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§ 14 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

§ 15 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

19.2.2014 klo 8.00. 

 

 

 Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

 Penttilä ja Jukka Leino ja määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.2.2014 klo 

 8.00. 

 

 

§ 16 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 17.1.2014, 3/80/2014 

 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2014 

Kuntatyönantajat 20.1.2014, 1/2014 

 Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille 

Loimaan kaupunki, kaupunginhallitus 29.1.2014 

 Lausuntopyyntö työterveyshuolto Työkympin jatkosta 

Lounais-suomen aluehallintovirasto, Ilmoitus 29.1.2014, 

LSAVI/3171/04.02.02/2013 
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 Yksityisen terveydenhuollon palvelujentuottajan ilmoitus 

palvelutuottajan nimen muutoksesta 

(Riihikosken Fysikaalinen Hoitolaitos Oy => Kisa-Fysio Oy) 

 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B1-B3 

 tehtävänsiirto J1 

 koulutus K1-K5 

 hankintapäätökset Q1 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A1–A2 

 vuosilomapäätös B1–B2 

 sairausloma C1 

 koulutus K1–K9 

 laitoskuntoutus M1 

 veteraanikuntoutus O1–O3 

 fysioterapia P1–P3 

 puheterapia Q1–Q4 

 jalkojenhoito U1–U3 

 maksusitoumus (ThL 47§) V1 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A1–A30 

 vuosilomapäätös B1–B9 

 sairausloma C1–C17 

 palkaton virka-/työvapaa H1–H3 

 koulutus K1–K26 

 irtisanoutumiset O1–O4 

 muut päätökset Y 1–Y2 

 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 17 

(asia 4) 

TEHTÄVÄNSIIRTO MAREVANHOITAJAT 

 

Pöytyän ktt:n ky:ssä on aloitettu pilottina Hoitajavastuinen Marevan -poti-

laiden hoito tammikuussa 2013. Lääkärit ovat siirtäneet hyvässä hoito-

tasapainossa olevia, pienen riskin Marevan potilaita hoitajavastuuseen. 

Marevanhoitajan tehtäviä muun työn ohella on hoitanut pilotin alkaessa kaksi 

henkilöä. 

 

Hoidosta saadun positiivisen kokemuksen perusteella hoitajien vastuuta on 

laajennettu ja loppuvuonna 2013 hankittiin kaksi INR-pikamittaria. Hyvässä 

hoitotasapainossa oleva hoitajavastuuseen kuuluva potilas voi käydä 

hoitajanvastaanotolla INR-pikamittauksilla, kunhan soveltuvuus testauksiin 

on tehty. 

 

Tällä hetkellä hoitajavastuussa on 238 potilasta. Potilaat, jotka ovat laitos-

hoidossa tai joilta kotihoito ottaa näytteen kotona, eivät siirry pikamittauksiin. 

Lisäksi on potilaita, jotka eivät sovellu pikamittauksiin, arvon heittelyn, 

anemian, pahalaatuisen kasvaimen tai jonkin muun syyn vuoksi. 

 

Hoimarevan -ryhmän ollessa näin suuri ja pikamittausten työllistäessä hoitajia 

enemmän, on joulukuussa 2013 myönnetty oikeudet kolmannelle sairaan-

hoitajalle. 

 

Hoitajavastuun aloittamisesta lähtien, tehtävänsiirrosta ja vastuunkasva-

misesta on maksettu näille erityisluvan saaneille sairaanhoitajille lisää, joka 

on ollut 30 e/kk. Tehtävän vakiinnuttua potilasmäärän ja vastuun kasvaessa 

Marevanhoitajat ovat anoneet maksettavaan lisään korotusta. Anottava lisä on 

70 e/kk. 

 

 

 

 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee ja päättää Marevanhoitajille maksettavan lisän 

korottamisesta. Talouspäällikkö ehdottaa, että lisä päätetään maksaa 

määräaikaisena 1.2.2014–1.2.2015. 

Päätös: Hallitus keskusteli erillislisistä ja päätti säilyttää Marevanhoitajille 

 maksettavan erillislisän entisellä tasolla. Marevanhoitajille maksettava lisä on 

 30 €/kk, lisä myönnetään määräaikaisena 1.2.2014–1.2.2015. 

 

 

 

 

Marevanhoitaja -lisä yhteensä €/kk koko vuosi 

30 € 90 € 1080 € 

50 € 150 € 1800 € 

70 € 210 € 2520 € 
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§ 18 

(asia 5) 

SOPIMUS LABORATORIOTUTKIMUKSISTA JA PALVELUISTA YHTYNEET MEDIX 

LABORATORIOT OY:N KANSSA 

 

Kuntayhtymällä on ollut sopimus Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa 

niiden laboratorionäytteiden ostamisesta, joita oma laboratorio ei pysty 

tutkimaan ja joita ei ole tarkoituksenmukaista lähettää TYKS-laboratorioon. 

 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy on antanut kuntayhtymälle tarjouksen 

laboratoriotutkimusten hinnoista vuosille 2014–2015. Tarjous ja sopimus-

luonnos esityslistan liitteenä 1. 

 

Medix Oy:n kanssa on käytetty Tieto Healthcare & Welfare Oy:n kautta 

hankittua sähköistä viestinvälitysohjelmaa (HL 7), jolloin tutkimustulokset on 

saatu suoraan kuntayhtymän potilastietojärjestelmään. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään Medix Oy:n tarjouksen hyväksymistä ja 

sopimuksen tekemistä näytteiden tutkimuksista vuosille 2014–2015. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteen 1 mukaisen sopimuksen 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti allekirjoittaa liitteen 1 mukaisen sopimuksen Yhtyneet 

 Medix Laboratoriot Oy:n kanssa. 

 

 

§ 19 

(asia 6) 

SIJAISLÄÄKÄRIN PALKKAUS 

 

 

§ 20 

(asia 7) 

LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN HINNOITTELUN TARKISTAMINEN 1.3.2014 

ALKAEN 

 

Röntgen- ja laboratoriopalveluiden hinnoittelusta on päätetty tarvittaessa 

vuosittain. 

 

Esitys palvelujen hinnoittelusta esitellään kokouksessa. 

 

Hinnoittelu on voimassa vuoden hintojen tarkistamisesta alkaen. Tarvittaessa 

hinnoittelua tarkistetaan seuraavaksi 1.3.2015. 
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Terveyskeskuksessa annetaan myös muitakin kuin rokotusohjelmaan kuuluvia 

rokotuksia, esimerkiksi matkailijoille. Nämä rokotukset ovat maksullisia. 

Kansainvälinen rokotuskortti on määritelty maksulliseksi, yhtymähallitus ei 

ole hintaa ennen tälle aiemmin vahvistanut. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen 

hinnoittelun tarkistamisen päivitetyn hinnaston mukaiseksi ajalle1.3.2014–

28.2.2015. 

 

Yhtymähallitus päättää, että 1.3.2014 alkaen peritään kansainvälisestä 

rokotuskortista 15,00 euroa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä laboratorio- ja röntgenpalvelujen hinnoittelun 

tarkistamisen päivitetyn hinnaston mukaiseksi ajalle 1.3.2014–28.2.2015. 

 

Yhtymähallitus päätti, että 1.3.2014 alkaen kuntayhtymä perii 

kansainvälisestä rokotuskortista 15,00 euroa. 

 

§ 21 

(asia 8) 

KVTES 2014–2016: MUUTTUNUT SOPIMUSMÄÄRÄYS/VUOSILOMAN SIIRTO 

TYÖKYVYTTÖMYYDEN VUOKSI 

 

KVTES 2014–2016: 11 § vuosiloman siirto 1 mom. 

”Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen 

aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään 

työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät 

myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa 

ilman aiheetonta viivytystä.” 

 

Kuntayhtymässä on voimassa 7.6.2000 tehty päätös (30 §), Henkilökunnan 

lyhyiden sairaslomien myöntämiskäytännöstä: 

”Esimies myöntää 1–3 päivää käsittävän sairausloman työntekijän tekemän 

kirjallisen työkyvyttömyyden syytä koskevan selvityksen perusteella, 

myöntökäytäntö koskee ainoastaan äkillisiä tulehdusoireita aiheuttavia 

sairauksia, joiden hoito normaalisi ei vaadi terveydenhuollon ammatti-

henkilön apua. Tämä oma ilmoitus on mahdollista tehdä 3 kertaa 

kalenterivuoden aikana/työntekijä/viranhaltija.” 

 

1.3.2014 voimaan tulevan uuden sopimusmääräyksen vuoksi on tarpeellista 

tehdä lisäys voimassaolevaan päätökseen. 

Kuntayhtymä vaatii aina lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä, kun 

vuosilomaa anotaan siirrettäväksi. 

Sairausloma-anomus sekä vuosilomasiirtoanomus on toimitettava ilman 

aiheetonta viivytystä, viimeistään viikon sisällä todistuksen allekirjoitus-

päivästä. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä lisäyksen sairauslomien myöntämis-

käytäntöön, koskien vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä lisäyksen sairauslomien myöntämis-

käytäntöön, koskien vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi. 

 

 

§ 22 

(asia 9) 

TUOMED OY:N TARJOUS SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUISTA 

 

Kuntayhtymä on ostanut koululaisten silmälääkäripalvelut erikoislääkäri 

Riitta Laineelta Loimaalta. Tämä on ilmoittanut lopettavansa ko. 

vastaanottopalvelut 30.4.2014. Silmälääkärikäyntejä vuonna 2012 oli 29 ja 

vuonna 2013 käyntejä oli 41. 

 

Tarjouspyyntö ostopalveluista aikajaksolle 1.5.2014–30.4.2016 on lähetetty 

Loimaalle silmäasema Riipiselle sekä Instrumentariumiin, jolla on silmä-

lääkäripalvelua sekä Loimaalla että Turussa. 

 

Tarjousajan päättymiseen 11.2.2014 mennessä on tarjouksen lähettänyt 

Tuomed Oy/Jussi Tuominen. Tarjouksessa silmälääkärin vastaanottokäynti on 

70 euroa sisältäen kaikki kustannukset/vastaanottokäynti. Tutkimuspaikka: 

Instrumentarium Loimaa, Turuntie 11, 3220 Loimaa. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Tuomed Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa 

johtavan lääkärin allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen. 

 

Päätös Yhtymähallitus päätti hyväksyä Tuomed Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa 

johtavan lääkärin allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen. 

 

§ 23 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 Hallitus keskusteli Työkympin sopimuskumppaneilleen jättämästä 

lausuntopyynnöstä. Lausuntopyyntö koskee työterveyshuolto 

Työkympin jatkosuunnitelmia. Tärkeänä asiana esille nousivat 

tuottavuus ja alueellisuus. Seuraavaan kokoukseen mennessä laaditaan 

vahvistettava lausunto, joka lähetetään Työkymppiin pyynnön 

mukaisesti 14.3.2014 mennessä. 

 

 Seuraavan kokouksen ajankohta on 12.3.2014 klo 17.00. 


