
eelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liik-
keenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palve-
luksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirty-
minen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoi-
tettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siir-
rot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähin-
tään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa 
tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo os-
topalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja 
edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siir-
tyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos 
henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen. 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työ-
sopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) 
sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-
vointialueella.   



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  16.11.2022  192 

    
     

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

 

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuk-
sella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen 
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 
harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutus-
hetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin 
liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan liikkeen 
luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvoin-
tiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava 
osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa ole-
vista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle 
tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta joh-
tuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. 
Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta eräänty-
neestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudat-
tamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten 
työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.   

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointi-
alueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille 
henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:   

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   

2) luovutuksen syyt;   

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 
seuraukset; sekä   

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön 
edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on 
annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon 
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden 
palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapal-
kasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja so-
siaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan en-
nen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liik-
keen luovutuksessa.   
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Ruokapalvelutuotannon järjestämiseen liittyvää selvitystä on tehty hyvinvoin-
tialuevalmisteluun liittyen alkuvuoden aikana ja aluehallitus päätti 21.6.2022 § 156, 
että onnistuneen liikkeen luovutuksen ja jatkuvuuden varmistamiseksi tuotanto ote-
taan ensin vastaan 1.1.2023 pääsääntöisesti sellaisenaan hyvinvointialueelle. Pää-
töksen jälkeen on kunnilta siirtyvän palvelutuotannon selvitystä jatkettu yhdessä toi-
mintaa luovuttavien organisaatioiden kanssa sekä otettu selvitykseen mukaan HVA:n 
sidosyksikkö Kaarea Oy. Selvityksen perusteella HVA:lla on nähty tarve aloittaa val-
mistelu siihen, että ruokapalvelutuotanto siirtyy Kaarea Oy:lle 1.1.2023. Tällöin hy-
vinvointialue ei toimisi itse ruokapalvelutuottajana, vaan hyvinvointialueen valmis-
tuskeittiöt olisivat joko sidosyksikkö Kaarea Oy:n tai markkinaehtoisen toimijan ope-
roitavana.  Kaarea Oy:lle liikkeen luovutettava kokonaisuus pitäisi sisällään kunnilta 
hyvinvointialueelle tulevan omana työnä tehtävän ruokatuotannon henkilöstöineen 
(arviolta 160 henkilöä) ja keittiölaitteineen.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun ruokapalvelutuotannon henkilöstöä siir-
tyy kunnalta hyvinvointialueelle, pyritään ruokapalveluhenkilöstöä koskevaan liik-
keen luovutusneuvotteluihin ottamaan mukaan Kaarea Oy. Liikkeen luovutusta kos-
keva yhteistoimintamenettely on kuntayhtymässämme jo käyty, jolloin ruokapalvelu-
tuotannon osalta on tarpeen käydä tämä täydentävä yt-menettely. YT-käsittely on 
kaksiosainen, koska 27.10. klo 15 mukaan tulee myös Kaarean edustaja. 

Liikkeen luovutuksen piiriin ruokapalveluhenkilöstön osalta kuuluvat kunnassa liite 1 
mukainen henkilökunta, yhteensä 4 henkilöä. Lista päivitetään vastaamaan liikkeen 
luovutuksen ajankohtaa.  

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty kun-
tayhtymän yhteistoimintakokouksissa kevään 2022 aikana. 

Päätös: 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 27.10.2022 ja päättänyt seu-
raavaa: Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. Yhteistyötoi-
mikunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu. 

Kuntayhtymän osalta jäsenkuntien kunnanjohtajien kanssa on sovittu, että yhtymä-
hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kuntayhtymän liiketoiminnan luovuttamista 
kolmannelle.  

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 
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YH 16.11.2022 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen (Turku: sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitok-
sen) liikkeen luovutus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa 
asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen 
järjestämisestä 613/2021). 

Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).  

Lain 18 §:ssä määritellään siirtyvä henkilökunta ja todetaan henkilöstön siirtyvän liik-
keen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle. 

 18 § Henkilöstön asema 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialu-
eelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liik-
keenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palve-
luksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirty-
minen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoi-
tettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siir-
rot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään 
puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa 
tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo os-
topalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja 
edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siir-
tyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, 
jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirty-
nyt ostopalvelutuottajan palvelukseen. 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), 
työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
(11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnassa ja hyvinvointialueella.   

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuk-
sella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen 
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 
harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
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Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutus-
hetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä nii-
hin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan liikkeen 
luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvoin-
tiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava 
osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa ole-
vista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle 
tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta joh-
tuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luo-
vuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan 
luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtoso-
pimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.   

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointi-
alueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille 
henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:   

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   

2) luovutuksen syyt;   

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 
seuraukset; sekä   

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön 
edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on 
annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon 
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden 
palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapal-
kasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja sosi-
aaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan en-
nen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liik-
keen luovutuksessa.   

Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö (liite 1), yhteensä 
126, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Liikkeen luovu-
tuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siirtosuunnitelma (liite 2). 

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty kun-
tayhtymän yhteistoimintakokouksissa kevään 2022 aikana. Yhteistyötoimikunta on 
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käsitellyt asian kokouksessaan 14.9.2022 ja 27.10.2022 ja päättänyt seuraavaa: Yh-
teistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. Yhteistyötoimikunta to-
teaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun 
lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu. 

Hallintosäännön § 20 mukaisesti yhtymähallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kun-
tayhtymän liiketoiminnan luovuttamista kolmannelle. Lisäksi jäsenkuntien Aura ja 
Pöytyä kunnanjohtajat ovat linjanneet, että yhtymähallitus päättää liiketoiminnan 
luovuttamisesta hyvinvointialueelle. 

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa 
ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelu-
organisaation, kuntayhtymien kanssa. Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointi-
alueen aluevaltuuston tulee käsitellä kunnan/kuntayhtymän antama selvitys viimeis-
tään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai-
suuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle 
ja hyvinvointialueen vastuulle. Edellä voimaanpanolain 26 §:ssä säädetty kun-
nan/kuntayhtymän antama selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu aluevaltuuston päätös 
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).  

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2022 § 34 ottaa Pöytyän kansanterveys-
työn kuntayhtymän antaman selvityksen ja esityksen vastaan sekä merkitsee selvi-
tyksen tiedokseen ja saattaa sen aluehallitukselle asian valmistelua varten ja velvoit-
taa aluehallituksen tuomaan asia aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 men-
nessä. Aluehallitus käsitteli asian 6.9.2022 ja aluevaltuusto 21.9.2022.  

Aluevaltuuston hyväksyttyä Voimaanpanolain 28 § mukaisen selvityksen, todetaan 
sen toimivan liikkeen luovutuksen mukaisena omaisuuden ja sopimusten siirtosopi-
muksena hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä on velvollinen toimittamaan selvityksen 
jälkeiset muutokset ja täydennykset toimitettuihin tietoihin hyvinvointialueelle. 

Koska Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021 määrittää 
selkeästi niin henkilöstön, omaisuuden kuin sopimusten siirrosta eli erillistä sopi-
musta liikkeen luovutuksesta tehdä. 

 

Oheismateriaali: 

 Siirtyvä henkilöstö (Salassa pidettävä salassa pidettävä, JulkL 6 § 1. 
 mom 8. kohta) 

Liite 4: Henkilöstön siirtosopimus  

Liite 5: Henkilöstön siirtosuunnitelma 25.8.2022 
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Ma. Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää:  

1. hyväksyä oheismateriaalin mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään vas-
taamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuksen Varsinais-
Suomen hyvinvointialueelle 

2. hyväksyy liitteen 4 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa kuntayhty-
män johtajan ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan ja teke-
mään tarvittavia täsmennyksiä sopimuksen 

3. toimittaa päätöksen Auran ja Pöytyän kunnanvaltuustoihin tiedoksi 

 

 

  Päätös: 
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§ 
(asia  9) 
REKLAMAATIO PERINTÄKULUISTA JA VIIVÄSTYSKOROISTA 
 
 Turun kaupunki on lähettänyt 31.10.2022 reklamaation Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän lähettämistä perintäkuluista ja viivästyskoroista (oheismateriaalina).  
 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä vastaa Turun kaupungin reklamaatioon 

seuraavasti: 
  

Laskujen liitteet on lähetetty Mirja Mäkiselle erikseen jokaisen verkkolaskun lähettä-
misen yhteydessä. Turun kaupunki on ilmoittanut osoitteen, jonne liitteet on pyy-
detty lähettämään; Luolavuorentie 2, 20700 Turku. Hyvän toimintatavan mukaista 
on; jos laskuja ei ole saapunut laskutettavalle organisaatiolle, kysyä missä laskut vii-
pyvät, kun liitteet ovat saapuneet.  

 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä ei ole ollut laskutusjärjestelmän vaih-
dosta vuosien 2019-2022 aikana. Laskut ovat vuosina 2019-2022 normaalisti lähte-
neet. Kaikille muille asiakkaille laskut ovat menneet kyseessä olevalla aikavälillä nor-
maalisti perille, eikä ongelmia ole esiintynyt. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhty-
män laskutuksessa ei ole ollut muutoksia vuosina 2019-2022, ainoastaan perinnässä 
on ollut viivettä ja resurssipulaa. 

Muistutukset lähetetty Turun kaupungille tammikuussa 2022 ja ne ovat siirretty pe-

rintään Intrumille toukokuussa 2022. Useampia kertoja on sähköpostissa mainittu 

että, seuraava vaihe on perintään siirto eli aikaa on ollut reagoida laskuista, ko. säh-

köposti reklamaation liitteenä. 

 

  Sähköpostikirjeenvaihto Oona Ekholm 4.10.2022, jossa hän on kirjoittanut ettei  

”Turun kaupunki ole siis ollut tietoinen ko. laskujen olemassaolosta ennen kuin näitä 

on alettu perimään 2021-2022 vuodenvaihteessa.” (sähköposti oheismateriaalina). 

 

Verkkolaskujen uudelleenlähettäminen potilashallintojärjestelmästä on hyvin työ-
lästä, sen vuoksi kuntayhtymän tapa on ollut lähettää muistutukset paperitulos-
teena.  

 
Tänä aikana (2019-2021) Turun kaupungille lähetetyistä laskuista osa on mennyt pe-
rille ja maksettu eräpäiviin mennessä. 

   Oheismateriaalina Oona Ekholmin kirje jossa, myöntää että muistutukset ovat tulleet 
  perille tammikuussa 2022. Oheismateriaalina kuvakaappaus Lifecare potilashallinnon 
  ohjelman maksajantiedoista, josta verkkolaskuosoite muodostuu. 
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Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää kompromissiratkaisuna Turun kaupungille, että Pöy-
tyän ktt ky luopuu viivästyskorkojen perinnästä ja velottaa Turun kaupungilta tammi-
kuusta 2022 alkaen Intrumin perintäkulut 2323,5 €. Intrumin perintä on keskeytetty 
8.11.2022. Yhtymähallitus nimeää kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan asiasta 
Turun kaupungin kanssa. 

 
 
 Päätös: 
 
 

Oheismateriaali: 
 Turun kaupungin reklamaatio liitteineen 
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§ 
(asia  10) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1-9, 2022 JA 
TALOUSARVION YLITYSENNUSTE VUODELTA 2022 
 
 
 Toiminnan ja talouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä sekä loppuvuoden 

ennuste. Kuntamaiseman raportti on yhtymähallituksella käytettävissä. Kuntakohtai-
set maksuosuuslaskelmat ovat esityslistan liitteenä. 

 
TALOUDELLINEN TOTEUMA 

  
 Toimintatuotot: 70,4 % 
 Toimintakulut: 78,3 % 
 Talouden toteuma: - 700 842 € (-206 801 €) 
 
 Poikkeamat: 
 Toimintatuotot: 
 Myyntituotot kunnilta vähentyvät (150 000 €) 
 Osaston hoitopäivämaksut vähentyvät (70 000 €) 
 Hammas- (177 000 €) ja lääkäripalveluiden hoitomaksut vähentyvät (55 000 €) 
 Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Ostopalve-

luita laskuttamatta noin 16 000 €. 
 Muita tuloja arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä (80 000 €) 
 Covid- korvauksia tullaan saamaan 489 605- 639 605 €. Varovaisuuden periaatteella 

laskelmassa on huomioitu + 500 000 €. 
  
 
 Toimintakulut: 
 
 Potilaiden hoito muiden kuntien osastoilla (covid) (100 000 €) 
 Covid- näytteet (190 000 €) 
 Kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka on määritelty kuntayhty-

män maksettavaksi (56 000 €) 
 Hoitotarvikkeet (100 000 €) 
 Saatavien poistot (51 139 €) 
  
 Talousarvion ylitykseen tulee vaikuttamaan Valtiolta saatavien Covid- korvausten 

määrä, osaston loppuvuoden käyttöaste ja henkilökunnan palkkakustannusten to-
teuma. Arvio talousarvion ylityksestä on 250 000- 529 000 €. Investoinnit ovat pysy-
neet talousarviossa. 

  
 Jäsenkuntiin ei tehdä lisälaskua. Kuntayhtymän kassatilanne on hyvä. Kuntayh-

tymä purkautuu kevään 2023 aikana.  
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Toimintatuottojen toteutuminen: 
 
 Koronatilanne ja yleinen kustannusten nousu ovat aiheuttaneet kustannusten kas-

vua. Myyntituotot kunnilla (150 000 €) ja vuodeoston hoitopäivämaksuja jää toteu-
tumatta (70 000 €), koska Covid-tilanteen vuoksi osaston paikkamäärä on tilapäisiä 
aikoja vähennetty.  

 
 Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Hammas- 

(177 000 €) ja lääkäripalvelun hoitomaksut (55 000 €) vähentyvät arvioidusta uuden 
asiakasmaksulain tuoman maksukaton ja lääkärivajeen vuoksi. Hammashoidon osto-
palvelun osalta asiakasmaksujen perintä tapahtuu loppuvuoden aikana. Syyskuun 
loppuun mennessä laskuttamatta oli noin 16 000 €. 

 
 Muissakin maksutuotoissa talousarvio on ollut optimistinen ja yleisesti Covid, toimin-

tatapojen muutokset sekä henkilöstövaje ovat vaikuttaneet tulojen toteutumiseen 
talousarviota pienempänä (80 000 €). 

 
 Kuntayhtymä on jättänyt STM:lle hakemuksen Covid- kustannusten korvaamisesta. 

Korvaukset maksetaan joulukuussa 2022 ja osa korvauksista maksetaan arvion pe-
rusteella. Kuntayhtymä odottaa saavansa Covid- korvauksia 489 605- 639 605 €. Va-
rovaisuuden periaatteella laskelmassa on huomioitu 500 000 euroa 

 
 Toimintakulujen toteutuminen:  
  
 Henkilöstökustannukset ja työvoiman vuokrauskustannukset yhteensä näyttäisivät 

pysyvän talousarviossa, vaikka kustannuksissa on nousua, koska koronasta johtuvia 
sairauslomia on ollut runsaasti. Uusien työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkan-
korotukset on maksettu 1.6.2022 ja keskitetty korotus 0,5 % 1.10 alkaen. 

  
 Asiakaspalveluiden ostot kunnilta nousevat, koska kuntayhtymän asukkaita on hoi-

dettu myös muiden kuntien osastoilla (100 000 €).   
 
 Ostopalvelukustannusten ylitys johtuu mm. Covid- näytteistä (190 000 €). Muiden 

palveluiden ostot ylittyvät (56 000 €). Tätä selittää kiinteistöpalveluissa mm. Auran 
terveysaseman iv- kanavien nuohous. Lisäksi on tehty muita pakollisia kiinteistöön 
liittyviä huoltotöitä, kuten terveysasemien jäähdytyslaitteiden korjauksia. Taloushal-
lintoon on ostopalveluna hankittu asiantuntija-apua ja kuntayhtymän purkuun liittyy 
myös kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka kunnat ovat määri-
telleet kuntayhtymän maksettavaksi  

 
 Aineissa ja tarvikkeissa lääkekulut ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempana ja 

hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa sairaanhoitopiirin linjaus diabeetikoiden 
hoitotarvikkeisiin liittyen (100 000 €)  

                            
 Muissa kuluissa saatavia on poistettu 51 000 euroa, mitä ei oltu talousarviossa huo-

mioitu. 
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 Huonoimmassa tilanteessa talousarvio ylittyy 529 000 €. Realistinen ylitys arvio on 
puolet siitä, koska laskelmassa ei ole huomioitu säästyviä määrärahoja ja valtion Co-
vid-korvaus on arvioitu varovaisesti. 

  
 
ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUMA 

 
Erikoissairaanhoidon kuntaraportit ovat esityslistan liitteenä. Siirtoviivemaksuja on 
kertynyt Auraan (15) vuorokautta, 5 potilasta 13 880 € ja Pöytyälle (71) vuorokautta, 
18 potilasta 71 950 €. Kustannukset ovat syntyneet, koska tk-osastolla on ollut usean 
kerran koronaepidemia tämän vuoden aikana ja paikkoja on jouduttu supistamaan. 
Jatkohoitopaikkojen järjestäminen on pitkittynyt Varsinais- Suomen hoitajapulan 
vuoksi. 

 
 Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkan mukaan kustannukset: 
 Pöytyä -8,2 % ja Aura +2,7 %.  
 
 
 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta, johtava 

hoitaja Eija-Liisa Vikström ja vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 
 Yhtymähallitus: 
 1. merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toiminta- ja talousraportin 1–9,2022. 
 2. toimittaa kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennusteen vuoden 2022 

talousarvion ylityksestä Auran- ja Pöytyän kunnanvaltuustoille tiedoksi. 
 
 
 
  Liite 6: Lyhyt tuloslaskelma 9/2022 

Liite 7: Pöytyän ktt ky maksuosuudet 9/ 2022 
 
 
  Oheismateriaali: 
  Palvelualueiden toiminta- ja talousraportti 1-9, 2022 

Siirtoviiveraportti syyskuu 
Kuntaviuhka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä 
  

Pöytyän kansanterveystyön    
kuntayhtymä  16.11.2022  203 

    
     

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

 

§ 
(asia 11) 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN SIJAISUUDEN (nro 17) JATKAMINEN 
 

Yläneen terveysasemalle ensisijaisesti sijoittuvan terveyskeskuslääkärin vakanssi on 
ollut 50 % työajalla täytettynä 8.8.2022 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka 4630 €/kk 
sekä muut lääkärisopimuksen mukaiset lisät.  
 
Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta ja kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski  

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  

Yhtymähallitus hyväksyy terveyskeskuslääkärin vakanssin 17 osalta 50 % täytön 4650 
€/ kk tehtäväkohtaisella palkalla 31.5.2023 asti. Muut palkkauksen ja palvelu suh-
teen ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen mukaisesti 

 
 
 
 Päätös: 
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§ 
(asia 12) 
OSTOPALVELUIDEN HANKINTA 
  

Hammaslääkäripalveluita on hankittu tänä vuonna ostopalveluna Covid19-pandemian 
ja resurssipulan vuoksi kasvaneiden hoitojonojen purkamiseksi. Nykyinen sopimus os-
topalvelusta päättyy 31.12.2022.  Tarve jonon purulle on myös ensi vuoden puolella. 
Varsinais- Suomen hyvinvointialueelta (Sote- palveluiden johtaja Mikko Pakariselta) 
on saatu lupa hammaslääkäripalveluiden kilpailutukseen ja hankintaan ensi vuodeksi 
hoitojonojen purkamista varten. Arvioitu hankinnan arvo maksimissaan 230 000 -
250 000 euroa.  

 
Hankinta toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) 25 §:ssä sosiaali- ja terveyspalveluille säädetyn kansallisen kynnysarvon 
alittavana pienhankintana.  
Kyseinen ostopalvelu sisältäisi hampaiston perushoitoja (tarkastus, paikkaus, juuri-
hoito, depuraatio, poistot, purentakiskot) kulloisenkin lähetteen mukaisesti. Tarvit-
tava proteettinen hoito hankittaisiin erillisellä lähetteellä.  
Palvelun suorituspaikka olisi palveluntarjoajan tiloissa. Palvelun tulisi olla saatavilla 
korkeintaan 50 kilometrin etäisyydellä Riihikosken terveysasemalta. Sopimushinta toi-
menpiteille määräytyisi palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittaman SFA10 -hinnan 
perusteella Suomen hammaslääkäriliiton yleishammaslääkärin viimeisimmän toimen-
piteiden suhdeluvut ilmoittavan taulukon mukaisesti. Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymä/ Varsinais- Suomen hyvinvointialue ei olisi sidottu tiettyihin hankinta-
määriin, vaan ostopalvelua hankittaisiin tarpeen mukaan. Hankintasopimus olisi voi-
massa määräaikaisena 1.1.2023-31.12.2023.  
 
Hammaslääkäripalveluista pyydettiin kirjallisia tarjouksia sopiviksi katsotuilta palve-
luntuottajilta ajalla 25.10- 7.11.2022. Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan toimenpiteen 
SFA10 arvonlisäveroton hinta sekä arvionsa siitä, kuinka monta potilasta se pystyy ot-
tamaan vastaan kuukaudessa.  
 
Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Mehiläi-
nen Oy, PlusTerveys Hammaslääkärit Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Halvimman tar-
jouksen antoi PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, jonka tarjottu hinta toimenpiteelle 
SFA10 (alv 0 %) on 59,00 euroa. PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n jättämän tarjouk-
sen perusteella tarjoajan arvioidaan olevan kykenevä vastaanottamaan Pöytyän kan-
santerveystyön kuntayhtymän palveluntuottajalle osoittamat hammaslääkäripalve-
luja tarvitsevat potilaat.  

 
 Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
Ma. Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää  
1. hyväksyä PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n 4.11.2022 päivätyn tarjouksen ham-
maslääkäripalveluista, hinta toimenpiteelle SFA10 (alv 0 %) on 59,00 euroa, 
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2. hankkia hammaslääkäripalvelut ajalla 1.1. (tavoite) – 31.12.2023 PlusTerveys 
Hammaslääkärit Oy:ltä oheisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla, 
3. valtuuttaa ma. kuntayhtymän johtajan tekemään hankintasopimukseen vähäisiä 
muutoksia ennen sen allekirjoittamista  

 
 
 
 Liite 8: Sopimus ostopalvelusta, luonnos 
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§ 
(asia 13) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRALLE (nro 22)  
 

Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa terveyskeskuslääkärin va-
kanssiin (nro 22) 19.12.2022 lukien. Viran sijoituspaikkana on Riihikosken terveys-
asema. Terveyskeskuslääkärin viran työaika on 38,25 h/vk lääkärisopimuksen mukai-
sesti. Palkkaus kunnallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. 
 
Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta  
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:  
Yhtymähallitus hyväksyy terveyskeskuslääkärin vakanssin (nro 22) täyttöluvan 
19.12.2022 alkaen. Palkkaus kunnallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. 
 
 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 14) 
MÄÄRÄAIKAINEN OSTOPALVELUN KÄYTTÖ   
 

Johtava lääkäri esittää yhtymähallitukselle ostopalvelulääkärin/ geriatrian erikoislää-
käri hankkimista määräaikaisesti ajalle 1.1.2023 – 31.5.2023 80 % työpanoksella. Ky-
rön terveyskeskuslääkärin virka on avoinna 1.11. - 20.11.2023 välisenä aikana. Tois-
taiseksi ei ole saatu hakijoita. Yläneen virka on täytettynä 50 % työaikapanoksella. 
 
Terveydenhuoltolaki ja potilasasiakirja-asetus edellyttävät kiireettömissä hoidoissa 
mm. monisairaille tehtävää suunnitelmaa, jonka sisältö on määritelty kansallisesti. 
Tietojärjestelmäpäivityksen ansiosta on mahdollista aloittaa terveys- ja hoitosuunni-
telmien laadinta, josta saa nopeasti käsityksen hoitoon liittyvästä kokonaistilan-
teesta. Yhteinen suunnitelma mahdollista päällekkäisten tutkimusten välttämisen ja 
potilaan hoito paranee. Tavoitteena on aloittaa nämä suunnitelmat iäkkäille, paljon 
terveyspalveluja käyttäville heti vuoden alusta ikääntyneiden sairauksiin erikoistu-
neen lääkärin toimesta. Terveys- ja hoitosuunnitelmatyön terveyshyöty kuntiemme 
iäkkäille on kiistaton. 
 
Kyseiselle ajalle Mehiläinen ilmoitti tarjouskilpailussa kiinnostuksensa, mutta ei ole 
toimittanut uudesta pyynnöstä huolimatta tarjoustaan. Tarjousta geriatrian erikois-
lääkärin ostopalvelukäytöstä on Mehiläisen lisäksi pyydetty myös Eezy Oy:ltä, 
joka tarjoaa geriatrian erikoislääkäriä hintaan 126 €/tunti 3–4 päivänä viikossa. Koko-
naiskustannukset ostopalvelulääkärin käytöstä 2.5 päivää viikossa olisi noin 53 000 
euroa ja 4 päivää viikossa 85 000 euroa. Ostopalvelun lääkärin käytöstä on taloudelli-
sia vaikutuksia, mutta lakisääteiset lääkäripalvelut tulee järjestää asianmukaisesti. 
Terveys- ja hoitosuunnitelmien laatiminen on vielä kokonaan aloittamatta Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymässä ja tämä ostopalvelu tukisi sen käyttöä iäkkäiden 
potilaiden hoidossa.   
 
Valmistelija; johtava lääkäri Katja Virta 

 
Ma. kuntayhtymänjohtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

1. hyväksyä ostopalvelulääkärin käytön ajalla 1.1.2023- 31.5.2023.  
Ostopalvelulääkäri hankitaan Eezy Oy:ltä hintaan 126 €/tunti 80 % työajalla. Hankin-
nan kokonaiskustannus on noin 85 000 euroa.  
2. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kyseessä olevan ostopalvelu-
lääkärisopimuksen Eezy Oy:n kanssa. 

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

 

§ 
(asia 15)  
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE (Nro 93) 

 
 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa 1.12.2022 alkaen vapautuvalle 
terveydenhoitajan toimelle (nro 93). Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on terveys-
neuvonta. 
 
Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
559/1994, § 5 mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä. Työaikamuoto on jaksotyöaika, työaika 38,25 h/vk. SOTE- hinnoit-
teluliitteen 01HOI030 mukaisesti. Terveydenhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 568,25 euroa kuukaudessa. 
 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
338/2011 määrittelevät neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon pakolliset tehtävät. 
Näihin tehtäviin kuuluu mm. äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuolto sekä perhesuunnitteluneuvola. Myös väestön rokotustoiminta kuuluu 
terveydenhoitajien tehtäviin. Valtakunnalliset suositukset ohjaavat henkilöstötar-
vetta. Peruskuntien tämänhetkisillä neuvoloiden asiakasmäärillä terveydenhoitajan 
tointa ei voida tällä hetkellä jättää täyttämättä. 
 
Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

Ma. kuntayhtymänjohtajan Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle (nro 93) 
1.12.2022 lukien toistaiseksi. 

 
 
 
  Päätös:  
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
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§ 
(asia 16) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

31 § 2022, Hankintapäätös valtinkonttorin raportoinnista vuodelle 
2023 ja tilinpäätösavusta 

   
   
   
       
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   A 181 – A 214, joista A 192, A 194 ja A 213 toimeen valintapäätöksiä  

R8 Lähihoitajan työpanoksen hankkiminen osastolle ajalla 7.-
27.11.2022  
Y 43, Y 45-Y 47 rekrytointilisän maksamista koskevat päätökset  

 

  
  Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
  A15-A19, joista A19 toimeen valinta päätös 

Q2 Kuvalevylukijoiden hankinta 
 
   
   
   
     
 
§  
(asia 17 ) 
TIEDOKSI   
   

Liite 9: Pöytäkirjanote; Pöytyän kunnanvaltuusto §53/ 24.10.2022 Pöytyän kansan-
terveystyön kuntayhtymän tulevaisuus 
 
Liite 10: Kirje kunnille ja kuntayhtymille hyvinvointialueen ICT-muutoksen tukitoi-
mien toimittamisesta 
 
Liite 11: Kirje Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun tur-
vallisen siirtymän varmistaminen 
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§ 
(asia  18) 
YLEISKIRJEET KT:n yleiskirje 23/2022; SOTE ry:n ja KT:n välisen työriidan ratkaise-

miseksi tehdyn sovintoehdotuksen noudattaminen kunta- ja hyvin-
vointialalla 

   
  

 
KT:n yleiskirje 24/2022; Kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteis-
toimintaa ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen 
korvaamista koskevat työ- ja virkaehtosopimukset sekä työryhmä hy-
vinvointialueiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen  

 
 

KT:n yleiskirje 25/2022; Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistys-
koulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan 
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus  

 
 
 
 
§ 
(asia 19) 
MUUT ASIAT 
 
 - Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
§  
(asia 20) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/0eeaUT6RC4FnOgkgv83x8GxXZwaFPduPZHxxXISowu4x/bLMgmmy9HJXAUT96DmC6GJsEVvRAJKh8sk64uyldUBAx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/0eeaUT6RC4FnOgkgv83x8GxXZwaFPduPZHxxXISowu4x/bLMgmmy9HJXAUT96DmC6GJsEVvRAJKh8sk64uyldUBAx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/0eeaUT6RC4FnOgkgv83x8GxXZwaFPduPZHxxXISowu4x/bLMgmmy9HJXAUT96DmC6GJsEVvRAJKh8sk64uyldUBAx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/0eeaUT6RC4FnOgkgv83x8GxXZwaFPduPZHxxXISowu4x/bLMgmmy9HJXAUT96DmC6GJsEVvRAJKh8sk64uyldUBAx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/hMoXN4Oinad8zVH4mRo5icfYMXk0H7LPisGcDtOBRCUx/cWpkFraZU6osf8ZE8q2DVnWxXovqJ6K3wKaM4DSyiSwx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/hMoXN4Oinad8zVH4mRo5icfYMXk0H7LPisGcDtOBRCUx/cWpkFraZU6osf8ZE8q2DVnWxXovqJ6K3wKaM4DSyiSwx
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.svc.dynamics.com/t/t/hMoXN4Oinad8zVH4mRo5icfYMXk0H7LPisGcDtOBRCUx/cWpkFraZU6osf8ZE8q2DVnWxXovqJ6K3wKaM4DSyiSwx

