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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  18.9.2013 klo 17.00–18.45 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 79 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 79–89 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 80 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 80 

 

Tarkastusaika 25.9.2013 

 

Pöytäkirjan  3.10.2013 

nähtävänäolo 
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§ 79 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 80 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Mari Siimar sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 25.9.2013 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen ja 

Mari Siimar sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 25.9.2013 klo 8.00. 

 

 

§ 81 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 13.8.2013, 14/80/2013 

 Kuntien sopimusten riskienhallintaan uusia työkaluja 

Kuntaliitto, Yleiskirje 27.8.2013, 15/80/2013 

 Tietohallintolain toimeenpanon edistäminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 3.9.2013, 16/80/2013 

 Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu 1.9.2013 

Kuntatyönantajat 11.9.2013, 11/2013 

 Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja 

yhteistoimintasäätelyn uudistaminen 

Aura kunta, ote pöytäkirjasta, kh 12.8.2013 § 149 

 Terveyspalveluiden selvittämistyöryhmän perustaminen 

Auran kunta, ote pöytäkirjasta, perusturvalt. 26.6.2013 § 55, kunnanhallitus 

12.8.2013 § 148 

 Hyvinvointikertomuksen laatiminen 

Pöytyän kunta 12.8.2013, ote pöytäkirjasta. Khall § 232 

 Terveyspalveluiden selvittämistyöryhmä, 148/00.01/2013 
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Pöytyän kunta 19.8.2013, ote pöytäkirjasta. Ptltk § 59 

 Lausuntopyyntö Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuosien 

2014–2016 talousarvio ja -suunnitelmasta, 364/P01.00/2009 

Loimaan kunta, ote pöytäkirjasta, Kh 06.05.2013 § 191 

 Työkympin johtokunnan puheenjohtajan valinta 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B14 

 hankintapäätös Q9 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A20 

 vuosilomapäätös B20–B23 

 sairausloma C12–C13 

 lapsen sairaus D5–D6 

 päivystysvapaa I10 

 koulutus K29–K33 

 Veteraanikuntoutus O13–O14 

 veteraanikuntoutus P11–P12 

 fysioterapia Q12–Q13 

 puheterapia S13–S15 

 jalkojenhoito V21–X25 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A2–A5 

 vuosilomapäätökset B8 

 sairauslomapäätökset C21–23 

 lapsen sairaus D4 

 koulutuspäätökset K18–K19 

 hankintapäätökset Q2–Q3 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A220–A230 

 vuosilomapäätös B80–B97 

 sairausloma C82–C91 

 lapsen sairaus D32 

 palkaton virka-/työvapaa H22–H23 

 koulutus K111–K142 

 irtisanoutuminen O7 

 omalääkärin vaihdot T7 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 82 

(asia 4) 

ALUSTAVA TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014–2016 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät kuntayhtymän alustavan talous-

arviolaskelman vuosille 2014–2016. Talousarviosta on saatu jäsenkuntien 

kirjalliset lausunnot (liitteet 1 ja 2). Talousarviosta pidetään kuntayhtymän ja 

jäsenkuntien edustajien yhteiset neuvottelut 26.9.2013. 

 

Alustava talousarviolaskelma tuodaan kokoukseen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee alustavan talousarvion vuosille 2014–2016 

tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus kuuli talousarvion esittelyn ja merkitsi alustavan talousarvion 

tietoonsa saatetuksi. 

 

 

 

§ 83 

(asia 5) 

PÄÄTÖS KANTA-PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTOSTA POTILASTIETOJEN ARKISTOINNISSA 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(2007/159) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan 

potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon 1.9.2014 mennessä 

(Kanta-palvelut). Yksityisille terveydenhuollon organisaatioille keskitetyn 

arkiston käyttöönotto on pakollista, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys 

toteutetaan sähköisesti. Terveyskeskus siirtyi Kanta-palveluiden käyttäjäksi 

sähköisen reseptin osalta 1.2.2012 alkaen. Tähän mennessä sähköisiä 

reseptejä on kirjoitettu kuntayhtymän osalta 119 742 kpl ja valtakunnallisesti 

13,8 milj. kpl. 

 

Valtakunnallisen arkistoinnin tavoitteena on edistää potilastietojen 

tietoturvallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä 

terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista. 

Kanta-palvelujen käyttö edellyttää käyttäjien vahvaa tunnistusta ja sähköistä 

allekirjoitusta. Jokaiselta palvelua käyttävältä terveydenhuollon 

ammattilaiselta vaaditaan henkilökohtainen ammattikortti, jonka myöntää 

Väestörekisterikeskus. 
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä potilastietojen arkistoinnin 

käyttöönottohanketta ja siirtymisen aikataulutusta koordinoi Medbit Oy, jossa 

myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on osakkaana. Toiminta- ja 

kustannusvastuu kansalliseen arkistoon siirtymiseksi on paikallisilla 

terveydenhuollon yksiköllä. Käyttöönottohankkeeseen liittyen tulee jokaisen 

yksikön laatia mm. käyttöturvapolitiikka ja -suunnitelma sekä auditoida oma 

potilastietojärjestelmänsä. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä päättää siirtyä Kanta-palveluihin 

potilastietojen arkistoinnissa 1.9.2014 alkaen. 

 

Päätös: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä päättää siirtyä Kanta-palveluihin 

potilastietojen arkistoinnissa 1.9.2014 alkaen. 

 

 

 

§ 84 

(asia 6) 

HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUKSET 

 

Kuntayhtymällä on ollut työterveyshuollosta sopimus Verkahovin 

Lääkäriaseman kanssa vuodesta 2003. Yrityskaupan myötä sopimus on 

siirtynyt Terveystalo Oy:lle. Työterveyshuollon kilpailutusta ei ole 

kuntayhtymässä tehty aiemmin. 

 

Säästöjen saavuttamiseksi työterveyshuollon palvelut päätettiin kilpailuttaa. 

Ilmoitus kilpailutuksesta julkaistiin HILMA:ssa ja tarjouspyyntöasiakirjat 

lähetettiin neljään yritykseen, joista kaksi antoi tarjouksen. Tarjouksen 

työterveyshuollosta antoivat Terveystalo Oy ja Työkymppi. Molemmat 

tarjoukset saapuivat määräajassa, molemmat tarjoajat täyttävät myös 

työterveyshuollolle asettamamme edellytykset. 

 

Tarjouksia on vertailtu ja pääkohdista vertailu myös liitteenä (liite 3) 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus valitsee kokonaistaloudellisimman tarjouksen ja päättää 

kuntayhtymän työterveyshuollon siirtämisestä Työkympille 1.1.2014 alkaen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kuntayhtymän työterveyshuollon siirtämisestä 

Työkymppiin 1.1.2014 alkaen. 
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§ 85 

(asia 7) 

MEDBIT OY:N TARJOUS V-S EFFICA PERUSTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOILLE 

EFFICA POTILASTIEDON ARKISTON ENSIMMÄISEN VAIHEEN TOTEUTUKSESTA 

 

 

 

§ 86 

(asia 8) 

OSALAILLISTETUN HAMMASLÄÄKÄRIN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

 

 

§ 87 

(asia 9) 

KUNTAYHTYMÄN LÄÄKÄREIDEN LAATIMA KORJAUSVAATIMUS PÄIVYSTYS-

PALKKAUKSEEN 

 

Kuntayhtymän lääkärit ovat osoittaneen yhtymähallitukselle päivystysajan 

peruskorvausta koskevan anomuksen (Liite 5). 

 

Anomuksessa esitetään korjaamaan ja ajantasaistamaan lääkärien 

iltapäivystyksen palkkaus niin, että päivystyksestä maksettava tuntikorvaus 

tai siitä annettava päivystysvapaa korvataan nykyisen 2:1 sijaan suhteessa 

1:1:een. Terveyskeskuksella on oma päivystys arki-iltaisin maanantaista 

torstaihin klo 16.00–20.00 ja perjantaisin sekä pyhäpäivien aattoina klo 

15.00–20.00. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Lääkäreiden palkkaus päivystysaikana on kuntayhtymässä KVTES:n 

mukainen, kuten muutkin kuntayhtymän palkat. Talouspäällikkö esittelee 

kokoukselle korotuksen kustannusvaikutuksen vuositasolla. 

 

Yhtymähallitus päättää lääkäreiden päivystysajan peruskorvauksesta. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen lääkäreiden päivystysaikaisen 

palkkauksen peruskorvauksen nostamisesta 1:1:een 1.10.2013 alkaen. 

 

 

 

§ 88 

(asia 10) 

LÄÄKÄREIDEN KÄYNTIPALKKIOT SIJAISTAMATTOMIEN VIRKAVAPAIDEN AIKANA 
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§ 89 

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

Ennen kokouksen alkua yhtymähallitus kiersi tutustumassa kuntayhtymän 

meneillään olevaan Vanhan sairaalan ilmastointiremonttiin. Arvioitu 

remontin valmistumisen aikataulu on kaksi viikkoa. 

 

Erikoistuva vuodeosaston lääkäri hoitaa virkavapaan aikana Hoivakoti 

Riihelän lääkärikierrot. Hänelle maksettava kuukausipalkka kierrosta on 100 

€/kk. 

 

Ilmastointiremontin rahoitus on varauduttu hoitamaan 100 000 €:n lainalla. 

Laina on ollut hallituksen käsittelyssä aiemmin ja kirjattu vuoden 2013 

talousarvioon. Kuntarahoituksen kanssa on voimassaoleva sopimus, näin 

ollen edullisin rahoitusvaihtoehto on kuntatodistus. 

 

Auran kunnan perusturvalautakunnassa on esitelty sähköistä hyvinvointi-

kertomusta. Kuntayhtymä ei laadi vuosittaista hyvinvointikertomusta eikä 

näin ollen ole osana ohjelmiston kustannusten jakamista. Kuntayhtymän 

osuus hyvinvointikertomuksessa on kuitenkin avustaminen kuntien 

kertomuksen laadinnassa, kuntayhtymä nimeää hyvinvointikertomuksen 

laadintatyöryhmään edustajakseen terveydenhoitajat Merja Männikön ja Tiina 

Säylän. 

 

Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen 16.10.2013 klo 17.00. 


