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

 

§ 175 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaan. 
  
 
 
 
 
§ 176 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus:  
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaurila Matti ja Simola Lea. 

 
 

 
Päätös: 

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

 

§ 177 
(asia 3) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERINNÄN HOITAMINEN 1.1.2023 ALKAEN 
 
 
 Kuntayhtymän johtaja on neuvotellut Pöytyän ja Auran kunnanjohtajien kanssa 

30.11.22 kuntayhtymän perintätoimen hoitamisesta 1.4.2023 alkaen. 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 1, Pöytyän kunta ottaa suostumuksellaan hoitaakseen Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän perintätoimen hoitamisen kokonaisuudessaan 1.4.2023 alkaen. Pöy-
tyän kunta sopii tulojen ja kustannusten jakamisesta suoraan Auran kunnan kanssa. 

 2, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä siirtää 1.3.2001 allekirjoitetun Intrum- 
Justitian kanssa tehdyn sopimuksen jälkiperinnästä Pöytyän kunnalle 1.4.2023 alkaen. 

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

 

§ 178 
(asia 4) 
MÄÄRÄAIKAISEN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN NIMEÄMINEN JA TEHTÄVÄT 
 
 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä tulee olla johtaja siihen asti, kunnes kun-
  tayhtymä on saatu purettua. Eveliina Kiiski on käynyt asiasta neuvottelua jäsenkuntien 
  kunnanjohtajien ja Varsinais- Suomen hyvinvointialueen konsernipalvelujohtaja Laura 
  Sauramon kanssa. 
 
  Kuntayhtymän johtajan tehtäviä kuntayhtymän purkautuessa mm. 
  - vastaa ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuosilta 2022 ja 2023 
  - toimii esittelijänä yhtymähallituksessa (korvataan kokouspalkkio) 
  - huolehtii tarkastuslautakunnan esityslistasta 
  - toimii kuntayhtymän edustajana ja hänellä on allekirjoitusoikeus  
  - oikeus käyttää kuntayhtymän pankkitilejä tilanteissä, joissa rahaa tulee siirtää tai 
     lasku maksaa 
  - päättää kuntayhtymän pankkitilit, kun kuntayhtymän varat on purkautuessa jaettu 
    jäsenkunnille 
  - huolehtii, että kaikki sopimukset on päätetty kuntayhtymän purkautuessa
  - huolehtia mm. arkistoinnista, erilaisten tunnusten ja sovellusten sulkemisesta ja 
     päättämisestä 
  - huolehtii muut esiin tulevat asiat, jotka tulee huomioida kuntayhtymän purkautu-
     essa 
 
  Valmistelijat: Jäsenkuntien kunnanjohtajat, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 Eveliina Kiiski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.09 – 17.17. 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Marika Loposen päätösehdotus: 
 

1, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän osa-aikaiseksi johtajaksi nimetään Eve-
liina Kiiski ajalle 1.1- 30.6.2023. Tehtäväkohtainen palkka on 700 €/kk. Hyvinvointialue 
maksaa palkan ja perii sen kuntayhtymältä. 

 
  2, Kuntayhtymän johtajalle myönnetään allekirjoitusoikeus ja tilien käyttöoikeus. 
  Muut keskeiset työtehtävät on määritelty esittelytekstissä. 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaan. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

 
 
§ 179 
(asia 5) 
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 
 
 
 Kuntayhtymän henkilöstö ja vastuu palveluntuotannosta siirtyy 1.1.2023 Varsinais- 

Suomen hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä on selvitystilassa ja hallinnollinen toiminta 
jatkuu siihen asti, kuin tilinpäätös on vuodelta 2022 ja 2023 tehty ja kuntayhtymä on 
purettu. Kuntayhtymän velat ja varat jaetaan jäsenkuntien kesken. 

 
 Kuntayhtymälle tulee laatia talousarvio vuodelle 2023, koska menoja kertyy vielä ko. 

toimintavuonna. Jäsenkuntien kunnanjohtajien kanssa on neuvoteltu 30.11.22 ja 
talousarvion vuodelle 2023 hyväksyy yhtymähallitus ja sitä ei viedä valtuustotasolle 
päätettäväksi. 

 
 Esityslistan liitteenä on Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuo-

delle 2023. Kuntayhtymä on tavoitteena saada purettua viimeistään kesäkuussa 
2023. 

 
 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 
 Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2023. Ulkoiset menot 45 200 €. 
 
 
 
 Liite 1: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2023 
 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaan. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 180 
(asia 6) 
TULOJÄÄMIEN POISTO   

 
Yhtymähallitus on käsitellyt 26.1.2022 §20 ja 21.9.2022 §133  edellisen kerran tulo-
jäämien poistoja.   
Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2021 tulojäämien poistamista. 
Tulojäämä koostuu potilaslaskuista. 
Tulojäämää on em. ajalta kertynyt 57.929,06 € ja koskee yhteensä 411 potilasta. 
  
Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on saatu perittyä vuoden 2022 aikana  
2.547,21 €. 
  
 

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 385 51 804,68 € 
2021 411 57.929,06 € 

 
Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä.  
 
Myyntisaamisiin jää vielä ennen 31.12.2021 syntyneitä kunta- sekä vakuutusyhtiön 
laskutuksia. Jos ne perintätoimien yhteydessä osoittautuvat aiheettomiksi ne tullaan 
kirjaamaan tulonoikaisuna vuoden 2022 lopussa. Nämä ovat yht. 24.824,56 € 

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

 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2021 tulojäämät 57.929,06 €. 
 
 
Päätös:  

 Päätösehdotuksen mukaan. 
 
 Oheismateriaali: 
 Saatavien poistot v. 2021 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 181 
( asia 7) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 73) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta va-
pautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 73) 19.12.2022 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 (nro73) 

19.12.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 530,17 euroa kuukau-
dessa. 

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

 

§ 182 
(asia 8) 
(lisäpykälä 1) 
TÄYTTÖLUPA FYSIOTERAPEUTIN TOIMEEN (nro 34) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa fysioterapiassa vapautuvalle 
fysioterapeutin toimelle (nro 34) 1.1.2023- 31.8.2023. Toimen ensimmäinen sijoitus-
paikka on fysioterapia, Riihikoski. 
 

 Fysioterapeutin toimen täyttäminen on välttämätöntä potilaiden fysioterapiapalvelui-
den nykytasoiselle toiminnalle. 

 
Fysioterapeutin toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammatti-hen-
kilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa fysioterapeutin ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona ns. 
muodollinen jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen palkkahinnoittelun 
kohdan 01HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen fysioterapeutin tehtäväkohtainen 
palkka on 2 568,25 euroa kuukaudessa. 

 
 

Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan fysioterapeutin toimelle (nro 34) ajalle 1.1-

31.8.2023. Tehtäväkohtainen palkka on 2 568,25 euroa kuukaudessa. 
 
 
 
 
  Päätös: 
  Pyydetään kirjallinen virkavapaa-anomus sijaistettavalta. 
  Muuten päätösehdotuksen mukaan.  
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
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Allekirjoitus: 
 

 

§ 183 
(asia 9) 
(lisäpykälä 2) 
TÄYTTÖLUPA 
  Johtava lääkäri pyytää yhtymähallitusta myöntämään täyttöluvan määräaikaisesti 
  terveyskeskuslääkärin virkaan (nro 8) ajalle 1.2.2023 – 31.5.2023. Haemme tällä het-
  kellä lääkäriä auki olevaan virkaan, haku päättyy 15.12.2022 emmekä toistaiseksi ole 
  saaneet yhtään hakemusta. Turvataksemme vuoden 2023 toiminnan, pyydetään 
  kyseisen viran täyttöluvan jatkamista Medikumppaneiden kautta ostopalveluna, mi-
  käli huomenna päättyvä haku ei tuottaisi viralle täyttöä. 
  Medikumppanit ovat tuottaneet hyvää palvelua 83 €/h. Hankinnan kokonaishinta on 
  30 000 €. 
   
  Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta 
 
 
 
Ma kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
   
  Yhtymähallitus oikeuttaa ma. kuntayhtymän johtajan hankkimaan ostopalveluna 
  Medikumppaneilta lääkäripanosta ajalle 1.2- 31.5.2023, siinä tapauksessa, että
  rekrytointi virkaan ei onnistu. Oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan 
  sopimuksen. 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaan. 
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Allekirjoitus: 
 

 

§ 184 
(asia 10) 
(lisäpykälä 3) 
VASTUULÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN 
 
  Hyvinvointialueen alue 2 ylilääkäri on vielä nimeämättä. Johtava lääkäri pyytää yhty-
  mähallitusta nimeämään Pöytyän ja Auran terveysasemien vastaavaksi lääkäriksi 
  Asta Tammisen 1.1.2023 alkaen, mikäli ylilääkäriä ei olisi nimitetty ennen 1.1.2023. 
  Vastaavan lääkärin toimenkuva jatkuisi ylilääkärin nimeämiseen asti ja korvaus teh-
  dystä vastuusta 500e kuukaudessa. 
    
  Valmistelija: johtava lääkäri Katja Virta 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
   
  Lääkäri Asta Tamminen nimetään Pöytyän ja Auran terveydenhuollon vastuulääkä-
  riksi 1.1.2023 alkaen siihen asti, kuin Varsinais- Suomen hyvinvointialueen sotealue 2 
  avoterveydenhuollon ylilääkäri on nimetty. 
 
 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaan.  
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§ 185 
(asia 11) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   §32/2022 Ylityömääräys 
 
   
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   A 215- A 240, joista A 218 toimeen valintapäätös  

Y 48- Y 49 rekrytointilisän maksamista koskevat päätökset  
 
 
 
 
      
 
§ 186 
(asia 12) 
TIEDOKSI   
   
   

Yhtymähallituksen tilinpäätöskokous Teams-kokouksena keskiviikkona  
8.3.2023 klo 17. 
 
 Päätös: Yhtymähallituksen tilinpäätöskokous keskiviikkona  
                8.3.2023 klo 17 Auran terveysasemalla. 

 
Liite 2: Tilinpäätöksen ja kuntayhtymän purun vastuutaulukko 

  Liite 3: Lyhyt tuloslaskelma 10/2022 
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§ 187 
(asia 13) 
YLEISKIRJEET 
  Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedote nro 26/2022; 

mm. Sote-uudistuksen myötä lakkaavien kuntayhtymien ja liikelaitos-
ten raportointi tilikausilta 2022 ja 2023 sekä kuntien ja kuntayhtymien 
KTAS- ja TOLT-raportointi lakkaavista yksiköistä. 

   
 
Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedote nro 27/2022; 

mm. Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto Kuntien ja hyvinvointialuei-
den taloustietopalvelun tuotantopalvelussa 

  
  
 
  KT:n yleiskirje 28/2022; Matkakustannusten korvaukset 1.1.2023 lukien. 
 
 

Kuntaliiton yleiskirje 8/2022; 
 Miten huomioida soteuudistus kunnan verkkopalveluissa? 
 
 

  Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedote 28/2022; 
Mm. Kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyt-
tötalous, investoinnit) 
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§ 188 
(asia 14) 
MUUT ASIAT  - Kuntayhtymän kiinteistöjen siirto Auran ja Pöytyän kuntaan, korjattu sopimuksessa 
    toteutettavaksi 1.1.2023. Tämä on kirjanpidollisesti tärkeää hoitaa näin 
 
   Tilinpäätöksessä huomioitavaa: 
     - kuntayhtymän on täytynyt maksaa ylimenokauden leasing- sopimukset, nämä 
      laskutetaan 1.1.2023 alkaen Varsinais- Suomen hyvinvointialueelta 
     - SoTe- sopimuksen mukaisesti keväällä vuonna 2020 koronapotilaiden hoitoon 
     osallistuneiden osalta tulee siirtää hyvinvointialueelle 600 e/ työntekijä. Arvio siir-    
     rettävästä summasta on noin 75.000 €  
    - HVA-lifecare muutokset tulee kuntayhtymän laskuttaa hyvinvointialueelta 
    - Kertyneet lisätunnit maksetaan työntekijöille, jos niitä ei ole pystynyt ottamaan 
      aikana pois. Tämä aiheuttaa kustannuksia. 
    
  
 
  
 
 
 
 - Ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen valmistelusta  
 
 -  Toiminnan ajankohtaiskatsaus 
 
 
 
 
 
§ 189 
(asia 15) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52. 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
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    14.12.2022   226 
 
 
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: 177,178, 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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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. 
                                                           
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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