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Kokousaika  17.2.2011 klo 17.00–19.25 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

  Vähä-Rahka Jouko 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Flemmich Mirjami § 34- 

  Kaurila Matti 

  Pohjanpalo Heimo 

  Moilanen Sirpa 

  Reide Pirjo 

 

 

Muut osallistujat Rauhansuu Matti § 34 - 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 31 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 31–48 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 32 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 32 

 

Tarkastusaika 23.2.2011 klo 8.00. 

 

 

 

Pöytäkirjan   2.3.2011 

nähtävänäolo 
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§ 31 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 32 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirjami  

 Flemmich´in ja Matti Kaurilan ja määrää tarkastusajaksi 23.2.2011 klo 8.00.

  

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalon ja 

Pirjo Reiden ja määräsi tarkastusajaksi 23.2.2011 klo 8.00. 

 

§ 33 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 1/80/2011, 24.1.2011 

- Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo 

Kuntaliitto, Yleiskirje 2/80/2011, 26.1.2011 

- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2011 

Kuntatyönantajat, 2/2011, 24.1.2011 

- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta 

Kuntatyönantajat, 3/2011, 24.1.2011 

- Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannuksen korvauksen määrä 

Kansaneläkelaitos 14.1.2011 

- Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle 

Aluehallintovirasto, päätös 31.1.2011 

- Lopullisen valtionavustuksen vahvistaminen koskien vuonna 2009 

kunnille myönnettyä valtionavustusta pandemiaan varautumisen 

tehostamiseen:Auran kunta 

Aluehallintovirasto, päätös 31.1.2011 

- Lopullisen valtionavustuksen vahvistaminen koskien vuonna 2009 

kunnille myönnettyä valtionavustusta pandemiaan varautumisen 

tehostamiseen:Pöytyän kunta 
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Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus 26.1.2011 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan lopettamisesta 

Turun maakunta-arkisto, 21.1.2011 

- Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastus 

Pöytyän kunta 19.1.2011 

- Kyrön asemanseudun asemakaavan muutos 

Pöytyän kunta, Tekninen lautakunta, 27.1.2011 

- Pöytäkirjanote § 10: Yläneen kaukolämmön hinta kuluttajille v. 2011 

ALOPT Muistio 20.1.2011 

- Muistio Auran, Loimaan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen esiselvitysvaiheen ohjaus- ja 

seurantaryhmän sekä valmistelutyöryhmän kokouksesta 

Itella, Tiedote, Tammikuu 2011 

- Itella Posti Oy:n palvelujen hinnat muuttuvat 1.3.2011 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitukselle esiteltiin ALOPT -yhteistoiminta-alueen valmistelun  

 nykytilanne. Lisäksi esiteltiin Valtiokonttorinkirjeet dno 26/31/2011 ja 

 27/31/2011 (Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahat 2011). Keskusteltuaan 

 asiasta yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi 

 

§ 34 

(asia 4) 

LAITOSAPULAISEN OSA-AIKAELÄKKEEN SIJAISUUS 

 

Kuntayhtymässä auki julistettua laitosapulaisen osa-aika-eläkkeen 

sijaisuutta haki hakuajan päättymiseen mennessä 5 hakijaa, joista 

haastateltiin kahta hakijaa (ammattitutkinnon suorittaneet).  

Haastattelun suorittivat johtava hoitaja, johtava lääkäri ja 

talouspäällikkö. Haastattelutilaisuus pidettiin 2.2.2011.  

Valinnan sijaisuuteen tekee johtava hoitaja. Johtavan hoitajan päätös 

tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

  Tutustuttuaan johtavan hoitajan päätökseen yhtymähallitus vahvistaa 

  johtavan hoitajan päätöksen. 

 

Päätös: Talouspäällikkö esitteli hakijat ja luki johtavan hoitajan tekemän 

valintapäätöksen. Johtava hoitaja on päätöksellään A 39/11valinnut 

sijaisuuteen Heli Hakasen Pöytyältä ja varalle Leena Lehdon Pöytyältä. 

Tehtävässä on 2 kk:n koeaika. 

 

 Yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 
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Matti Rauhansuu ja Mirjami Flemmich saapuivat kokoukseen tämän 

pykälän käsittelyn aikana klo 16.30. 

 

§ 35 

(asia 5) 

RÖNTGENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 

 

Röntgenhoitajan määräaikaiseen tehtävään haki hakuajan päättymisen 

mennessä 3 hakijaa, jotka kaikki haastateltiin 2.2.2010. Haastattelijoina 

olivat nykyinen röntgenhoitaja Henny Niemi, johtava hoitaja, johtava 

lääkäri ja talouspäällikkö. 

Valinnan suorittaa johtava hoitaja viranhaltijapäätöksenä. Päätös 

tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi. Hakijat esitellään 

yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

  Yhtymähallitus vahvistaa johtavan hoitajan tekemän päätöksen. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle hakijat ja röntgenin tilanteen 

yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja röntgenlaitteiden tullessa 

uusimisikään n. v. 2015. Siksi tehtävä täytetään määräaikaisena toimena 

vuoden 2013 loppuun. 

 

Johtava hoitaja on päätöksellään A 38 / 11 valinnut toimeen 

röntgenhoitaja Kirsi Vesannon ja varalle Salla Moisalan Turusta. 

Tehtävässä on 2 kk:n koeaika. 

 

  Yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan tekemän päätöksen 

 

§ 36 

(asia 6) 

TERVEYDENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

  Auki julistettua terveydenhoitajan tointa haki hakuajan päättymiseen 

mennessä 7 hakijaa, joista 4.2.2011 haastateltiin 5 hakijaa. 

Haastattelijoina toimivat johtava hoitaja, johtava lääkäri, vastaava 

hammaslääkäri ja talouspäällikkö. 

Valinnan tekee viranhaltijapäätöksellä johtava hoitaja. 

Johtavan hoitajan päätös tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi. 

Päätös esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

  

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

  Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan tekemän päätöksen. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri esitteli hakijat ja luki johtavan hoitajan päätöksen. 
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Johtava hoitaja on päätöksellään A 37 / 11 valinnut terveydenhoitajan 

toimeen Sanna Mäkisen Aurasta ja varalle Elina Pohjavirran Perttelistä. 

Toimessa on 4 kk:n koeaika. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi johtavan hoitajan päätöksen. 

 

Yhtymähallitus toivoo lisäksi, että esityslistan mukana lähetetään 

jatkossa yhteenveto hakijoista, jotta yhtymähallitus pystyy paremmin 

tutustumaan hakijoihin. 

 

§ 37 

(asia 7) 

ARKISTOSIHTEERIN AVOIMEN VIRAN HOITAMINEN 

 

Kuntayhtymän vakituinen arkistosihteeri on siirtynyt vuoden 2011 alusta 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Hänen pitkäaikaisen sairauslomansa sijaisena 

on toiminut Anja Väätäinen, jonka koulutus on terveydenhuollon sihteeri 

ja joka on myös suorittanut asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 

perustutkinnon (ent. arkistonhoitaja koulutus). Anja Väätäinen on 

valmistellut kuntayhtymän uutta asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 

toimintaohjetta yhtymähallituksen käsittelyyn. Lisäksi hän on hoitanut 

toimistosihteerin tehtäviä ja toiminut atk-yhdyshenkilön 

vuosilomasijaisena. 

 

Uuden yhteistoiminta-alueen muodostamisen vuoksi ei virkaa haluta 

täyttää vakinaisesti. Koska Anja Väätäinen on nykyisen sijaisuutensa 

aikana perehtynyt kuntayhtymän arkistosihteerin tehtäviin, esittää 

johtoryhmä, että hänet palkattaisiin ilman julkista hakua arkistosihteerin 

avoimen viran määräaikaiseksi sijaiseksi ajalle 1.3.2011–31.12.2012. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Anja Väätäisen kuntayhtymän 

arkistosihteerin avonaisen viran määräaikaiseksi sijaiseksi ajalle 

1.3.2011–31.12.2012. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 38 

(asia 8) 

TERVEYSKESKUSPSYKOLOGIVIRANSIJAISEN PALKKAUS 

 

§ 39 

(asia 9) 

TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN 

 

  Johtava lääkäri on toiminut kuntayhtymän tietosuojavastaavana. 

  Hänen nimeämisestään ei ole kuitenkaan löytynyt yhtymähallituksen 
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päätöstä.  E-reseptin auditoinnin yhteydessä on kuitenkin oltava 

työnantajan virallinen päätös tietosuojavastaavan nimeämisestä. 

Yhtymähallitukselle esitetään johtavan lääkärin nimeämistä 

tietosuojavastaavaksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää nimetä johtava lääkäri Risto Puustisen 

kuntayhtymän tietosuojavastaavaksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 40 

(asia 10) 

E-RESEPTIN AUDITOINTIA KOSKEVA SOPIMUS 

 

Valtakunnalliseen eReseptin käyttöönottoon liittyy terveydenhuolto-

järjestemän tietoturvan auditointi uuden järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä. Sairaanhoitopiirin MedBit Oy toimii eReseptin käyttöönoton 

valmistautumisen tietoturvakonsulttina. Tähän liittyen MedBit Oy on 

lähettänyt kuntayhtymälle liitteen 1 mukaisen sopimuksen 

tietoturvakonsultoinnista. Palvelun käyttäjinä toimivat terveyskeskuksen 

eReseptin auditointia hallinnoivat henkilöt ja alueellinen 

koordinaatioprojekti laatiessaan tilannekatsauksia. 

 

Sopimukseen sisältyy auditointivaatimusten konsultointityö ja 

mallimateriaalin läpikäyminen (yhtenä päivänä toteutettava läpikäynti 

toimittajan konsultin MedBit ja tilaajan kesken). Konsultointiin sisältyy 

aina toinen toimittajan henkilötyöpäivä ennakkotyönä ja lisäkysymysten 

käsittelemiseksi. Lisäkonsultoinnit edellyttävät tilaajalta 

lisäkonsultoinnin tilaamista. 

 

Kustannuksia sopimuksen mukaisesta konsultoinnista, joka sisältää 

yhden päivän aikana toteutettavan konsultoinnin sekä sen valmistelun ja 

jälkikysymysten käsittelyn, opastuksen Kuntaliiton Kunto-toimiston 

kautta saatavaan lisämateriaaliin yhteensä 1365 € + alv sekä mahdolliset 

matkakustannukset. Lisäkonsultointityö tuntiveloituksena 91 €/h + alv. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

  Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa MedBit Oy:n kanssa 

 liitteen 1 mukaisen sopimuksen. 

 

Päätös: Talouspäällikön selviteltyä eReseptin auditointia, yhtymähallitus 

hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 41 

(asia 11) 

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN ASIAKIRJAHALLINNON JA 

ARKISTOIMEN TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 

toimintaohjeessa kuntayhtymä on määritelty yhdeksi arkistonmuodostajaksi. 

Toimintaohje on arkistosihteerin ja johtoryhmän toimesta uusittu ja tuodaan 

yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 

 

Toimintaohje esityslistan liitteenä 2 

Toimintaohje esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja 

arkistotoimen toimintaohjeen esityslistan liitteen 2 mukaisena. 

 

Päätös: Talouspäällikön selvitettyä kokoukselle asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 

  toimintaohjeen ja sen liitteiden sisältöä, yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 42 

(asia 12) 

POTILASTURVALLISUUDELLA LAATUA - HANKE 

 

Potilaalla on oikeus turvalliseen hoitoon (Laki 785/1992). Turvallisessa 

hoidossa hyödynnetään vaikuttavia hoitomenetelmiä siten, että hoidosta 

ei aiheudu potilaalle tarpeetonta haittaa. Nopeasti muuttuvassa 

terveydenhuollossa potilasturvallisuuden merkitys on entisestään 

kasvanut. Suomesta ei vielä vuonna 2009 ollut saatavilla 

epidemiologisia selvityksiä sairaaloissa tapahtuneista virheistä ja 

hoitovahingoista. Kuitenkin voidaan olettaa, että muun muassa 

Yhdysvalloista saadut tulokset kuvastavat tilannetta myös suomalaisissa 

sairaaloissa. Suomen sairaaloissa sattuu arvion mukaan vähintään 700 

kuolemaan johtanutta hoitovirhettä vuosittain. Erilaisista hoitoon 

liittyvistä haittatapahtumista on arvioitu aiheutuvan noin 400 miljoonan 

euron kustannukset Suomen terveydenhuollolle.  Haittatapahtumien 

taustalla ovat usein inhimillisten tekijöiden lisäksi organisaatioihin ja 

niiden toimintaprosesseihin liittyvät tekijät. Suurin osa 

haittatapahtumista voidaan ehkäistä turvallisuutta edistävillä 

toimintatavoilla ja niiden edellytysten varmistamisella.  

 

Kansallisella tasolla potilasturvallisuutta korostava ajattelutapa näkyy 

uusissa laeissa sekä kansallisten suositusten ja ohjelmien tavoitteissa ja 

painoalueissa. Potilasturvallisuustyö on keskeinen osa sosiaali- ja 

terveydenhuollon riskien- ja laadunhallintaa. Kaste-ohjelmassa (Sosiaali- 

ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2007 - 2011) 
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korostetaan, että hoidon turvallisuuden lisääminen on sekä 

terveydenhuollon henkilöstön, toimintayksiköiden että kansallisen tason 

toimijoiden yhteistyötä. Kaste -ohjelmassa edellytetään, että 

potilasturvallisuuden vaikuttavuutta seurataan ja potilasturvallisuutta 

edistäviä toimintatapoja kehitetään ja otetaan käyttöön. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008a.) Sosiaali- ja terveysministeriön 

potilasturvallisuusstrategian (2009) visiona on, että turvallisen ja 

vaikuttavan hoidon edellyttämä potilasturvallisuus on ankkuroitu 

toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin vuoteen 2013 mennessä. 

Keskeisinä näkökulmina strategiassa ovat turvallisuuskulttuuri, 

johtaminen, vastuu ja säädökset. Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta 

kuuluu organisaation johdolle, mutta viime kädessä potilasturvallisuus 

on kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä 

potilaiden yhteinen asia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a.) 

 

Potilasturvallisuudella laatua -hanke käynnistyy 1.1.2011 ja se on 

kaksivuotinen. Hankkeessa on kaksi osiota, joista ensimmäinen liittyy 

henkilökunnan potilasturvallisuusosaamisen ja -tietoisuuden 

lisäämiseen ja toinen väestön (potilaiden, asiakkaiden ja omaisten) 

potilasturvallisuusosaamisen lisäämiseen ja potilaiden 

osallistamiseen. Hankkeessa on erinomaiset mahdollisuudet 

opiskelijatöille monialaisesti ammattikorkeakoulun eri tulosalueilla. 

  

Hankkeessa tapahtuvan toiminnan pedagogisena lähtökohtana on 

näkemys yksilöistä aktiivisina oppijoina sekä terveyskeskuksista 

oppivina organisaatioina. Hankkeessa on keskeistä 

potilasturvallisuusosaamisen sisällön ohella prosessi, jolla oppimista ja 

potilasturvallisuutta edistetään. Tarkoituksensa on erilaisten osallistavien 

ja voimaannuttavien työtapojen avulla lisätä terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön ja väestön potilasturvallisuusosaamista. Hankkeessa 

keskeisinä toimijoina ovat kussakin terveyskeskuksessa toimivat, 

terveyskeskusten itsensä nimeämät avainhenkilöt ja heistä muodostuvat 

moniammatilliset tiimit. Avainhenkilöiden potilasturvallisuusosaaminen 

lisääntyy toiminnallisissa työpajoissa, työyhteisöseminaareissa sekä 

käytännön työssä. Keskeistä on potilasturvallisuutta edistävien 

toimintatapojen tunnistaminen, kuvaaminen ja levittäminen. 

 

Potilasturvallisuudella laatua -hanke (Potu) on kaksivuotinen Turun 

ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen ja Varsinais-Suomen 

alueen terveyskeskusten välinen yhteistyöhanke. Hankkeen 

tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta terveyskeskuksissa. 

Päämääränä on saavuttaa potilasturvallisuuskulttuuri, jossa 

haittatapahtumia esiintyy mahdollisimman vähän. Hankkeessa lisätään 

terveyskeskusten henkilökunnan potilasturvallisuusosaamista sekä 

väestön tietoisuutta potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Kehittämishankkeeseen nimetään kolme osa-aikaista projektihenkilöä Turun 

ammattikorkeakoulusta. Turun ammattikorkeakoulun terveysalan 
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aikuiskoulutuksen opiskelijat osallistuvat hankkeeseen muun muassa 

tekemällä opinnäytetöitä ja suorittamalla opintoihin sisältyviä opintojaksoja.  

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kaarinan, Loimaan ja Pöytyän 

terveyskeskukset. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu hankkeesta 

vastaavana tahona koko hankkeen koordinointiin ja vastaa 

hankesuunnitelman mukaisesta toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa.   

Kehittämishankkeeseen nimetään kolme osa-aikaista projektihenkilöä Turun 

ammattikorkeakoulusta.  

 

Turun ammattikorkeakoulun terveysalan aikuiskoulutuksen opiskelijat 

osallistuvat hankkeeseen muun muassa tekemällä opinnäytetöitä ja 

suorittamalla opintoihin sisältyviä opintojaksoja.  

 

  Hankkeen kustannukset  

  VUOSI 2011  

 projektipäällikön ja projektihenkilöstön työpanos 

o palkat, palkkiot ja henkilösivukulut 7100  € 

 matkakulut 500 € 

 muut kustannukset 400 € 

 yleiskustannukset 2000 € 

Menot yhteensä 10000 € 

 

Rahoitussuunnitelma  

 AMK:n rahoitus  

o T&K 2000 €  

o Terveysalan omarahoitus 2000 €  

 Kaarinan terveyskeskuksen omarahoitus 2000€ (arvio) 

 Loimaan terveyskeskuksen omarahoitus 2000 € (arvio) 

 Pöytyän terveyskeskuksen omarahoitus 2000 € (arvio) 

Tulot yhteensä 10000 € 

 

VUOSI 2012 

Hankkeen kustannukset  

 projektipäällikön ja projektihenkilöstön työpanos 

o palkat, palkkiot ja henkilösivukulut 7100  € 

 matkakulut 500 € 

 muut kustannukset  400 € 

 yleiskustannukset 2000 € 

Menot yhteensä 10000 € 

 

Rahoitussuunnitelma  

 AMK:n rahoitus  

o T&K 2000 €  

o Terveysalan omarahoitus 2000 €  
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 Kaarinan terveyskeskuksen omarahoitus 2000€ (arvio) 

 Loimaan terveyskeskuksen omarahoitus 2000 € (arvio) 

 Pöytyän terveyskeskuksen omarahoitus 2000 € (arvio) 

Tulot yhteensä 10000 € 

 

Yhtymähallitukselle esitetään kuntayhtymän osallistumista 

Potilasturvallisuudella laatua -hankkeeseen. Esityslistan liitteenä 3 Turun 

Ammattikorkeakoulun laatima sopimusesitys hankkeesta. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän osallistumisen 

Potilasturvallisuudella -laatua hankkeeseen ja allekirjoittaa liitteen 3 

mukaisen sopimuksen Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 43 

(asia 13) 

JALKOJENHOITAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN YLÄNEEN TERVEYSASEMALLA 

 

Kuntayhtymä hankkii ostopalveluina lähinnä diabeetikoille suunnattuja 

jalkojenhoitopalveluita omahoito-ohjauksen antamiseksi ja jo 

merkittävään riskiluokkaan kuuluville potilaille hoitokäyntien 

järjestämiseksi. Tähän asti ostopalveluita on ollut saatavissa ainoastaan 

Kyrön fysioterapian tiloissa jalkojenhoitaja Nina Sillanpään toimesta. 

Välimatkaongelmien vuoksi jalkojenhoitopalvelua on toivottu myös 

Yläneelle. Johtava lääkäri on neuvotellut Sillanpään kanssa 

mahdollisuudesta laajentaa palvelua. Yksityistä fysioterapiatilaa ei 

Yläneeltä ole kuitenkaan mahdollista saada. Hoitotilaa löytyisi Yläneen 

terveysasemalta ns. konsultin huoneesta, jossa tällä hetkellä on 

keskiviikkoisin huonetilaa ko. hoitojen antamiseen. Terveysasemalla 

työskentely mahdollistaisi myös potilastietojärjestelmän käytön 

tarpeellisilta osin, jolloin diabeteshoitajalta jäisi hoitopalautteiden 

paperilta potilastiejärjestelmään kirjaaminen pois. Myös ns. epäviralliset 

konsultaatiot ja potilasneuvottelut mahdollistuisivat muun 

terveydenhuoltohenkilöstön kanssa samassa yksikössä työskentelyn 

myötä. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yksityisen jalkojenhoitoterapeutin 

työskentelyn kuntayhtymän terveysasemalla ostopalveluasiakkaiden  

hoitamiseksi. 

 

Päätös: Johtava lääkäri selvitti kokoukselle jalkojen hoidon järjestämistä 

kuntayhtymässä ja sen eri vaihtoehtoja.  
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Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 44 

(asia 14) 

LÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN SIIRTO 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. Yhteispäivystyksen suunnittelussa on käytetty ns. mallinnos -

työ-ryhmää, jossa ovat olleet mukana edustus Pöytyän ja Loimaan 

terveyskeskusten avosairaanhoidosta ja vuodeosastotyöstä sekä 

aluesairaalan päivystyksestä vastaavaa henkilökuntaa. Työryhmä on 

kartoittanut mm. ilta-aikaisia potilasvirtoja eri kellonaikoina sekä 

vuodeosastojen lääkärikonsultaatiotarvetta.  

 

Terveyskeskusten ja aluesairaalan johtoryhmien edustajat ovat 27.1.2011 

pitäneet tehtyjen selvitysten pohjalta neuvottelutilaisuuden, josta laadittu 

muistio liitteenä 4. Sen mukaisesti Pöytyän terveyskeskuksen 

lääkäripäivystys siirrettäisiin viikonloppuisin Loimaan aluesairaalan 

hoidettavaksi 1.7.2011 alkaen perjantaisin ja pyhäpäivien aattoina klo 

16.00 maanantai klo 8.00 väliseksi ajaksi. Loimaan terveyskeskuksen 

lääkäripäivystys siirtyisi aluesairaalaan 27.6.2011 alkaen arkisin klo 

15.00- 8.00 väliseksi ajaksi sekä viikonloppuisin vastaavasti. 

Päivystyksen siirron aikana aluesairaala tulee päivystyksen 

järjestämisestä tehtävän sopimuksen mukaisesti vastaamaan myös 

terveyskeskukselle kansanterveyslain perusteella kuuluvista 

viranomaistehtävistä. 

 

Aluesairaalaan valmistuu päivystyspoliklinikan laajennus toukokuun 

loppuun mennessä. Sairaalan talousarvioon on varattu 255.800 euron  

määräraha päivystyksen hoitoa varten. Henkilökuntaa muista tehtävistä 

tullaan irrottamaan 5 sairaanhoitajaa sekä 1 osastosihteeri 

päivystystyöhön. Lisäksi hankitaan ostopalveluin 1 lääkärin työpanos 8 

tuntia/pv painottuen iltapäivään - iltaan.  

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää viikonloppupäivystyksen Loimaan 

aluesairaalaan 1.7.2011 alkaen päivystyksen järjestämisestä tehtävän 

erillisen sopimuksen mukaisesti. 
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Päätös: Johtava lääkäri selvitti yhtymähallitukselle Loimaan Aluesairaalan 

päivystys-suunnitelmia ja sen hinnoittelua ja kuntalaskutusta. 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 45 

(asia 15) 

LABORATORIO- JA KUVANTAMIS PALVELUJEN HINNOITTELUN TARKISTAMINEN 

1.3.2011 ALKAEN 

 

Röntgen- ja laboratoriopalveluiden hinnoittelusta on päätetty tarvittaessa 

vuosittain. 

 

Uusina   röntgentutkimushinnoitteluna on otettu mukaan luuston tiheysmittaus 

tutkimus, joka hankintaan ostopalveluna Terveystalo Oy:sta sekä omassa 

röntgenissä tehtävä OPG ( leukojen panoraamakuvaus), joka tallennetaan  

CD:lle asiakkaalle mukaan annettavaksi. Lausuntoa ko. tutkimuksesta ei ole 

mahdollista antaa. 

  

Muista terveyskeskuksessa tehtävistä röntgentutkimuksista pyydetään ostajan 

niin halutessa radiologin lausunto, josta laskutetaan 14 euroa. 

Mammografiatutkimushintoja on nostettu vastaamaan Terveystalo Oy:n 

terveyskeskukselta perimää laskutusta. 

 

Laboratoriohinnoittelussa ei tarvetta muutoksiin. 

 

Palvelujen hinnoittelu on esitetty liitteissä 5  ja 6 

 

Hinnoittelu on voimassa vuoden hintojen tarkistamisesta alkaen. Tarvittaessa 

hinnoittelua tarkistetaan seuraavaksi 1.3.2012. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen 

hinnoittelun tarkistamisen liitteissä 5 ja 6 esitetyn mukaiseksi 1.3.2011 alkaen.  

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 46 

(asia 16) 

KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN VALITSEMINEN PÖYTYÄN KUNNAN 

VANHUSNEUVOSTOON 

 

Pöytyän kunnan vanhusneuvostossa on kuntayhtymää edustanut 

jäsenenä vuodeosaston osastonhoitaja Tarja Pajula ja hänen 

varajäsenenään terveydenhoitaja Merja Rouvali. Vanhusneuvoston 

jäsenten toimikausi on ollut sama kuin kunnanhallituksen. Nyt ollaan 

valitsemassa jäsenet toimikaudeksi 2011–2012. Kuntayhtymää 
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pyydetään valitsemaan omat edustajansa neuvostoon. Tarja Pajula ja 

Merja Rouvali ovat antaneet suostumuksensa jatkamisestaan neuvoston 

jäseninä edelleen. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita kuntayhtymän edustajaksi Pöytyän 

vanhusneuvostoon jäseneksi Tarja Pajulan ja hänen varajäsenekseen 

Merja Rouvalin. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 47 

OSALAILLISTETUN LÄÄKÄRIN JA –HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKOHTAINEN 

PALKKA 

 

§ 48 

YHTYMÄHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 30.3.2011 klo 17.00. 


