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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

87 § KOKOUKSEN AVAUS 

 

 

Päätösehdotus: 

 

 Kokouksen avaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Kuosmanen. Esittelijänä 

toimii kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen ja pöytäkirjanpitäjänä talous- ja 

henkilöstöpäällikkö Anne Arvola. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 

 

 

  

 

 

 

 

88 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla kokoon kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

89 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään 28.8.2022.  

  

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Perttu Laaksosen ja Silja Hongis-

ton. 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Perttu Laaksosen ja Rami Back-

manin. 

 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään muutetun päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

90 § YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTAN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄR-

JESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

  

Yhtymähallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 135 §:n mu-

kaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin muuta päätä. 

 

Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdo-

tuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole 

mainittu kokouskutsussa. 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

91 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAPALVELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN  

IRTISANOMINEN 

 

Paimion kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.08.2022 päättänyt irtisanoa Paimion 

kaupungin ja Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymän välisen sopimuksen johta-

japalveluista päättymään 31.8.2022 ilman sopimuksen mukaista kolmen kuukauden irti-

sanomisaikaa. Kuntayhtymän johtajana toiminut Paimion sosiaali- ja terveysjohtaja 

Eeva-Sirkku Pöyhönen jää virkavapaalle ajalle 1.9. – 31.12.2022 ja siirtyy 1.9.2022 al-

kaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohta-

jaksi. 

 

1.8.2016 voimaan tullut sopimus johtajapalveluista ja Paimion kaupungin ilmoitus sopi-

muksen irtisanomisesta ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 

Hallintosäännön 33 § mukaan yhtymähallitus päättää johtavien viranhaltijoiden virkaan 

ottamisesta. Hallituksen tulisi tässä kokouksessa päättää kuntayhtymän johtajan tehtä-

vien hoitamisesta 1.9.2022 siihen asti, kun kuntayhtymän purkaantuu.  Lähtökohtaisesti 

asia on tehtävän lyhytaikaisuuden vuoksi perusteltua pyrkiä järjestelmään sisäisellä jär-

jestelyllä. 

 

Yhtymähallitus päättänee, että tämä asia käsitellään sen luonteen vuoksi hallintosäännön 

18 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 

5462 

 

 

Puheenjohtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää,  

1. että tämä asia käsitellään sen luonteen vuoksi hallintosäännön 18 § mukaisesti pu-

heenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä  

2. hyväksyä Paimion kaupunginhallituksen irtisanomisilmoituksen johtajapalveluita 

koskevan sopimuksen irtisanomisesta päättymään 31.8.2022 ilman irtisanomisaikaa   

3. että kuntayhtymän johtajan tehtävä täytetään sisäisin järjestelyin. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

92 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 

 

Paimion kaupunki on irtisanonut kuntayhtymän johtajapalveluita koskevan sopimuksen 

päättymään 31.8.2022. Yhtymähallitus on päättänyt täyttää kuntayhtymän johtajan teh-

tävän sisäisin järjestelyin. 

 

Hallituksen tulisi tässä kokouksessa päättää kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitami-

sesta 1.9.2022 siihen asti, kunnes kuntayhtymä purkaantuu.  Lähtökohtaisesti asia on 

tehtävän lyhytaikaisuuden vuoksi perusteltua pyrkiä järjestelmään sisäisellä järjestelyllä.  

 

Kuntayhtymän johtajaksi esitetään johtava hoitaja Sini Heinoa. Hänellä on koulutuk-

sensa, omien työtehtäviensä sekä työssä osoitetuin ansioin erittäin hyvät edellytykset 

kuntayhtymän johtajan tehtäviin. Asiasta on keskusteltu johtava hoitaja Sini Heinon 

kanssa ja häneltä on saatu suostumus tehtävään. Päätöksellä ei ole vaikutusta yhtymä-

hallituksen aikaisemmin tekemiin päätöksiin kuntayhtymän johtajan sijaistamisesta. 

 

Yhtymähallitus päättänee, että tämä asia käsitellään sen luonteen vuoksi hallintosäännön 

18 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 

5462 

 

Pöytäkirjamerkintä: 

 

Sini Heino poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi. 

 

Puheenjohtajan ehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää,  

1. että tämä asia käsitellään sen luonteen vuoksi hallintosäännön 18 § mukaisesti pu-

heenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä  

2. valita kuntayhtymän johtajaksi johtava hoitaja Sini Heinon oman virkansa ohella 

1.9.2022 alkaen kuntayhtymän purkautumiseen asti 

3. kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta suoritettavaksi erillislisänä 2.000 euroa 

kuukaudessa 1.9. alkaen kuntayhtymän purkautumiseen asti. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

 

93 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01. –  

30.6.2022 

 

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2022, tasainen toteuma-% 50.  

Käyttötalous: 

Toimintatuotot ovat 5 467 591 euroa, 48,9 % budjetoidusta ja 261 043 euroa vähemmän 

kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Myyntituotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 

211 717 euroa ja asiakasmaksutulot vähenivät 61 804 euroa. 

 

Toimintakulut ovat 5 520 373 euroa, 55,9 % budjetoidusta ja 46 726 euroa enemmän 

kuin edellisen tilikauden vastaavana aikana. Henkilöstökulujen toteuma-% on 48,6 %. 

Henkilöstökulut ovat 172 980 euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. 

Palvelujen ostot ovat 126 711 euroa pienemmät ja tarvikkeiden ostot 34 911 euroa pie-

nemmät kuin vastaavana aikana edellisellä tilikaudella. 

 

Toimintakate on -52 782 euroa, 307 769 euroa pienempi kuin edellisellä tilikaudella. 

 

Vuosikatteeksi laskennallisten rahoituskulujen jälkeen jää -52 243 euroa ja poistojen jäl-

keen tilikauden alijäämäksi 165 986 euroa, edellisen tilikauden vastaavana aikana tili-

kauden ylijäämä oli 119 360 euroa. 

 

Lyhytaikaisen lainan määrä on kasvanut 200 000 euroa ajalla 1.1. – 30.6.2022. Lyhytai-

kaista lainaa on jäljellä 1 350 000 euroa 23.8.2022. 

 
OMA PÄÄOMA     

  31.12.2021 % peruspo:sta 30.6.2022 % peruspo:sta 

      
Peruspääoma -1 333 512,85  -1 333 512,85  
Ed. tilikausien yli-/alijäämä  11 844,18   -42 821,56  
Tilikauden yli-/alijäämä -54 665,74   -165 986,00 = laskennallinen 

  -1 376 334,41 103,2 % -1 542 320,41  115,7 % 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 

6309. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2022 tiedoksi (LIITE 

1). 

 

Päätös: 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

94 § KUNNILLE BUDJETOIDUN PALVELULASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN 

 TAMMI - HEINÄKUUSSA 2022 

 

V. 2022 kunnille on budjetoitu suoriteperusteisia palveluita yhteensä 9 206 770 euroa ja 

suoritteita 106 900 kpl. Tammi - heinäkuussa kunnilta on laskutettu 4 900 882 euroa 

(53,2 % budjetoidusta) ja suoritteita 57 286 (53,6 % budjetoidusta). Tasainen toteuma-

% tammi - heinäkuulta olisi 58,3 %. 

 

Suoriteperusteisen palvelulaskutuksen toteuma Paimion kaupungille oli 4 073 211 eu-

roa, joka on 54,9 % budjetoidusta (7 419 975 euroa) ja Sauvon kunnalle 827 671 euroa, 

joka on 46,3 % budjetoidusta (1 786 795 euroa). 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintopäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 

6309. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee palvelulaskutuksen toteutumisen tammi - heinäkuulta tiedok-

seen (LIITE 2). 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

95 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 1.1. – 30.6.2022 

 

 

Vuoden 2022 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan puoli-

vuosittain. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän johtoryhmän tekemä toiminnallisten 

tavoitteiden puolen vuoden arviointi. Osa tavoitteista arvioidaan vasta vuoden päätyttyä. 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 

4745 462. 

 

Pöytäkirjamerkintä: 

 

Korjataan liitteen 3 sivulta 3 ”suun terveydenhuolto 54 min min.” muotoon suun tervey-

denhuolto 54 min. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. – 

30.6.2022 tiedoksi (LIITE 3-4). 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

96 § VUODEN 2022 SISÄISEN VALVONNAN VÄLIARVIOINTI  

 

  

Kuntayhtymän hallintosäännön 55 § mukaan yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan to-

teuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuudesta ja vas-

tuiden vakuuttamisesta. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhalti-

joille. Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja 

sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta 

vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.  

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän johtaja yhtymähallituksen alai-

sena. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat, että kuntayhtymälle asetetut ta-

voitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. 

 

Yhtymähallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan perusteet 1.10.2015 alkaen. Sisäisen 

valvonnan perusteiden mukaan kuntayhtymän riskit jaetaan neljään pääryhmään, jotka 

ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin 

ryhmiin voi kuulua sisäisiä ja ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion 

ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä. Vastuualueiden tulee talousarvion 

laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita 

uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laa-

tia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Kuntayhtymä rapor-

toi merkittävistä riskeistä ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talou-

den seurantaa ja raportointia.  

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden ai-

kana puolivuosittain (talousarvio ja tilinpäätös) niiltä osin, mikäli kuntayhtymän perus-

tehtävän tai tavoitteiden saavuttamista uhkaavissa riskeissä on havaittu merkittäviä 

muutoksia. Nämä merkittävät muutokset tulee raportoida valvontavastuussa oleville vä-

littömästi sen jälkeen, kun riski on havaittu. Valvontavastuussa olevien tulee raportoin-

nin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

 

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2022 on hyväksytty yhtymähallituksessa 

28.09.2021. Esityslistan liitteenä oleva suunnitelman väliarviointi on käsitelty kuntayh-

tymän johtoryhmässä 16.08.2022. 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 

4745 462. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan väliarvioinnin (LIITE 5). 

 

Päätös: 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

97 § OIKOJAHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN SUORAHANKINTASOPIMUS 

 

Kuntayhtymässä on oikojahammaslääkärin virka, jota ei ole saatu täytettyä. Virka on 

ollut nyt myös kesän 2022 aikana haettavana kahdesti eikä kelpoisuusehdot täyttäviä 

hakijoita ole ollut. Syksyllä 2020 päädyttiin siirtymään palvelussa ostopalveluun. Han-

kinta kilpailutettiin tuolloin ja kilpailutuksen myötä palveluntuottajaksi tuli Tabolia3 

Oy. 

 

Palvelusopimus Tabolia3 Oy:n kanssa on alkanut 25.11.2020 ja sopimus on päätty-

mässä 8.11.2022. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ohjeistanut kuntaorganisaatioita 

sopimusten jatkamiseen vähintään vuoden 2023 loppuun asti. Tässä kyseessä oleva han-

kinta ei ylitä Liitteen E hankintarajaa ajalla 25.11.2020 – 31.12.2023. 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 

5462 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hankkia oikojahammaslääkäripalvelut suorahankintana ajalle 

9.11.2022 – 31.12.2023 Tabolia3 Oy:ltä ja valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön neu-

vottelemaan sopimuksen. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAIMION-SAUVON KTKY PÖYTÄKIRJA 

  Kokouspäivä Sivu 

 

Hallitus                                          23.8.2022  12 

 

 

 

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

98 § POTILAS- JA TAVARAKULJETUSTEN OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN 

 

 

Kuntayhtymä on kokouksessaan 23.11.2021, § 141 päättänyt hyväksyä Pyökäri Oy:n 

tarjouksen koskien Paimion terveyskeskussairaalan potilaskuljetuspalvelua sekä lääk-

keiden ja verivalmisteiden kuljetuspalvelua sisältäen henkilö-/tavarakuljetuksen ja las-

kutuksen raportteineen. Potilaskuljetuspalvelu sisältää potilaiden siirtokuljetuksia laitos-

ten välillä sekä vähäisessä määrin Paimion terveyskeskussairaalasta potilaan  

kotiin ja takaisin terveyskeskussairaalaan kotiolojen arviointitilanteissa. Lääke- ja  

verivalmisteiden kuljetukset tapahtuvat Turun yliopistollisen keskussairaalan ja  

Paimion terveyskeskussairaalan välillä. 

 

Sopimuskausi on 1.1. – 31.12.2022 yhden vuoden optiomahdollisuudella. Sopimuksen 

mukaan päätös optiovuoden käytöstä päätetään viimeistään kolme kuukautta ennen so-

pimuskauden päättymistä. 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen  

p. (02) 474 5462 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää käyttää optiovuoden potilas- ja tavarakuljetuksissa ajalla 1.1. – 

31.12.2023. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

99 § SAUVON TERVEYSASEMAN SULKEMINEN  

 

 

Sauvon terveysasema on yleensä ollut suljettuna joulun välipäivinä. Yhtymähallituk-

selle esitetään sulkua myös tulevan joulun välipäiville, jolloin toiminta keskitetään Pai-

mion terveysasemalle. Sauvon palvelukeskuksen ja kotihoidon lääkäripalvelut on kui-

tenkin saatavilla normaalisti. 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 

5462 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että Sauvon terveysasema on suljettuna ajalla 26.12.2022 – 

1.1.2023. 

 

Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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100 § TURUN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ (EI-JULKINEN ASIA)  

  

 Julkisuuslain 6 luvun 24 §:n perusteella oikaisuvaatimus on salassa pidettävä  
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pj tark tark 

101 §  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 17.6. – 17.8.2022 

 

Yhtymähallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 17.6. – 17.8.2022 

 

 Johtava hoitaja 

 

§ 18 terveyden hoitajan toimen täyttäminen 

§ 19 sairaanhoitajan toimen täyttäminen 

   

  

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Hallinto- ja taloussihteeri Ritva Louramo p. (02) 474 

6316. 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 
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102 § ILMOITUSASIAT 

 

 Ei ilmoitusasioita. 

  

 

103 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

  

Seminaari koskien kuntayhtymän purkamista 1.9. klo 9-11, Kuntaliitto. 

 

 

104 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 

  

 


