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Kokousaika  21.9.2011 klo 17.00–19.05 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Flemmich Mirjami 

  Kaurila Matti 

  Pohjanpalo Heimo 

  Raiko Marianne 

  Reide Pirjo 

   

 

Muut osallistuja Antikainen Marita 

  Rauhansuu Matti 

  Tamminen Anu 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 124 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 124–136 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 125 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 125 

 

Tarkastusaika 28.9.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   5.10.2011 

nähtävänäolo 
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§ 124 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 125 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirjami 

Flemmich´in ja Heimo Pohjanpalon ja määrää tarkastusajaksi 28.9.2011 

klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 126 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, 1.9.2011 

- Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavien tietojen säilytysajat 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, 9970–2011 (220), 2.9.2011 

- Ensivastesopimus 

Valtiokonttori, 9.9.2011 Dno 95 / 31 / 2011  

- Rintamaveteraanien kuntoutukseen lisämääräraha vuonna 2011. 

Myönnetty kuntayhtymälle lisämääräraha 2.861,98 €. 

KELA: 

- Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten 

korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2010. 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- sairausloma C5–C7 

- hankintapäätös/sopimus J2–J6 

- koulutus K22–K23 

- jalkojenhoito V18–V19 
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Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A5–A6 

- vuosilomapäätökset B11–B12 

- palkaton virkavapaa H7–H8 

- koulutuspäätös K19 

- hoitomaksupäätöksetH19–H23 

- hankintapäätös Q8 

 

Vastaavan hammaslääkärin pöytäkirjat: 

- vuosilomapäätökset B14 

- sairausloma C15 

- koulutus K7–K9 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 127 

(asia 4) 

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8. § 115 Turku Energian 

tarjouksen sähköenergian toimittamisesta kuntayhtymälle vuoden 2012 

loppuun päättyvälle hankintakaudelle. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat 7.9.2011 

allekirjoittaneet Turku Energian kanssa laaditun sopimuksen. Sopimus 

esitellään kokouksessa. Sopimus tuodaan yhtymähallituksen 

vahvistettavaksi. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Turku Energian kanssa solmitun 

sopimuksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 128 

(asia 5) 

ELINTARVIKEHANKINNAT 2012 

 

Yhtymähallitus on 25.11.2009 § 175 hyväksynyt vuosille 2010–2011 

elintarvikehankinnat Pöytyän ja Auran kuntien sekä kuntayhtymän 

yhteishankintarenkaan kilpailuttamin halvimpien tarjousten mukaisina. 

Sopimukset elintarvikehankinnoista ovat voimassa vuoden 2011 loppuun ja 

niissä on mahdollisuus käyttää 1+1 optiovuotta. 

 

Auran ja Pöytyän kunnat ovat hyväksyneet optiovuoden käyttöönottamisen 

vuodelle 2012. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään optiovuoden 2012 käyttöönottamista 

kuntayhtymässä hankintarenkaan muiden osapuolten mukaisesti. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön 25.11.2009 § 175 hyväksyttyjen 

elintarvikkeiden hankinnasta tehtyjen sopimusten mukaisen vuoden 2012 

optiovuoden. Optiovuoden käyttöönottamisen vaatimat sopimukset 

allekirjoittaa talouspäällikkö ja ne tuodaan yhtymähallituksen 

vahvistettavaksi. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta, yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 129 

(asia 6) 

LÄÄKÄRI MAIRE TOIVOSEN PALKKAUS 

 

 

§ 130 

(asia 7) 

SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Lääkäriasema Pulssi Oy:n 

sisätautien erikoislääkäriostopalveluiden tuottajaksi. Sopimuskausi on 

vuoden 2012 loppuun ja se alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä sisältäen 

option vuodelle 2013–2014. Ensimmäinen hinnantarkistus voi tapahtua 

aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta. 

Sopimus liitteenä 1. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksen liitteen 1 mukaisesti 
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Päätös: Johtava lääkäri selvitti kokoukselle kuntayhtymän erikoislääkäripalvelujen 

tarvetta ja totesi vielä psykiatrian palvelujen tarpeen hoidossa. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi sisätautien erikoislääkärisopimuksen esityslistan 

liitteen 1 mukaisena. Lisäksi johtavalle lääkärille annettiin oikeus pyytää 

tarjoukset psykiatrian palveluista. 

 

 

§ 131 

(asia 8) 

ENSIVASTESOPIMUKSEN JATKAMINEN 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on Varsinais-Suomen 

Pelastuslaitoksen ja Auran, Karinaisten sekä Yläneen Vapaapalokuntien 

kanssa ensivastesopimukset voimassa määräaikaisena vuoden 2011 loppuun.  

 

Ensivastetehtäviä kertyi vuonna 2010 Auran VPK:n osalta 76, Karinaisten 

VPK:n osalta 50 ja Yläneen VPK:n osalta 94 kappaletta, yhteensä 220 

tehtävää. 

 

Korvaus pelastuslaitokselle on 160euroa suoritettua hälytystehtävää kohden.  

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos esittää voimassa olevan sopimuksen 

jatkamista vuoden 2012 loppuun. Vuoden 2012 aikana on tarkoitus mm. 

määrittää ensivastetoiminta uuden terveydenhoitolain pohjalta ja tällä 

sopimuksen jatkamisedellytyksellä turvattaisiin ensivastetoiminta ensi 

vuoden ajaksi. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä nykyisten voimassa olevien 

ensivastesopimusten jatkamisen määräaikaisina vuoden 2012 loppuun. 

 

Päätös: Jäsen Jukka-Pekka Aalto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi. 

 

Johtava lääkäri selvitti kokoukselle kuntayhtymän alueen 

ensivasteyksikköjen toimintaa ja niiden jäsenten koulutusta sekä 

terveydenhuoltolain edellyttämiä toiminnan järjestämisen muutoksia. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan 

lääkärin ehdotuksen. 
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§ 132 

(asia 9) 

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS 14.9.2011 

 

Rakennustoimikunta on kokoontunut 14.9.2011 neuvottelemaan 

Loimisuunnittelu Oy:n edustajien kanssa Vanhan sairaalan 

ilmastointiremontin suunnitelmista ja aikataulusta. Loimisuunnittelu on 

laatinut remontin urakkalaskentasarjat. 

Vaiheistus on muutettu suunnitelmassa siten, että vaihe 1 on vanhan 

sairaalan nykyinen lääkärin vastaanottojen pääty, toinen vaihe on 

neuvolapääty ja kolmas vaihe rakennuksen keskiosa. Muutosta perustellaan 

taloudellisilla perusteilla. 

Rakennustoimikunnassa on keskusteltu lisäksi rakentamisen keskittämistä 

yhteen urakkaan siten, että ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2011 

loppuun mennessä, toinen vaihe heti sen perään vuoden 2012 alusta ja sen 

valmistuttua kolmas vaihe niin, että koko ilmastointiremontti olisi valmis jo 

toukokuun 2012 loppuun mennessä.  

 

Ilmastointiremontti on talousarvio- ja suunnitelmassa jaettu kolmeen osaan 

vuosille 2011–2013. Remontin aikaistaminen ja mahdollisuus tehdä se 

putkeen yhtenä urakkana säästäisi erillisten urakoiden perustamis- ym. 

järjestelykulujen säästymisen urakkasummasta (n. -20 %). Rakennuksen 

ilmastointi saataisiin lisäksi ajanmukaiseksi jo ensi kesään mennessä, mikä 

toisi säästöä myös irrallisten kylmälaitteiden vuokrauskuluihin kesällä. 

 

Remontin keskittäminen voidaan suorittaa joko vuosien 2012–2014 

talousarvio- ja suunnitelman investointiosan muutoksella siirtämällä vuodelle 

2013 varattu määräraha (3.vaihe) vuodelle 2012, kuntayhtymän 

lainarahoituksella 3. vaiheen kustannusten aikaistamiseen vuodella tai 

neuvottelemalla urakoitsijan kanssa sopimus, jossa urakoitsija suostuu 

rakentamaan 3. vaiheen jo v.2012 ja kuntayhtymä maksaa remontista 

vuokraa / korkoa urakoitsijalle vuodesta 2012 ja ky lunastaa 3. vaiheen 

ilmastointilaitteet vuonna 2013. 

 

Remontin aikataulu: HILMA:an annettu ilmoittautuminen urakkalaskentaan 

päättyy 22.9.2011. Sen jälkeen urakkalaskenta-asiakirjat lähetetään 

tarjouskilpailuun, jonka päättymisajankohta on ti 18.10.2011 klo 12.00. 

Rakennustoimikunta kokoontuu ke 19.10.2011 ja tekee esitykset 

urakoitsijoiksi valittavista. Yhtymähallitus päättää urakoitsijoiksi valittavat 

ke 19.10.2011. Rakentaminen alkaisi lokakuussa 2011. 

 

Rakennustoimikunnan kokouksen 14.9. pöytäkirja esitellään 

yhtymähallitukselle kokouksessa (liite 2). 

 

 

 

 

 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   21.9.2011   97 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee rakennustoimikunnan pöytäkirjan tietoonsa 

saatetuksi ja päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2012–2014 

talousarvio ja -suunnitelmaan Vanhan sairaalan iv-remontin 3. vaiheen 

aikaistamista vuodelle 2012. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö esitteli rakennustoimikunnan kokouksessa käsitellyt 

hankkeet ja rakennusten ja alueiden korjaukset. Yhtymähallitus keskusteli 

vanhan sairaalan ilmastointiremontin aikaistamisesta. 

 

Keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen. 

 

 

§ 133 

(asia 10) 

LÄÄKÄREIDEN KÄYNTIPALKKIOT 

 

§ 134 

(asia 11) 

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAPOLITIIKAN 

HYVÄKSYMINEN 

 

Valtakunnalliseen eReseptin käyttöönottoon liittyy terveydenhuolto- 

järjestelmän tietoturvan auditointi uuden järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä. Auditoinnin läpikäymiseksi kuntayhtymän tulee mm. määritellä 

ja hyväksyä tietoturvapolitiikkansa. Tämä sisältää ne periaatteet, vastuut, 

toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita toimintayksikössä 

noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietoturva 

tarkoittaa tietojen käsittelyn ja arkistoinnin turvaamista. Tietoturva rakentuu 

tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä, saatavuudesta, käytettävyydestä ja 

kiistämättömyydestä sekä tietojen käsittelyn valvonnasta. Tietoturvaan 

kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen käsittelijöiden toimintatavat, tietojen 

turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet sekä työhön osoitetut 

resurssit  

Tietoturvaa johtaa ja valvoo yhtymähallitus, joka päättää toimintayksikön 

kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, 

organisoinnista, resursseista ja toimintavaltuuksista sekä nimeää 

tietoturvavastaavan, jonka tehtäviin kuuluu myös tietosuojavastaavan 

tehtävät. Potilastietojen tietoturvasta vastaa johtava lääkäri. 

Tietoturvan toteuttaminen ja ylläpito kuvataan yksityiskohtaisesti 

tietoturvasuunnitelmassa. Tietoturvan toteutuksen tulee perustua niihin 

vaatimuksiin, joita toiminta ja palvelut sekä kunkin tiedon ja 

tietojärjestelmän turvallisuusluokka asettavat tietojenkäsittelyn 

varmuudelle, käytettävyydelle, salassapidolle, laadulle ja toiminnan 

jatkuvuudelle sekä toimintaan kohdistuvien riskien arvioinnille. 

Vaatimusten selvittäminen, riskien arvioiminen ja niiden perusteella 
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turvallisuustoimenpiteiden määritteleminen tapahtuu säännöllisesti 

suoritettavilla turvallisuusanalyyseillä. Tietoturvapolitiikka liitteenä 3. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä tietoturvapolitiikan liitteen 3 

mukaisesti. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti  

ehdotuksen. 

 

 

§ 135 

(asia 12) 

TERVEYSASEMIEN SULUT 2011 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2011–2013: Talousresurssien 

edellyttämät välttämättömät terveysasemien sulut toteutetaan varmistamalla 

sulkujen aikana terveydenhuollon palvelut Riihikosken terveysasemalta käsin. 

 

Kiireelliset sairaanhoidon ja terveysneuvonnan sekä hammashuollon 

tapaukset on hoidettu sulkujen aikana avoinna olleilta terveysasemilta käsin. 

Talousarviolaadinnassa on huomioitu Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettaviksi kuluvana vuotena yhteensä kuuden viikon ajan. Kertyneiden 

vuosilomien pitämiseksi tilanteessa, jossa sijaisia ei ole riittävästi saatavissa, 

on tarpeen pitää sulkuviikko vielä tämän vuoden puolella. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettuina ajalla 27.12.11.–1.1.12 välisen ajan. 

 

Sulkujen aikana kiireelliset tapaukset hoidetaan Riihikosken terveysasemalla. 

Sulkujen aikana joudutaan rajoittamaan ei-kiireellisten palveluiden 

saatavuutta myös Riihikosken terveysasemalla. 

 

Päätös: Johtavan lääkärin selvitettyä kokoukselle kuluvan vuoden aikana jo pidettyjä 

ja yhtymähallituksen vahvistamia sulkuja ja henkilökunnan vuosilomien 

kertymiä, yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 
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§ 136 

MUUT ASIAT Päätös: 1) talouspäällikkö esitti kuntayhtymän käytöstä poistuvien  

tietokoneiden lahjoittamista jäsenkuntien koulujen, 

hoitolaitosten ym. käyttöön. Laitteet luovutetaan jäsenkunnille 

niiden atk-vastaavien esittämiin tarkoituksiin. Kuntayhtymän 

käyttöön jätetään varakoneiksi tarvittava määrä koneita.  

Yhtymähallitus hyväksyi koneiden lahjoittamisen. 

  2) talouspäällikkö esitteli alustavan laskelman kuntayhtymän  

talousarviosta. Yhtymähallitus keskusteli käyttökustannusten 

noususta ja jäsenkuntien taloustilanteesta. Yhtymähallitus 

 merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.  

 

  3) jäsen Pirjo Reide esitteli yhtymähallitukselle Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin laatiman Länsirannikon Miljoonapiirin 

Strategian 2012 – 2016. Keskusteltuaan asiasta, yhtymähallitus 

merkitsi strategian tietoonsa saatetuksi. 

 

  4) Yhtymähallituksen seuraava kokous päätettiin pitää  

19.10.2011 klo 17.00. 

 

 


