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Kokousaika  15.6.2011 klo 17.00–20.42 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

  Vähä-Rahka Jouko 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Flemmich Mirjami 

  Kaurila Matti 

  Pohjanpalo Heimo 

  Raiko Marianne 

  Reide Pirjo 

   

 

Muut osallistujat Antikainen Marita 

  Rauhansuu Matti 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 89 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 89–109 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 90 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 64 

 

Tarkastusaika 22.6.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   29.6.2011 

nähtävänäolo 
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§ 89 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

§ 90 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-

Rahkan ja Hannele Tanner-Penttilän ja määrää tarkastusajaksi 22.6.2011  

klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 91 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Keva Yleiskirje 1/2011, 20.5.2011 

- Vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2013–2014 

maksuista 

- Kuntatyönantajan eläkemaksut 2011 

- Kunnallinen eläkeopas 2011 

Kuntaliitto Yleiskirje 7/80/2011, 29.3.2011 

- Uusi pelastuslaki tulee voimaan 1.7.2011 

Pöytyän kunta 17.5.2011 

- Kyrön asemanseudun asemakaavan muutos 

Yrityspalvelut 15.3.2011 

- Tuoteuudistus karkeajätteen ja rakennusjätteen osalta 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A4 

- vuosiloma B10–B12 

- sairausloma C7 

- palkaton virkavapaa H1-H2 
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- koulutus K16–K18 

- veteraanikuntoutus O11-O14 

- avofysioterapia Q1 

- jalkojenhoito V14 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätökset B8–B9 

- sairauslomapäätökset C4 

- koulutuspäätökset K16–K17 

- hankintapäätökset Q4–Q5 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A130–A163 

- vuosilomapäätökset B47–B53 

- sairauslomapäätökset C60–C69 

- hoitovapaa G3–G4 

- palkaton virkavapaa H12 

- tehtävänsiirto J2–J4 

- omalääkärivaihdokset T16–T20 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A2 

- vuosilomapäätökset B11–B12 

- sairauslomapäätökset C14 

- koulutuspäätökset K4 

- palkaton virkavapaa H2 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 

 

 

§ 92 

(asia 4) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI HANNA PELTONIEMEN VIRKAVAPAA-ANOMUS 

 

§ 93 

(asia 5) 

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

Yhtymähallitus on 20.10.2010 § 101 hyväksynyt Attendo MedOne Oy:n 

kanssa jatkosopimukset (optio) lääkärin vastaanottopalvelujen 

ostopalveluista. 
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Sopimus hyväksyttiin siten, että sen oli määräaikaisena voimassa 31.3.2011 

asti ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa. Sopimus voidaan irtisanoa 

päättymään kahden kuukauden irtisanomisajalla 31.3.2011 jälkeen. 

 

Kuntayhtymä lääkärin virat ovat tällä hetkellä täytettynä, jolloin MedOne:in  

ostopalvelusopimukselle enää ole tarvetta kuntayhtymässä.  

Johtava lääkäri esittää, että yhtymähallitus irtisanoo MedOne:in sopimuksen 

siten, että sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.8.2011. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää irtisanoa MedOne:in kanssa 20.10.2010 solmitun 

lääkärin vastaanottopalveluja koskevan ostopalvelusopimuksen siten, että 

sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.8.2011. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 94 

(asia 6) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kuntayhtymällä on 27.1.2011 allekirjoitettu sopimus hammashuollon 

palvelujen ostamisesta Mediverkko Oy:n kanssa. Mediverkko tuottaa 

sopimuksen mukaan perushammashuollon palveluja Aurakadun 

hammaskeskuksen tiloissa Turussa. 

 

Sopimus on voimassa 1.1.2011–31.12.2011. Sopimuskauden hinta on kiinteä. 

Sopimuksessa on optio, jonka mukaan sopimusta voidaan jatkaa kahden 

vuoden optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta sovitaan viimeistään 6 kk 

ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokauden osalta hintojen muutoksista 

sovitaan erikseen. Nykyisen sopimuksen hinta on SFA 10: 57 € 

 

Vastaava hammaslääkäri on neuvotellut Mediverkon kanssa optiokauden 

hinnasta ja esittää, että kuntayhtymä käyttäisi sopimuksen 

optiomahdollisuutta ja jatkaisi sopimusta vuoden 2012 loppuun. 

Sopimus esityslistan liitteenä 1. 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää käyttää Mediverkko Oy:n perushammashuollon 

sopimuksen 27.1.2011 optiota ja jatkaa sopimuksen voimassaoloa  

31.12.2012 asti. 

 

Päätös: Talouspäällikkö ilmoitti, että Mediverkko Oy on ilmoittanut halukkuutensa 

jatkaa sopimusta vuoden 2012 loppuun nykyisillä hinnoilla. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 95 

(asia 7) 

VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSEN SIIRTÄMINEN LOIMAAN ALUESAIRAALAAN 

 

Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2011–2013 sisältyy 

terveyskeskuksen oman ilta- ja/tai viikonloppupäivystyksen siirtäminen 

yhteispäivystysyksiköihin. Myös jäsenkunnat ovat 

kuntayhtymäsuunnitelmaa koskevissa lausunnoissaan ottaneet 

myönteisen kannan päivystyksen siirtoon sekä Loimaalle, että 2013 

aloittavaan Turun yhteispäivystykseen. 

 

Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Loimaan aluesairaala vastaa 

terveyskeskuksen lääkäripäivystyksestä arkisin klo 20.00–8.00 välisenä 

aikana ja viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä klo 15.00–9.00 välisinä 

aikoina. 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän, Loimaan aluesairaalan ja 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kanssa 

virkamiestasolla käydyissä neuvotteluissa on päästy yhteiseen 

sopimusesitykseen päivystyksen järjestämisestä, palveluiden hinnastosta, 

laskutuksesta, sopimuksen voimassaolosta ja muista ehdoista. 

Sopimuksen liitteissä määritetään mm. potilasohjaus ja – tietojen siirto ja 

palveluiden tuotteistus. Hinnaston vahvistaa vuosittain sairaanhoitopiirin 

hallitus. Sopimuskauden aikana voidaan liitteitä tarkistaa ja muuttaa 

sopimusosapuolten yhteisin päätöksin. Liitteet eivät saa olla ristiriidassa 

itse sopimusasiakirjasta ilmenevien ehtojen kanssa. Sopimusesityksen 

mukaan terveyskeskuksen päivystys tapahtuu Loimaan aluesairaalassa 

maanantaista -perjantaihin klo 20.00–8.00 välisenä aikana sekä 

lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Uusi päivystysjärjestely astuu 

voimaan 1.7.2011. Sopimus liitteenä 2. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä päivystyssopimuksen liitteen 2 

mukaisesti. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa johtavan lääkärin 

tarkistamaan ja hyväksymään sopimuksen liitteet. Päätökset on tuotava 

tiedoksi yhtymähallitukselle. 

 

Päätös: Johtava lääkäri selvitti kokoukselle LAS – päivystyksen järjestelyjä  

kuntayhtymän kannalta sekä siitä aiheutuvia toiminnallisia muutoksia. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 96 

(asia 8) 

ASIAKASSOPIMUKSEN JA REKISTERÖINTISOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN 

 

Sähköinen reseptijärjestelmä edellyttää väestörekisterikeskuksen (VRK) 

kanssa tehtävää sopimusta, jossa määritetään VRK:n tuottamista 

varmenne-, hakemisto- ja aikakorttitoimitus-, sulku- ja neuvonta-

palveluista sekä tilaus- ja hallinnointijärjestelmästä. VRK:n tuottamat 

palvelut koostuvat varmenne-, hakemisto- ja aikakorttitoimitus-, sulku ja 

neuvontapalveluista sekä tilaus- ja hallinnointijärjestelmä Vartista 

VRK:n kulloinkin voimassa olevan tuote- ja palveluvalikoiman sekä 

hinnaston mukaisesti. (Asiakassopimus). VRK:n myöntämät varmenteet 

ovat laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä 

allekirjoituksista tarkoitettuja laatuvarmenteita, jotka mahdollistavat 

terveydenhuollon toimikortin käytön.  

 

Rekisteröintisopimuksen kohteena on puolestaan terveydenhuollon 

henkilövarmenteiden rekisteröinti, mikä sisältää terveydenhuollon 

varmennepalveluiden rekisteripisteen ylläpitämisen, henkilövarmen-

teiden rekisteröinnin sekä varmennekorttien jakelun sekä varmenteiden 

sulkemisen. 

 

Sopimusten hyväksymisen kiireellisyyden vuoksi johtava lääkäri 

neuvoteltuaan asiasta johtoryhmässä ja hallituksen puheenjohtajan 

kanssa on allekirjoittanut sopimukset 27.5.2011. Sopimukset esityslistan 

liitteinä 3 ja 4. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan lääkärin päätökset edellä 

esiteltyjen sopimusten hyväksymisestä. 

  

 Päätös: Johtava lääkäri selvitti eResepti – järjestelmän edellyttämistä varmenne- 

käytännöistä ja niiden vaatimista sopimuksista VRK:n kanssa sekä  

eReseptin käyttöönoton tilannetta sairaanhoitopiirin effica käyttäjien 

osalta. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 97 

(asia 9) 

SIIVOUSTYÖN MITOITUKSEN TEKEMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ 

 

Kuntayhtymän Riihikosken toimitilojen  siivoustyön mitoitus on tehty 2006. 

Sivupisteiden jo huomattavasti aikaisemmin. Koska toimitiloissa on tehty 

laajennuksia ja toimintojen uudelleen järjestelyjä, on tarpeen mitoittaa 

siivoustyö kaikissa toimipisteissä uudelleen. Kuntayhtymä on pyytänyt 
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tarjoukset mitoituksen tekemisestä Siistipiste Oy:ltä, Marja Wahlroosilta, 

Koccus Oy Koskenkartanolta sekä Kiilto Oy / Päivi-Leena Salvianderilta. 

Tarjous saatiin vain Koccus Oy Koskenkartanolta. Tarjous esityslistan 

liitteenä 5. 

 

Tarjouksen kustannukset mitoituksesta ovat 3213,80 € ja kartoituskulut  

900 € + matkakulut. 

Mitoitukseen ei ole talousarviossa varattu erikseen määrärahaa, vaan se on 

katettava kiinteistönhuollon ja vuodeosaston käyttökustannuksista. 

Aikaisemmin tehdyn mitoituksen perustietoja pystytään kuitenkin käyttämään 

hyväksi uudessa mitoituksessa. 

 

  

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koccus Oy Koskenkartanon tarjouksen 

kuntayhtymän siivoustyön mitoittamisesta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 98 

(asia 10) 

KORJAUSVAATIMUS LÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSPALKKAUKSEEN 

 

Kuntayhtymän lääkärit ovat lähettäneet yhtymähallitukselle 

seuraavansisältöisen korjausvaatimuksen: 

  ” YHTYMÄHALLITUKSELLE 

 

  Korjausvaatimus lääkäreiden päivystyspalkkaukseen 

 

Lääkäreiden päivystyksistä on työjärjestyksen eli tuntilistojen mukaan 

kertynyt vapaata 2:1. Nyt huhtikuussa meille selvisi, että vuosi sitten olisi 

tehty päätös, vapaata kertyisi vain 25 minuuttia ja viikonloppuna 36 

minuuttia. Eli korvaus olisi merkittävästi pienempi, kuin mitä työjärjestyksen 

mukaan kertyisi. Kaikki lääkärit ovat luottaneet työjärjestyksen kertymiin ja 

osalle on myönnetty ja pidetty aktiivivapaita tämän kertymän mukaisesti. Eli 

mikäli työjärjestyksen kertymät eivät pidä paikkaansa, on osa lääkäreistä niin 

sanotusti miinustunneilla. 

 

Meillä iltapäivystys on määritelty muuksi työpaikkapäivystykseksi eikä 

aktiivipäivystykseksi. Kuitenkin tosiasia, että ilta- ja viikonloppu ovat 

harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta aktiivityötä. Potilaita otetaan  

vastaan liukuhihnalla. Iltapäivystyksessä on potilaita keskimääräisesti 15–20, 

välillä enemmänkin. Tämä tarkoittaa vähintään 4 potilasta tunnissa. Ja sama 

työskentelytahti koskee myös viikonloppuja. On mielestämme väärin, että 

tämä luokitellaan muuksi työpaikkapäivystykseksi. 
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Lääkäriliiton lakimiehen mukaan tämä päivystysmuoto on tarkoitettu 

käytettäväksi sairaaloissa, joissa lääkärin on oltava työpaikalla, mutta työ ei 

ole jatkuvaa potilastyötä. Eli esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, jossa 

lepositeissä oleva potilas on käytävä tarkastamassa määräajoin. Tuolloin 

potilaskontaktiin saapumisaika on määritelty alle 30 minuutiksi. Meillä 

saapumisen oletetaan olevan välitön. Lakimiehen ohjeistus on, että 

päiväkorvaus olisi tällaisessa päivystyspisteessä 1:1. Suomessa on vain 

muutamia terveyskeskuksia, joissa iltapäivystys jatkuu vain klo 20:een ja 

näissäkin korvaus on 1:1, kun kyse on pisteestä jossa tehdään aktiivityötä. 

Näissä terveyskeskuksissa asiasta on sovittu paikallisella sopimuksella. 

Lisäksi lakimies ohjeistaa hyväksymään tähän mennessä kertyneet 

päivystykset kuten työjärjestyksessä on kertynyt. 

 

Nyt vaadimme, että huhtikuuhun asti kertyneet päivystystunnit korvataan 

aktiivitunteina työjärjestyksenmukaisesti eli 2:1. Mielestämme näin on 

toimittava, koska päätöstä päivystyskorvauksen alentamisesta ei ole tuotu 

lääkäreiden tietoon eikä asiaa ole myöskään korjattu tuntikertymä- 

järjestelmään. Me emme voi olettaa, että korvauksia kertyisi jollain muulla 

systeemillä, kuin mitä tuntilistat näyttävät. Myös rahallinen korvaus olisi 2:1, 

jos joku lääkäreistä joutuu ottamaan niin sanotusti tunnit rahana. 

 

 

 

Lisäksi ehdotamme paikallista sopimusta, että päivystys jatkossa luetaan 

aktiivipäivystyspisteeksi työn luonteen mukaisesti. Etenkin viikonloppu 

päivystysten siirtyessä Loimaalle tulevat iltapäivystykset kuormittumaan 

lisää. Tällöin korvaus aktiivivapaana on 1.1 ja tunnista saa myös tunnin 

palkan. On kohtuutonta, että raskaasta päivystyksestä, joka on verrattavissa 

iltana tehtävään ylityöhön saa vain 25 % tuntipalkasta tai sunnuntaityöstä 

36 % arkityön palkasta. 

 

 Pöytyällä 11.5.2011 

 Hanna Peltoniemi Marjo Juottonen 

 Susanna Nyberg-Simola Kaisa Pönkä 

 Pirjo Hiltunen Pentti Heinonen 

 Kaj Lagerbohm   ” 

 

 

Palkkatoimikunta on järjestänyt Lääkäriliiton luottamushenkilöiden kanssa  

kirjelmän johdosta paikallisneuvottelun 26.5.2011. Muistio neuvottelusta 

esityslistan liitteenä 6. Neuvottelussa työnantaja esitti, että lääkäreille 

maksettaisiin takautuvasti ennen 26.5.2010 yhtymähallituksen päättämän 

uuden lääkäriVES:in käyttöönottoa olleen käytännön mukaisesti 

päivystyksestä korvaus kahdesta päivystystunnista 1 tunnin (2:1) 

päivystyskorvaus/vapaa-aika. 

 

Neuvottelussa keskusteltiin viikonloppupäivystyksen aloittamisajankohdasta 

siirtymisajankohdasta LAS -päivystykseksi. Neuvottelussa jäi auki vielä 
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lääkäreiden kanta perjantaipäivystyksen jatkumisesta sekä päivystyksestä 

maksettavasta korvauksesta. Näistä asioista sovittiin pidettäväksi 

paikallisneuvottelu 14.6.2011.  Paikallisneuvottelun tulos viedään 

palkkatoimikunnan käsiteltäväksi 15.6. Palkkatoimikunta tekee 

yhtymähallitukselle ehdotuksen mahdollisista lääkäreiden kirjelmän 

aiheuttamien muutoksista päivystyskorvauksiin. 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Kuultuaan palkkatoimikunnan ehdotuksen, yhtymähallitus päättää lääkäreille 

maksettavasta päivystyskorvauksesta. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö selvitti paikallisneuvottelujen tulosta sekä luki AKAVAN  

  pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen 14.6. allekirjoittaman 

  kirjelmän yhtymähallitukselle (pöytäkirjan liitteenä 8). 

 

  Johtava lääkäri selvitti kokoukselle kuntayhtymän päivystyksessä noudatettua  

  joustavaa menettelyä myöhään saapuneiden potilaiden hoitamisessa. 

 

 

Palkkatoimikunta esittää yhtymähallitukselle, että päivystyksestä maksettu 

rahakorvaus tai siitä annettava päivystysvapaa korvataan 2:1 takautuvasti 

ajalta 26.5.2010 lukien ja korvauskäytäntöä jatketaan 2:1 suhteessa tästä 

eteenpäin. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi palkkatoimikunnan 

ehdotuksen. 

 

§ 99 

(asia 11) 

KVTES:IN JA TEKNISEN SOPIMUKSEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.5.2011 

 

KVTES:in ja Teknisen sopimuksien palkantarkistukset 1.5.2011 sisältävät 

yleiskorotuksen, joka on 1,2 % tehtäväkohtaisesta palkasta tai siihen 

rinnastettavasta kk-palkasta. Palkkausluvun 6§:n 1 momentin 

henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 %:lla. 

 

Lisäksi viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut 1.2.2011 

ja jatkunut keskeytyksettä 1.5.2011 asti, maksetaan toukokuun 2011 

palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä. Kertaerää ei 

makseta, jos viranhaltijalle /työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 

2011. 

 

Em. korotusten lisäksi paikallisena järjestelyvaraeränä maksetaan lisäksi  

0,8 %. Paikallisesta järjestelyvaraerästä maksettavat tehtäväkohtaisten 

palkkojen korotukset määräytyvät paikallisten arviointijärjestelmien ja 

kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. 
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Järjestelyvaraerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät 

vastaavasti paikallisten järjestelmien ja periaatteiden mukaisesti. 

 

Laskettuna maaliskuun palkkasummasta, järjestelyvaraerän suuruus 

KVTES:in piiriin kuuluville on 1992,75 €. Teknisen sopimuksen piirissä on 

ainoastaan yksi ky:n työntekijä. Teknisen sopimuksen paikallisen 

järjestelyvaraerän suuruus on 16.32 € 

 

Johtoryhmä on valmistellut työnantajan ehdotusta järjestelyvaraerän 

jakamisesta KVTES:in ja Teknisen henkilöstön piiriin kuuluville. 

Paikallisneuvottelu asiasta pidetään 14.6. ja palkkatoimikunta käsittelee 

esitystä 15.6. ja tekee järjestelyvaraerän jakamisesta ehdotuksen 

yhtymähallitukselle. 

 

  

 Talouspäällikön ehdotus 

 

  Tutustuttuaan palkkatoimikunnan ehdotukseen, yhtymähallitus päättää 

  1.5.2011 KVTES:n ja teknisen henkilöstön järjestelyvaraerän jakamisesta. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle palkkatoimikunnan ehdotuksen 1.5.2011 

  järjestelyvaraerän jakamisesta KVTES:in ja teknisen sopimuksen henkilöstön 

  osalta. Paikallisneuvottelussa 14.6. on erän jakamisesta päästy yksimieliseen 

  ratkaisuun järjestöjen edustajien kanssa. 

 

  Lisäksi palkkatoimikunta esittää järjestelyvaraerän ulkopuolelta puhetera- 

  peutille maksettavaksi 50 €/kk henkilökohtaista lisää. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi palkkatoimikunnan ehdotuksen. 

§ 100 

(asia 12) 

LÄÄKÄRISOPIMUKSEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.5.2011 

 

Lääkärisopimuksen yleiskorotus 1.5.2011 on 1,38 %. Korotus muodostuu 

28.2.2011 sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin 

keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä. Viranhaltijan 

tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja 

KVTES:n 6§:n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista 

lisää korotetaan 1.5.2011 alkaen 1,38 %:lla. 

 

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.5.2011 lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 

0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %. 

 

Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden (lääkärit ja 

hammaslääkärit) maaliskuussa maksetuista palkoista laskien  

1.5. järjestelyvaraerä on yhteensä 422,65 €, lääkärien palkasta laskettu erä on 

331,21 ja hammaslääkärien palkasta 91,44 €. 
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Johtoryhmä on valmistellut lääkärisopimuksen järjestelyvaraerän jakamista ja 

14.6. asiasta järjestetään paikallisneuvottelu.  Palkkatoimikunta kokoontuu  

15.6. tekemään ehdotuksen yhtymähallitukselle lääkärisopimuksen 

järjestelyvaraerän 1.5. 11 jakamisesta. 

 

  

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan palkkatoimikunnan ehdotukseen, yhtymähallitus päättää 

lääkärisopimuksen 1.5.2011 järjestelyvaraerän jakamisesta. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitti kokoukselle palkkatoimikunnan ehdotuksen 1.5.2011 

 järjestelyvaraerän jakamisesta. Paikallisneuvottelussa 14.5. on erän 

 jakamisesta päästy yksimielisyyteen AKAVAN pääluottamis- ja varapää- 

 luottamusmiesten kanssa. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi palkkatoimikunnan ehdotuksen 1.5. järjestelyvara-  

  erän jakamisesta.  

 

§ 101 

(asia 13) 

LAUSUNNON ANTAMINEN TYÖKYMPIN YHTIÖITTÄMISSELVITYKSEEN 

 

Loimaan kaupunginhallitus on lähettänyt kuntayhtymälle esityslistan 

liitteen x mukaisen työterveyshuolto Työkympin yhtiöittämisselvityksen 

tiedoksi ja pyytää kuntayhtymältä lausuntoa osakeyhtiön valmistelun 

jatkamisesta. Kannanottoa pyydetään mm. osakepääomaan ja muuhun 

pääomasijoitukseen sitoutumisesta, liiketoimintasuunnitelmasta sekä 

jatkovalmistelun ja yhtiön perustamisen aikataulusta. 

 

Yhtiöittämisprosessi on selvityksessä jaettu selvitys-, yhtiöittämis- sekä 

aloitusvaiheeseen. Yhtiön aloitus on esitetty jo 1.1.2012, mikä voi olla 

haastava. 

 

Loimaan kaupunginhallituksen päätöksen esittelyosassa on listattu asiat, 

jotka yhtiökumppaneiden tulisi ottaa huomioon yhtiöittämisprosessissa: 

a) kilpailuttaminen (muiden asiakkaiden kuin kuntatyönantajien osuus 

liikevaihdosta); 

b) yksityisiä osakkaita ei ensimmäisinä toimintavuosina mukaan; 

c) yhtiön hallituksessa tulisi olla ulkopuolisia asiantuntijajäseniä 

(liikatoiminta- ja työterveyshuollon osaamista); 

d) osakepääoma: sopiva osakepääoman jakoperuste olisi kuntien 

asukasluku ja yhtiön rahoittamisessa voitaisiin käyttäöä pientä 

osakepääomaa yhdessä kuntien tekemän lisäsijoituksen (SVOP) 

kanssa; 

e) yhtiö käynnistyisi 1.1.2013 
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Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntaneuvottelut 9.6., jossa 

yhtiöittämisselvitystä käsitellään. Neuvottelun tulos tuodaan 

yhtymähallitukselle kokoukseen. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan jäsenkuntaneuvottelun esitykseen yhtymähallitus antaa 

lausuntonsa Loimaa kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön. 

 

Päätös: Talouspäällikkö tiedotti kokoukselle, että jäsenkuntaneuvottelussa on 

 päätetty pyytää Loimaan kaupungilta jatkoaikaa kuntayhtymälle ja sen 

 jäsenkunnille lausunnon antamiselle elokuun loppuun asti. Asiasta on 

 sittemmin sovittu Loimaan kaupunginjohtajan kanssa. 

 

  Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle ja antaa jäsenkuntien kanssa  

  neuvoteltuaan lausunnon uuteen määräaikaan mennessä. 

 

 

§ 102 

(asia 14) 

VUODEN 2012–2014 TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMA 

 

Kuntayhtymän vuoden 2012–2014 alustavaa talousarvio- ja 

suunnitelmaa on käsitelty jäsenkuntaneuvottelussa 9.6. ja kuntien 

edustajat ovat antaneet omat tavoitteensa talousarvion laatimisesta. 

 

Jäsenkuntien esittämät kannanotot suunnitelmasta esitellään 

yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

  

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus antaa johtaville viranhaltijoille ohjeet vuoden 2012- 

2014 talousarvio- ja suunnitelman laatimisesta. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö luki jäsenkuntaneuvottelussa 9.6. talousarvio ja  

  –suunnitelman laatimisesta tehdyn päätöksen. Jäsenkunnat hyväksyvät  

  nykyiseen suunnitelmaan merkityt investointiosan varaukset. 

  Lisäksi kunnat hyväksyvät diabeteshoitajan työajan lisäämisen 1/1  

  toimeksi. Määräaikaisen sairaanhoitajan toimen vakinaistaminen v. 2013 

  alusta poistettiin suunnitelmasta.  

 

  Sisätautien erikoislääkäripalvelujen ostopalveluja esitetään varattavaksi 

  vuodelle 2012. Palveluja voidaan ostaa jo vuoden 2011 aikana.  

 

  Jäsenkuntaneuvottelussa pohdittiin ensihoitosopimuksen ja  

  ensivastesopimusten jatkamisesta tai päättämisestä uuden terveyden-

  huoltolain siirtäessä ensihoidon toimeenpanon sairaanhoitopiirille. 
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  Yhtymähallitus keskusteli ensihoidon järjestämisestä sairaanhoitopiirissä 

  ja päätti, että nykyiset ensihoito- ja ensivastesopimukset pidetään  

  voimassa toistaiseksi. 

 

  Talousarvion laadinnassa noudatetaan yhtymähallituksen 18.5. antamia 

  ohjeita ja jäsenkuntaneuvottelussa sovittuja periaatteita.. 

  

 

§ 103 

(asia 15) 

VUODEOSASTON SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Vuodeosastolla auki julistettua sairaanhoitajan tointa haki määräaikaan 

mennessä yksi hakija. hakija haastatellaan 13.6.2011. Johtava hoitaja tekee 

virkapäätöksenä valinnan sairaanhoitajan toimeen. 

Yhtymähallitukselle tuodaan tiedoksi yhteenveto hakijan ansioista sekä 

johtavan hoitajan tekemä päätös vahvistettavaksi. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan päätöksen vuodeosaston 

sairaanhoitajan toimen täyttämisestä. 

 

Päätös: Johtava lääkäri ilmoitti kokoukselle, että tointa haki määräaikaan mennessä 

 yksi hakija, joka ei täyttänyt asetettuja pätevyysvaatimuksia. 

 

  Johtava hoitaja on päätöksessään todennut, että toimi jätetään täyttämättä ja 

  se laitetaan uudelleen haettavaksi. 

 

  Yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 

 

 

§ 104 

(asia 16) 

TOIMISTOSIHTERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Kuntayhtymässä avoinna ollutta toimistosihteerin tointa haki yhteensä 17 

hakijaa. Hakijoiden haastattelu pidetään 10.6. Johtava hoitaja tekee 

virkapäätöksenä valinnan toimeen valittavasta. 

Yhteenveto hakijoista tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi ja johtavan 

hoitajan päätös valinnasta vahvistettavaksi. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan tekemän päätöksen 

toimistosihteerin vaalista. 
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 Päätös: Johtava lääkäri esitteli hakijat ja haastattelun tulokset. 

  Johtava hoitaja on päätöksessään A 170 / 11valinnut ansiovertailujen, 

  haastattelujen ja haastatteluryhmän kokonaisarvion perusteella  

  toimistosihteerin toimeen Ulla-Maija Suomelan Aurasta ja hänen  

  kieltäytymisensä varalle Soile Syrjälän Liedosta. Tehtävässä on 3 kk:n 

  koeaika. 

 

  Yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 

 

 105 

(asia 17) 

MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Kuntayhtymässä auki julistettua poliklinikan sairaanhoitajan tointa haki 

hakuajan täyttymiseen mennessä 2 hakijaa. Hakijat haastatellaan 13.6. 

Johtava hoitaja tekee virkapäätöksenä valinnan toimeen valittavasta. 

Yhteenveto hakijoista tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi ja johtavan 

hoitajan tekemä päätös yhtymähallituksen vahvistettavaksi. 

 

  

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus vahvistaa johtavan hoitajan päätöksen määräaikaisen 

sairaanhoitajan toimen täyttämisestä. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri esitteli johtavan hoitajan päätöksen A 171 / 11. Kumpikin 

  hakijoista haastateltiin, mutta vain toinen hakijoista täytti asetetut  

  pätevyysvaatimukset. 

 

  Johtava hoitaja on valinnut sairaanhoitajan määräaikaiseen toimeen Taina 

  Rosendahl´in Aurasta. Tehtävässä on 3 kk:n koeaika. 

 

  Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 

 

§ 106 

(asia 18) 

VANHAN SAIRAALAN ILMASTOINTIREMONTIN SUUNNITTELIJAN VALINTA 

 

Vanhan sairaalan ilmastoinnin saneerauksen suunnittelukilpailu päättyi 

7.6.2011 klo 12.00. Rakennustoimikunta kokoontuu 15.6.2011 

avaamaan tarjoukset sekä tekemään yhtymähallitukselle esityksen 

suunnittelijan valitsemisesta. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan rakennustoimikunnan esitykseen yhtymähallitus valitsee 

suunnittelijan Vanhan Sairaalan ilmastoinnin saneeraukseen. 
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 Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle rakennustoimikunnan yhteenvedon 

  suunnittelutarjouksista (§ 3) sekä päätösesityksen (§ 4). Tarjoukset saatiin 

  neljältä suunnittelutoimistolta. Edullisimman tarjouksen suunnittelusta antoi 

  Loimisuunnittelu Oy. Rakennustoimikunnan kokouksen pöytäkirja liitteenä 9. 

 

  Palkkatoimikunta esittää yhtymähallitukselle Loimisuunnittelu Oy:n 

  valitsemista Vanhan Sairaalan suunnittelijaksi. Lisäksi esitetään, että 

  suunnittelu voidaan aloittaa välittömästi yhtymähallituksen päätöksen jälkeen. 

  Esitetään myös, että rakennustoimikunta valtuutetaan allekirjoittamaan 

  suunnittelusopimuksen. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi rakennustoimikunnan ehdotuksen. 

 

   

§ 107 

(asia 19) 

SAIRAANHOITAJA ANNE KOVASEN OIKAISUVAATIMUS 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.5.2011 käsitellyt johtavan hoitajan 

viranhaltijapäätöstä A129/11 koskien avoinna olleen psykiatrisen 

sairaanhoitajan toimen valintaa.  Johtava hoitaja päätöksessään 

ansiovertailujen, haastattelujen ja haastatteluryhmän kokonaisarvioinnin 

perusteella valitsi psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen Anne Kovasen 

Turusta ja hänen kieltäytymisensä varalle johtava hoitaja valitsi Saija 

Maunun Aurasta.  

 

Johtava lääkäri esitti yhtymähallitukselle kokouksessa 18.5.2011 

valintapäätöksen vahvistamista. Yhtymähallituksen jäsen Jukka-Pekka 

Aalto esitti keskustelun aikana johtavan hoitajan päätöksen muuttamista 

siten, että Saija Maunu valitaan toimeen. Jouko Vähä-Rahkan ja Matti 

Kaurilan kannattaessa esitystä suoritutti puheenjohtaja asiasta suljetun 

lippuäänestyksen. Suoritetussa äänestyksessä Saija Maunu sai 5 ääntä ja 

Anne Kovanen 2 ääntä. Puheenjohtava totesi Saija Maunun tulleen 

valituksi toimeen. Varalle yhtymähallitus valitsi Anne Kovasen. 

 

Anne Kovanen on osoittanut yhtymähallitukselle seuraavansisältöisen 

oikaisuvaatimuksen: ” Pyydän oikaisua Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän yhtymähallituksen päätökseen 18.5.2011 § 73: Johtavan 

hoitajan päätös A 129/11/11.5.2011/psykiatrisen sairaanhoitajan toimen 

valinta. 

 

Pöytyän ktt ky:ssa avoinna ollutta psykiatrisen sairaanhoitajan tointa 

haki määräaikaan mennessä kolme (3) hakijaa. Pätevyysvaatimukset 

täyttäviä hakijoita oli kaksi (2), ja meidät kutsuttiin haastatteluun. 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat johtava lääkäri, vastaava hammas-

lääkäri, johtava hoitaja ja erityispalveluyksikön esimies, suorittivat 

haastattelut. Ansiovertailujen, haastattelujen ja haastatteluryhmän 
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kokonaisarvioinnin perusteella psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen 

valittiin minut ja kieltäytymiseni varalle valittiin Saija Maunu. Päätös oli 

ehdollinen kunnes kuntayhtymän hallitus on vahvistanut valinnan. 

 

Katson, että Saija Maunu on yhtymähallituksen päätöksellä valittu 

toimeen huomioimatta lainkaan hakijoiden ansioita. Olen valmistunut 

sairaanhoitajaksi (psykiatrinen hoito) v. 1990 (liite 1). Olen päivittänyt 

koulutuksen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK) v. 2005 (liite 2). 

Työkokemusta minulla on psykiatrisesta hoitotyöstä yhteensä n. 6 v 8 

kk, josta perusterveydenhuollon mielenterveystyössä n. 3 v 5 kk ja 

erikoissairaanhoidossa n. 3 v 3 kk (liitteet 3-8). Lisäksi olen suorittanut 

Debriefing-ohjaajan koulutuksen v. 2010. Ratkaisu- ja voimavara-

keskeiset työmenetelmät (30 op) v. 2009 sekä Interpersoonallisen 

psykoterapian (IPT) opinnot v. 2007 (liitteet 9-11). Em. työmenetelmät 

soveltuvat erityisen hyvin perusterveydenhuollon mielenterveystyöhön. 

Koska työkokemukseni sekä lisä- ja täydennyskoulutukseni 

mielenterveystyöhön ovat selkeästi Saija Maunua vahvemmat, valinta ei 

näin ole mielestäni kohdistunut hakuilmoituksessa mainittuihin 

vaatimuksiin. Mainittakoon, että olen toiminut täysin vastaavissa 

tehtävissä v. 2006 lukien. Käsittääkseni myös haastatteluryhmän esitys 

asiasta oli yksimielinen. 

 

Pyydän, että kuntayhtymän yhtymähallitus vahvistaa johtavan lääkärin 

esityksen johtavan hoitajan päätöksestä psykiatrisen sairaanhoitajan 

toimen valinnasta em. perusteilla. 

 

Turku 31.5.2011 

Anne Kovanen ” 

 

Johtava lääkäri selvittää kokouksessa johtavan hoitajan valintapäätöksen 

perusteita. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Kuultuaan johtavan lääkärin selvityksen yhtymähallitus vahvistaa 

johtavan hoitajan päätöksen A129/11 psykiatrisen sairaanhoitajan 

toimen valinnasta. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri luki kokoukselle Anne Kovasen oikaisuvaatimuksen 

  sekä esitteli Anne Kovasen sekä Saija Maunun työkokemukset toimeen  

  edellytettävästä työkokemuksesta. 

   Lisäksi johtava lääkäri luki johtavan hoitajan alkuperäisen valinta- 

  päätöksen A 129 / 11.  

 

  Yhtymähallitus kävi asiasta yleiskeskustelun. Keskustelun aikana  

  pidettiin kokoustauko, jona aikana tarkistettiin hakuilmoituksen 

  pätevyysvaatimukset. Keskustelun aikana teki jäsen Jukka-Pekka Aalto 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

  jäsen Jouko Vähä-Rahkan kannattamana esityksen oikaisuvaatimuksen 

  hylkäämisestä. 

 

  Koska kokouksessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava  

  kannatettu esitys, suoritutti puheenjohtaja asiasta kädennostoäänes- 

  tyksen. Suoritetussa äänestyksessä sai Jukka-Pekka Aallon ehdotus (ei) 3 

  ääntä ja johtavan lääkärin ehdotus oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä 

  (jaa) 5 ääntä. 

 

  Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen lisäselvitykset  

  saatuaan äänin 5 – 3 hyväksyä Anne Kovasen oikaisuvaatimuksen. 

  

 

§ 108 

ANOMUS TERVEYSKESKUKSEN PIKKUJOULUJUHLISTA 

 

 

 Päätös: Talouspäällikkö esitteli yhtymähallitukselle Auran terveysaseman anomuksen 

  vuoden 2011 pikkujoulujuhlien järjestämisestä 25.11.2011 ravintolaesitykse-

  nä tRabantti Sokos hotel Rikalassa Salossa. 

 

  Kustannusarvio on tehty 70 henkilökunnan jäsenen osallistumisen pohjalta: 

  3.290 € (esitys 22 €/henk.+ joulumenu 25 €/henk x 70 henk). 

 

  Mukaan tulevilta aveceilta peritään 47 €. 

 

  Anomuksessa on varattu linja-autokuljetus Riihikoski – Aura –Salo  

  meno – paluu : 419,65 € 

 

  Yhtymähallitukselta anotaan määrärahaa pikkujoulujuhlien järjestämiselle. 

  Linja-autokuljetusta anotaan joko sisällytettynä määrärahaan tai kuljetukseen 

  osallistuvilta erikseen kerättynä. 

 

  Yhtymähallitus päätti hyväksyä joulujuhlien järjestämiseen 3.290 €. 

 

 

§ 109 

MUUT ASIAT 

 

  

 Päätös:  Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 17.8.2011. 

 

 

 

 

 

 

 


