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Kokousaika  30.3.2011 klo 17.00–20.26 

 

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  § 49 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 49–62 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 50 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus 6.4.2011  

 

Tarkastusaika § 50 

 

 

 

Pöytäkirjan   13.4.2011 

nähtävänäolo 
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§ 49 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

§ 50 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirjami  

 Flemmich´in ja Matti Kaurilan ja määrää tarkastusajaksi 6.4.2011 klo 8.00.

  

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 51 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

   

  Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI-211-00113/So-35ml, 21.02.2011 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4/80/2011, 4.3.2011 

- Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset 

Kuntaliitto, Yleiskirje 3/80/2011, 9.3.2011 

- Maavuokralain muutokset tulivat voimaan 1.2.2011 

Kuntaliitto, Yleiskirje 5/80/2011, 9.1.2011 

- Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2011 

Kuntatyönantajat, 5/2011, 2.3.2011 

- Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 

allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011 

Kuntatyönantajat, 7/2011, 7.3.2011 

- Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.5.2011 

Kuntatyönantajat, 8/2011, 8.3.2011 

- Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2010–2011 

allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset 

Kuntatyönantajat, 9/2011, 8.3.2011 

- Kuntien työelämän kehittämishakkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet 
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Kuntatyönantajat, 10/2011, 11.3.2011 

- Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 

allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011 

Kuntatyönantajat, 13/2011, 15.3.2011 

- Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta – mitä kunta voi tehdä? 

Valtionkonttori, 45/31/2011, 7.3.2011 

- Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut 

Työturvallisuuskeskus 24.2.2011 

- Kunta-alan työolobarometri 2010 

Kansaneläkelaitos, 15.2.2011 

- Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten 

korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta § 30, 14.2.2011, 134/09.99/2009 

- Vanhusneuvosto 

Pöytyän Lämpökeskus Oy, 1.3.2011 

- Kaukolämmön seurantaraportti 2008–2009, Yläneentie 1 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös: A1 

- vuosiloma: B1–B2 

- sairausloma: C1–C4 

- alle 10-vuotiaan lapsen sairaus: D1 

- osittainen hoitovapaa: G1 

- aktiivivapaa: I1–I2 

- koulutus: K1–K10 

- veteraanikuntoutus: O1–O10 

- avofysioterapia: Q1 

- puheterapia: R1–R2 

- toimintaterapia: S1-S2 

- jalkojenhoidot: V1-V7 

- maksusitoumus (KTL 14 §): W1–W6 

- päätös muistutuksen johdosta: X1 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätökset: B1–B8 

- sairauslomapäätökset: C1–C7 

- koulutuspäätökset: K1–K3 

- palkaton virkavapaa: H1 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset: A1–A2 

- vuosilomapäätökset B1 

- sairauslomapäätökset C1–C2 

- palkaton virkavapaa H1–H4 

- palkallinen virkavapaa I1 

- koulutuspäätökset K1–K13 

- hoitomaksupäätökset M1–M10 

- hankintapäätökset Q1–Q2 
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Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat 

- virkapäätökset: A1–A75 

- vuosilomapäätökset B1–B29 

- sairauslomapäätökset C1–C36 

- lapsen sairaus D1–D8 

- palkaton virkavapaa H1–H7 

- koulutuspäätökset K1–K68 

- irtisanomispäätökset O1–O4 

- omalääkärivaihdokset T1–T2 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli yhtymähallitukselle Valtiokonttorin antamat ohjeet 

rintamaveteraaneille kotiin annettavista kunnallisista palveluista. Lisäksi 

talouspäällikkö esitteli MedBit Oy:n kutsun yhtiökokoukseen 1.4. sekä 

tiedotti Maakunta-arkiston kanssa käydyistä keskusteluista Paikallissairaalan 

arkiston luovuttamisesta Maakunta-arkistolle. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus antoi talouspäällikön tehtäväksi 

neuvotella Pöytyän kunnan kanssa arkiston tulevasta sijoituspaikasta ja 

muodosta. Asia tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi seuraavaan 

kokoukseen. 

 

 Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 52 

(asia 4) 

ANOMUS OSA-AIKATYÖHON SIIRTYMISESTÄ 

§ 53 

(asia 5) 

ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN 1.5.2011 ALKAEN 

 

§ 54 

(asia 6) 

KUNTAYHTYMÄN JULISTAUTUMINEN SAVUTTOMAKSI TYÖPAIKAKSI 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.11.2010 § 113 päättänyt osallistua 

toimenpideohjelman laatimiseen savuttomaksi työpaikaksi 

julistautumiselle yhdessä Pöytyän ja Auran kuntien kanssa. 

Asiasta on pidetyn neuvottelun osalta jäsenkunnat ovat päätyneet 

tukemaan työterveyshuollon kautta työntekijöidensä tupakoinnista 

luopumista tarjoamalla tupakoitsijoille kolmea yksilöllistä 

työterveyshuollon ohjauskäyntiä (2 käyntiä työterveyshoitajalla + 1 

käynti työterveyslääkärillä). 
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Kuntayhtymä on pitänyt viranhaltijajärjestöjen edustajien kanssa 

yhteistoiminta-neuvottelun, jossa on päädytty tarjoamaan tupakoitsijoille 

em. yksilöohjauksen lisäksi vieroitushoidon aloituslääkityksen 

kustannuksista 50 €:n kertakorvausta, mikäli kuntayhtymän 

työterveyslääkäri on todennut vierotuslääkityksen olevan työntekijälle 

tarpeellinen. Maksu maksetaan esitettyä reseptiä ja laskua vastaan. 

 

Savuttomaksi työpaikaksi muuttumisen ajankohta on 1.6.2011. 

Jäsenkuntien neuvottelun muistio 15.2. ja ky:n oman neuvottelun 

muistio 14.3. esitellään kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää julistaa kuntayhtymän savuttomaksi työpaikaksi 

1.6.2011 lukien. Päätös tarkoittaa: 

 

- viran- ja toimenhaltijoiden tupakointi on kiellettyä kuntayhtymän 

omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa. 

- tupakointipaikat on sijoitettava vähemmän näkyvästi ulos niin, ettei 

tupakansavu pääse tunkeutumaan ulkoa savuttomiin tiloihin. 

- tupakointi on kiellettyä työaikana. Virallisten taukojen ulkopuolella 

tapahtuvaa tupakointia ei lasketa työajaksi. 

- edustus ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. 

- työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan ky savuttomaksi työpaikaksi. 

- työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan asianmukaisin kyltein. 

 

Aikataulu: työpaikat ovat savuttomia 1.6.2011 alkaen ja työaikana on 

tupakointi kiellettyä. 

 

Henkilökunnan tupakointia tuetaan työterveyshuollon tukitoimilla  

(2 tth:n ja 1 lä:n käyntiä) sekä 50 €:n kertakorvauksella 

työterveyslääkärin määräämästä vieroitushoidon aloituslääkityksestä. 

Työterveyshuollon käynnit voi tehdä työajalla. Yksilöohjauksien tulee 

tapahtua Riihikosken terveysaseman työterveyshuollon vastaanotolla. 

 

Päätös: Talouspäällikön esiteltyä tupakoimattomasta työpaikasta käytyjä 

neuvotteluja, yhtymähallitus kävi asiasta yleiskeskustelun.  

 

 Käydyn keskustelun aikana jäsen Pirjo Reide esitti jäsenten Jukka-Pekka 

Aallon, Heimo Pohjanpalon ja Jouko Vähä-Rahkan kannattamana, että  

 työnantajan korvaamaa 50 €:n kertakorvausta vierotuslääkityksen 

aloituslääkityksestä ei makseta. Perusteluna maksamisen poistamiselle 

on yhdenmukainen käytäntö jäsenkuntien kanssa. 

 

 Koska kokouksessa oli tehty talouspäällikön esityksestä poikkeava 

kannatettu ehdotus, suoritutti puheenjohtaja asiasta 

kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä sai talouspäällikön ehdotus 2 

ääntä ja Pirjo Reiden ehdotus 6 ääntä. Yhteensä 8 ääntä.  
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 Puheenjohtaja totesi Pirjo Reiden esityksen 50 €:n kertakorvauksen 

poistamisesta tulleen hyväksytyksi. 

 

 Muilta osin yhtymähallitus hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen. 

 

§ 55 

(asia 7) 

LABORATORION HEMATOLOGIAN ANALYSAATTORIN HUOLTOSOPIMUKSEN 

UUSIMINEN 

 

Laboratorion hematologian analysaattorin huoltosopimus on umpeutunut 

ja kuntayhtymä on saanut analysaattorin toimittaneelta Beckman Coulter 

Finland Oy:ltä tarjouksen uudesta huoltosopimuksesta. Huoltosopimusta 

tarjotaan kahdella eri vaihtoehdolla. Määräaikaishuoltosopimuksella ja 

osahuoltosopimuksella. Määräaikaishuoltosopimukseen sisältyy 

vuosihuolto ja siinä käytettävät PMI Kitit (testisarja), kun taas 

osahuoltosopimuksen hinta sisältää vuosi- ja puolivuosihuollon PMI 

Kitteineen sekä yhden vikakäynnin.  

 

Uusien sopimusten myötä Beckman Coulter siirtyy erilaiseen 

laskutuskäytäntöön. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä: sopimuskauden 

alussa ja puolivälissä. Huollossa käytettävät PMI -kitit sisältyvät hintaan. 

Varaosista 20 % alennus entisen 10 % sijaan. Käyntien 

matkakustannuksista sopimusasiakkaat saavat 50 %:n alennuksen. 

 

Määräaikaissopimuksen hinta on 3.180 € (alv 0 %) ja 

osahuoltosopimuksen hinta 5.360 €. 

TYKSin kemistin kanssa neuvoteltuaan, laboratorion osastonhoitaja 

esittää määräaikaishuoltosopimuksen solmimista Beckman Coulterin 

kanssa. Esityslistan liitteenä 1 sopimusluonnos määräaikaishuolto-

sopimuksesta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

  Yhtymähallitus päättää solmia Beckman Coulter Finland Oy:n kanssa 

liitteen 1 mukaisen määräaikaishuoltosopimuksen laboratorion 

hematologian analysaattorin huollosta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 56 

(asia 8) 

SOPIMUKSET POTILASASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) edellyttää seuraavaa: 

Terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. Kahdella 

tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on: 

1. neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 

2. avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa; 

3. tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä 

4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Lain voimaantulosta lähtien alkuun Loimaan aluesairaalan sosiaalihoitaja ja 

sittemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamies on vastannut 

myös alueensa terveyskeskusten potilasasiamiestehtävistä. Valvira on 

alkuvuodesta tekemässään kyselyssä terveyskeskuksille edellyttänyt 

sopimusten tekemistä potilasasiamiespalveluita tuottavan yksikön kanssa. 

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt ehdotuksensa puitesopimuksesta 

potilasasiamiespalveluiden myynnistä Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymälle (liite 2) sekä palvelusuunnitelmasopimuksen 

potilasasiamiestoiminnan järjestämisestä (liite 3). Puitesopimus olisi 

voimassa toistaiseksi (irtisanomisaika 3 kuukautta) ja palvelusuunnitelma 

vuoden 2011 ajan. Laskutus perustuu asukasmäärään vuonna 2009 (12 299 

as), kertoimena 1 tunti 1000 asukasta kohden à 39 €/tunti. Kuukaudessa 

laskutushinta (12 x 39 €) on 468 €. 

Johtavan lääkärin ehdotus 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt sopimukset. 

Päätös: Johtava lääkäri selvitti potilasasiamiestoiminnan historiaa ja 

sairaanhoitopiirin lähettämän sopimusmallin sisältöä, kustannuksia ja 

kustannusten määräytymisperiaatteita. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus 

hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 57 

(asia 9) 

TERAPIAPALVELUIDEN OSTOPALVELUPUITESOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.1.2011 hyväksynyt fysioterapia-, 

neurologistenkuntoutus-, toimintaterapia- ja puheterapiapalveluiden 

hankintapäätökset sairaanhoitopiirin suorittaman kilpailutuksen pohjalta. 

Hankintakausi on ajalla 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 1.1.2013–

31.12.2013). 
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Valittujen ryhmään kuuluvien palveluntuottajien kanssa on määrä tehdä 

puitesopimukset ostettavista palveluista. Puitesopimusten muoto ja 

sisältö noudattaa tarjouspyynnössä esitettyä kaavaa: hinnat ovat kiinteät 

ja perustuvat toimittajan antamaan tarjoukseen vastaanotolla 

tapahtuvasta palvelusta 45 minuutin ajan. Vastaavasti 60 minuutin hinta 

= 45 minuutin hinta x 1,25; 90 minuutin hinta = 45 minuutin hinta x 1,6. 

Koti-, koulu- tai päiväkotikäynnit hinnoitellaan siten, että edellä mainitut 

hinnat kerrotaan 1,5:llä. 

 

Kuntoutuksen maksusitoumuksen mukainen kotikäyntinä suoritettu 

terapia sisältää 30 km tai sitä lyhyemmät yhdensuuntaiset matkat. Mikäli 

yhdensuuntainen matka ylittää 30 km, saadaan laskuun sisällyttää 

erikseen eriteltyinä (mistä mihin), edestakaisesta. matkasta 

matkakorvaus käytetyn kulkuneuvon mukaan. Veloituksen suuruus 

vastaa kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen mukaisia korvauksia. 

 

SPR:n Auran osaston kuntoutusaseman kanssa tehtävä puitesopimus 

liitteenä 4. 

 

Muut edellä kuvatun hankintapäätöksen mukaiset puitesopimukset 

noudattavat samaa sopimuskaavaa. Tässä vaiheessa puitesopimus on 

määrä fysioterapian osalta tehdä SPR:n Auran osaston lisäksi seuraavien 

kanssa, fysioterapia: Kisa-Fysio/Riihikosken Fysikaalinen Hoitolaitos, 

Turun OMT-Fysioterapia Oy/Yläneen Kuntoutus OMT, toimintaterapia: 

Kähäri-Laine Erja, Terapiayhdistys Sateenkaari ry, Toimintaterapia 

Hebla Bjon, Toimintaterapia Tammenterho ja Vähä-Kouvola Karoliina, 

puheterapia: Hettula Annika, Puheterapiapalvelut Jaana Joutjärvi-

Holmberg, Puheterapiavastaanotto Riitta Laakso, Santa Teija ja 

Terapiayhdistys Sateenkaari ry.  

 

Sopimuskautena saattaa ilmetä tarvetta tehdä myös 

muiden sairaanhoitopiirin hankintapäätöksessä hyväksyttyjen 

palvelutuottajien kohdalla hankintapäätös ja puitesopimus suhteellisen 

kiireelliselläkin aikataululla.  

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 4 sopimuksen. 

 

Yhtymähallitus päättää lisäksi valtuuttaa johtavan lääkärin jatkossa 

sopimuskautena tarpeen mukaan tekemään hankintapäätöksen ja 

sopimuksen myös muiden sairaanhoitopiirin hankintapäätöksessä 

mainittujen palvelutuottajien osalta. Hankintapäätökset ja sopimukset 

tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 58 

(asia 10) 

MEDBIT OY:N PALVELUTARJOUS EFFICA eRESEPTISTÄ SEKÄ SÄHKÖISEN 

ALLEKIRJOITUKSEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA/TUKIPALVELUISTA JA ALUEEN 

LIITTÄMISESTÄ KANSALLISIIN PALVELUIHIN TIETOLIIKENTEELLISESTI 

 

Tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon edistämiseksi kaikissa 

terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa tullaan ottamaan käyttöön 

sähköinen lääkemääräys eli eResepti. Käyttöönotto on lakisääteistä ja 

toteutetaan vaiheittain. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttää, että 

lääkemääräykset laaditaan ko. lain mukaista sähköistä lääkemääräystä 

käyttäen viimeistään 1.4.2011 jälkeen, jos potilas ei kiellä sähköisen 

määräyksen laatimista.  

eResepti on yksi kansallisen terveysarkiston (KanTa) 

tietojärjestelmäpalveluista, joista vastaa Kela. KanTa -palveluiden 

toteuttamisen lisäksi eReseptiin siirtyminen edellyttää kaikkien käytössä 

olevien apteekki- ja potilastietojärjestelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä. 

eReseptin käytön aloittamiskriteeriksi on asetettu apteekki- ja 

potilastietojärjestelmien auditointi hyväksytyn yhteistestauksen jälkeen. Myös 

terveyskeskuksissa käytössä olevat Effica- ja Pegasos-potilastietojärjestelmät 

on auditoitu järjestelminä. Lisäksi jokaisen terveydenhuollon yksikön tulee 

auditoida oma käytössä oleva järjestelmänsä. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten asettama 

ICT-neuvottelukunta on pyytänyt sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten 

yhteisesti omistamaa tietojärjestelmähallinnoinnin osaamiseen keskittynyttä 

MEDBIT Oy:tä tekemään alueensa sekä Pegasos- että Effica- 

terveyskeskuksille konsortio-palvelutarjouksen eReseptistä sekä sähköisen 

allekirjoituksen käyttöoikeuksista/tukipalveluista ja alueen liittämisestä 

kansallisiin palveluihin tietoliikenteellisesti. 

Tarjous sisältää eResepti -ohjelmiston käyttöoikeuden ja asiakastuen 

Medbit:n yhteistyökumppanin Tieto Healthcare & Welfare Oy:n tarjouksen 

mukaisesti. Lisäksi Medbit tarjoaa sähköistä allekirjoitusta, 

tietoliikenneyhteyksiä ja sanomavälityspalvelua.  

Tarjous on voimassa 30.4.2011 saakka. Johtava lääkäri selvittää kokouksessa 

tarjouksen sisältöä ja siihen vielä ennen kokousta pyydettäviä tarkennuksia. 

Tarjouksen hyväksymisestä on neuvoteltu myös Loimaan terveyskeskuksen 

(Pegasos-järjestelmä) kanssa. Tarjousasiakirjat liitteenä 5. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 5 mukaisen tarjouksen otettavaksi 

käyttöön siinä potilastietojärjestelmässä, joka Loimaan terveyskeskuksen ja 

Pöytyän seudun kansanterveystyön kuntayhtymän muodostamalla 

yhteistoiminta-alueella (alop) otetaan käyttöön. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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 Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle eReseptin käyttöönottoa ja MedBitin 

 roolia järjestelmän käyttöönotossa. Lisäksi käytiin läpi MedBitin laatima 

 kustannuserittely. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi johtavan 

 lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 59 

(asia 11) 

ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN OSTAMINEN YKSITYISSEKTORILTA 

 

Johtava lääkäri on pyytänyt tarjoukset kolmelta yksityiseltä erikois-

lääkäripalveluiden tuottajalta neurologin ja/tai geriatrin vastaanotto-

käynneistä sekä erikseen tarjouksen ihotautilääkärin vastaanotto-

käynneistä. Tarjouksen ovat määräaikaan mennessä lähettäneet 

Mehiläinen, Terveystalo ja Pulssi. Geriatrian osalta Mehiläinen ei 

lähettänyt tarjousta. 

 

Hinnoitteluperusteena on vastaanottoon käytetty aika: suppea käynti 

30 min, laaja käynti neurologian/geriatrian osalta 45–60 min sisältäen 

tarvittaessa B-lausunnon tai vastaavan ja ihotautien osalta 45 min 

sisältäen tarvittaessa B-lausunnon tai vastaavan. Maksuehto 21 päivää 

ilman laskutuslisiä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 

Tilanteessa, jossa palveluntarjoaja ei kykene tarvittaessa kohtuullisessa 

ajassa (<14 päivää) järjestämään vastaanottoaikaa, pidättää tarjouksen 

pyytäjä itsellään oikeuden käyttää seuraavaksi edullisimman jne. 

tarjousta. Hankinnasta on määrä tehdä puitesopimus noudattaen 

tarjouspyynnön ehtoja. Sopimuskausi on vuoden 2012 loppuun ja se 

alkaa sopimuksen allekirjoituksesta sisältäen option vuosille 2013–2014. 

Ensimmäinen hinnantarkistus voi tapahtua aikaisintaan vuoden kuluttua 

sopimuksen allekirjoituksesta. Yhteenveto tarjouksista liitteenä 6. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ihotautilääkärin vastaanottokäyntien 

osalta palveluiden tuottajaksi Terveystalon. Mikäli Terveystalo ei 

kykene tarvittaessa järjestämään vastaanotto kohtuullisessa ajassa (<14 

päivää), voi terveyskeskus ostaa palvelun Mehiläisestä ja Pulssista tässä 

järjestyksessä. 

 

Neurologian vastaanottokäyntien palveluntuottajaksi yhtymähallitus 

päättää hyväksyä Terveystalon.  

Mikäli edellinen ei kohtuullisessa ajassa (<14 päivää) kykene 

tarvittaessa järjestämään vastaanottoa, voi terveyskeskus ostaa palvelun 

Pulssista ja Mehiläisestä tässä järjestyksessä. 

 

Päätös: Johtavan lääkärin esiteltyä em. erikoislääkäripalvelujen tarvetta ja 

talousarviossa palvelujen ostamiseen varatun määrärahan, 

yhtymähallitus päätti asiasta keskusteltuaan hyväksyä johtavan lääkärin 

ehdotuksen. 
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§ 60 

(asia 12) 

VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 

ALLEKIRJOITTAMINEN 

 

 

Kuntayhtymän perustamissopimuksen 22 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksenjäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös on saatettava 

yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilivuotta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

 

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan 

suoritehinnat toteutuneiden nettokustannusten mukaisiksi. Tilikaudelta liikaa 

perityt myyntituotot palautetaan jäsenkunnille ja vastaavasti myyntituottovaje 

peritään jäsenkunnilta tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä 

palvelujen käytön suhteessa. 

 

Tilinpäätös on valmistunut virkamiestyönä. Jäsenkunnilta 

perittävien/palautettavien jäsenkuntaosuuksien nettosumma on -17.896,97 €. 

Tilinpäätöksessä on tasattu kunnilta liikaa perityt jäsenkuntaosuudet 

palvelujen käytön suhteessa, jolloin tuloslaskelman tilikauden tulokseksi 

muodostuu 0 €. 

 

Tuloslaskelman mukaan toimintamenot toteutuivat 99,8 % ja -tulot 99,7 %. 

Toimintatulojen alittuivat 29.852,81 €. Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat 

267.952,30 € talousarviosta. 

 

Jäsenkunnilta perittäviä / palautettavia maksuosuuksia vuodelta 2009 

esitetään tilinpäätöksessä: 

- Aura: palautetaan 51.016,87 €. 

- Pöytyä: peritään 33.119,90 €. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2010 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 

yhtymähallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen. 

 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli tilinpäätöksen toiminnallisen osan ja talouspäällikkö 

sen taloudellisen osan ja henkilöstötilinpäätöksen. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2010 

 tilinpäätöksen. 
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§ 61  

OSITTAISELLA HOITOVAPAALLA OLEVAN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN 

SIJAISEN PALKKAUS 

 

§ 62 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: 

- Talouspäällikkö selvitti Alop -työryhmien työtä ja aikataulua. 

Kuntien Taitoa Oy:n edustaja esittelee Loimaan kaupunginvaltuuston 

kokoushuoneessa 6.4. klo 17.00 tarjoamiaan palveluja ALOP:lle. 

Puheenjohtajistosta tilaisuuteen osallistuvat yhtymähallituksen 

puheenjohtaja Marianne Raiko ja yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja 

Matti Rauhansuu. 

 

- Yhtymähallituksen seuraava kokous: päätettiin, että yhtymähallitus 

kokoontuu seuraavan kerran 18.5.2010 klo 17.00. 

 

 

 

 


