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Kokousaika  21.11.2012 klo 17.00–18.08 

 

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 Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja  § 120 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 120–131 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 121 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 121 

 

Tarkastusaika 28.11.2012 

 

Pöytäkirjan  5.12.2012, Riihikosken terveysaseman taloustoimisto 

nähtävänäolo 
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§ 120 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 121 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Aalto Jukka-

Pekka ja Vähä-Rahka Jouko sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

28.11.2012 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka-Pekka Aalto ja 

Jouko Vähä-Rahka sekä määräsi tarkastusajaksi 28.11.2012 klo 8.00. 

 

 

§ 122 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, yleiskirje 24.10.2012, 19/80/2012 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 

Kuntaliitto, yleiskirje 24.10.2012, 20/80/2012 

 Kuntayhtymän toimielinten valinnat 

Kuntaliitto, yleiskirje 8.11.2012, 21/80/2012 

 Tiedot kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän 

palkkioistaan 

Kuntatyönantajat 5.11.2012, 13/2012 

 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 (KVTES 

2012–2012) paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 

TVR Työttömyysvakuutusrahasto, Asiakaskirje 12.9.2012 

 Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan vakuutusvuodesta 2013 

alkaen Työttömyysvakuutusrahastolle 

Valvira, Ilmoitus 15.10.2012, Dnro 2930/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Valvira, Päätös 15.10.2012, 2930/06.01.00.00/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira, Ilmoitus 16.10.2012, Dnro 9700/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira, Päätös 16.10.2012, 9700/05.01.11.02.00/2011 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 sairauslomapäätös C12 

 palkaton virkavapaa H7 

 koulutuspäätökset K12–K14 

 hankintapäätös Q9 

 rekrytointilisä R1 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkamääräys A7 

 vuosilomapäätökset B14–B17 

 sairauslomapäätös C15 

 lapsen sairaus D5 

 palkaton virkavapaa H4 

 aktiivivapaa I8 

 hankinnat/sopimukset J14–J16 

 koulutuspäätökset K32–K38 

 veteraanikuntoutus D12 

 fysioterapia Q12 

 toimintaterapia S5 

 jalkojenhoito U27 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Vuosilomapäätökset: B21 

 Sairauslomapäätökset: C14-C17 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A222–A225 

 vuosilomapäätös B82–B87 

 sairausloma C100–C108 

 tilapäinen hoitovapaa D26–D28 

 hoitovapaa G 6 

 palkaton virka-/työvapaa H39 

 tehtävänsiirrot J11 

 koulutus K159 

 irtisanoutumiset O6 

 omalääkärivaihdot T17–T27 

 muut, työpaikan muuttumiset Y3–Y9 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 123 

(asia 4) 

SOPIMUS RASKAANA OLEVIEN SEULONTATUTKIMUKSISTA 

 

Terveyskeskuksella on 31.12.2012 päättymässä oleva sopimus Medisonar 

Oy:n kanssa raskaudenajan seulontatutkimuksista. Sopimus hyväksyttiin 

10.6.2009 määräaikaisena vuoden 2010 loppuun ja sitä on jatkettu vuosi 

kerrallaan määräaikaisena, viimeksi 23.11.2011. Suoritehinnat ovat olleet 

ennallaan alkuperäisestä sopimusajankohdasta lähtien viime vuoden 2011 

loppuun saakka. Tämän vuoden alusta sovitun mukaisesti Medisonar Oy 

korotti hoitajan tekemän rakenneultraäänitutkimuksen hintaa 5 euroa ja 

seerumiseulonta-laboratoriokokeen hintaa 5 euroa tutkimusta kohden. 

Sopimus liitteenä 1. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen seulontatutkimus -

sopimuksen. Sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi sopimuksen. 

 

 

§ 124 

(asia 5) 

VUODEOSASTON LÄÄKÄRIKIERRON JÄRJESTÄMINEN PITKINÄ JUHLAPYHINÄ 

 

Pitkinä vähintään 4 päivää kestävinä juhlapyhinä (joulu ja pääsiäinen) on 

ilmaantunut merkittäviä ongelmia saada osastolla ilmaantuneisiin akuutteihin 

kysymyksiin yhteispäivystyksestä puhelimitse riittävää ohjeistoa potilaiden 

hoidon turvaamiseksi. Tämän vuoksi on joissakin tapauksissa potilas jouduttu 

lähettämään akuutin ongelman ratkaisemiseksi erikoissairaanhoidon 

poliklinikalle. Myös kotihoidon, kotisairaanhoidon ja palvelukeskusten 

potilaiden hoidossa on pitkinä pyhinä tarvetta terveyskeskuslääkärin 

konsultaatioihin. 

 

Vuodeosaston lääkärikierron järjestämisestä on neuvoteltu lääkäreiden kanssa 

ja asiaa on käsitelty myös johtoryhmässä. Tarkoituksenmukaisimmaksi 

korvausratkaisuksi on katsottu ns. könttäsumma ilman erillisiä 

toimenpidepalkkioita. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti lääkärikierron maksusta pitkinä juhlapyhinä ehdotuksen 

 mukaisesti 
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§ 125 

(asia 6) 

OSTOPALVELUSOPIMUS MEDIVERKON HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSKENTELYSTÄ 

KUNTAYHTYMÄN HAMMASHUOLLOSSA 

 

Kuntayhtymään haettiin lokakuun ajan hammaslääkäriä. Auki olleeseen 

virkaan ei tullut yhtään laillistetun hammaslääkärin hakemusta. 

 

Kaksi valmistuvaa hammaslääkäriä haki orientoimista alkaen kesästä 2013. 

Tällä hetkellä kummallakin on opiskelu kesken, eli oikeutta orientointiin ei 

ole vielä. Heihin molempiin on oltu yhteydessä ja pyrkimys on saada 

mahdollisuuksien mukaan sopimus heidän kanssaan ensi kesälle. 

 

Hammaslääkäripulasta johtuen yhtymähallitukselle esitetään 

ostopalvelusopimuksen tekemistä Mediverkko Hammaslääkäri Oy:n kanssa 

hammaslääkärin työskentelystä kuntayhtymässä. Sopimus tehtäisiin ajalle 

1.1.2013–31.12.2013. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen 1.1.2013–31.12.2013 väliselle 

ajalle Mediverkko Hammaslääkäri Oy:n kanssa hammaslääkärin 

työskentelystä kuntayhtymässä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti tehdä sopimuksen hammaslääkärin työskentelystä 

kuntayhtymässä ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

§ 126 

(asia 7) 

TERVEYSASEMIEN TILAVUOKRAT 

 

Kuntayhtymän tiloissa toimii yksityisiä ammatinharjoittajia. Yläneellä on 

pitkään toiminut eläinlääkäri vuokraamissaan terveysaseman toimitiloissa. 

Liedon kunta maksaa eläinlääkäriä varten vuokraamistaan toimitiloista 

18 000 € vuodessa. Liedon kunnan kanssa kuntayhtymällä on voimassaoleva 

vuokrasopimus. 

 

Tällä hetkellä Yläneen terveysaseman tiloissa käy myös jalkahoitaja tarpeen 

mukaan, keskimäärin yhden päivän kuukaudessa. Vuokraa tästä toiminnasta 

ei ole peritty. 

 

Riihikoskella terveysaseman tiloissa toimii Auranmaan ambulanssi Oy, joka 

on saanut tilat käyttöönsä veloituksetta. Ambulanssi päivystää arkipäivisin 

terveysasemalla. Vuoden 2013 alusta alkaen sopimus siirtyy 

sairaanhoitopiirille, sen myötä lakisääteiset kiireelliset ensihoitopalvelut 

siirtyvät kuntien kustannettavaksi. Vuoden vaihteen jälkeen kyse ei ole enää 

kuntayhtymän tuottamasta toiminnasta. 
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Vanhan sairaalan tiloissa on aloittanut 14.11.2012 työskentelyn 

puheterapeutti, hän toimii ulkopuolisena ammatinharjoittajana. Puheterapeutti 

työskentelee terveyskeskuksen tiloissa 5.12.2012 alkaen keskimäärin yhden 

päivän viikossa. Hänen kanssaan ei ole voimassaolevaa vuokrasopimusta. 

 

Kuntayhtymä on hakeutunut vuokrien osalta arvonlisäverovelvolliseksi 

vuonna 2008 alusta alkaen. Luovutettaessa tiloja ulkopuolisten 

ammatinharjoittajien käyttöön on harkittava tilavuokran perimistä. 

 

Laskennallisesti yksittäisten työhuoneiden päivävuokran summa jää 

vähäiseksi. Yläneellä laskennallinen työhuonevuokra olisi 14,60 €/päivä, 

Riihikoskella työhuoneen päivävuokran summa on 14,28 €. Ambulanssin 

käytössä olevat tilat ovat yhteensä 51 m
2
, tästä koostuu laskennallinen 

kuukausivuokra 971,06 €. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vuokran perimisestä ulkopuolisilta 

ammatinharjoittajilta yhtenevän käytännön mukaisesti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti vuokran perimisestä ulkopuolisilta 

ammatinharjoittajilta yhtenevän käytännön ja tehtyjen laskelmien mukaisesti. 

 

 

§ 127 

(asia 8) 

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUN TUOTTAMISESTA 

 

Pöytyän Hoiva Oy on pyytänyt kuntayhtymältä tarjousta ruokapalvelun 

tuottamisesta uuteen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikköön, joka 

valmistuu Riihikoskelle. Palveluasumisen yksikkö aloittaa toimintansa 

1.1.2013. 

 

Ruokapalvelu on mahdollista tarjota ja tuottaa oman henkilöstöresurssin 

puitteissa. Kuntayhtymän keittiöstä löytyy myös tarvittava astiasto. 

 

Asiassa on käyty alustavia neuvotteluja kuntayhtymän keittiön ja Pöytyän 

Hoiva Oy:n kanssa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tarjota ruokapalvelua Pöytyän Hoiva Oy:n uuteen 

palveluasumisen yksikköön. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti ruokapalvelun tarjoamisesta Pöytyän Hoiva Oy:lle. 
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§ 128 

(asia 9) 

POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN 

 

Terveydenhoitolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava 

suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. 

Suunnitelman rakenteeseen sisältyy potilasturvallisuuspolitiikka, jossa 

määritellään organisaation tahtotila potilasturvallisuuden edistämiseen, sekä 

sitä tukevat periaatteet, arvot ja tavoitteet. Lisäksi organisaation tulee laatia 

potilasturvallisuussuunnitelma, joka sisältää erillisen ohjeistuksen, jolla 

potilasturvallisuuden hallinnan periaatteet ja menettelytavat käytännössä 

organisoidaan. 

Potilasturvallisuuspolitiikka liitteenä 2. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä terveyskeskuksen 

Potilasturvallisuuspolitiikan liitteen mukaisesti. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi terveyskeskuksen Potilasturvallisuuspolitiikan 

liitteen mukaisesti. 

 

 

§ 129 

(asia 10) 

HAMMASHOITAJIEN ANOMUS 

 

Yhtymähallitukselle on toimitettu seuraavansisältöinen anomus: 

 

 

” Hammaslääkäripulasta johtuen hammashoitajien työ on muuttunut vuoden 

2009 alusta alkaen. Työnjaon uudistuksen perusteella hammashoitajien työt 

lisääntyvät edelleen jatkuvasti. 

 

Yhden hammashoitajan viran lakkauttaminen vaikeuttaa työnjaon 

toteuttamista jatkossa. Esimerkiksi äkilliset sairauslomat tuovat uusia 

haasteita potilastyöhön vajaalla henkilöstöllä. Valistushammashoitaja on 

puhelinvastaajana ja äkillisten sairaslomien sijaisena, jolloin hänen 

pääasiallinen työnsä mm. kouluilla, päiväkerhoissa, päiväkodeissa ja 

vanhustenkerhoissa vaikeutuu ja ennaltaehkäisevä työ vähenee entisestään.  

 

Alkuvuodesta 2012 uusittiin kuntayhtymässä puhelinjärjestelmä ja siirryttiin 

keskitettyyn ajanvaraukseen ja takaisinsoittojärjestelmään. Hammashuollossa 

ei ole erikseen ajanvaraushenkilöä, joten hammashoitajat vastaavat 

puheluihin potilastyön ohella. Kliininen potilastyö keskeytyy, 

potilasturvallisuus vaarantuu ja annettavan hoidon hygieniataso laskee, kun 

hammaslääkäri työskentelee yksin hammashoitajan vastatessa puhelimeen. 

Heinäkuussa hammashuolto tuli AvoHilmon piiriin, jolloin kaikissa 
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potilaskontakteissa tilastoidaan hoidonsaatavuus. Hoidon tarpeen arviointi, 

neuvonta ja ohjaus, asiakaskontaktien kirjaaminen ja tilastointi vievät aikaa 

varsinaiselta potilastyöltä.  

 

Aurassa ja Kyrössä myös välinehuolto vaatii oman aikansa. 

 

Ostopalvelulähetteiden teko ja lähetys sekä ostopalvelulaskujen kirjaus ja 

laskutus ovat enenemässä määrin vieneet hammashoitajien työaikaa 

potilastyön ohella. Terveyskeskuksessa työskentelevien 

ostohammaslääkäreiden neuvonta ja opastus ovat lisänneet hoitajien työn 

vastuullisuutta. 

 

§ 130 

(asia 11) 

LÄÄKÄRISIJAISEN PALKKAUS 

 

§ 131 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

 Intrum Justitia Oy:n sopimuksen irtisanomisesta keskusteltiin edellisessä 

kokouksessa asiakasmaksujen laskulle siirtämisen yhteydessä. Palvelusta 

tehtyjen laskelmien mukaan olisi kuitenkin perusteltua pitää sopimus 

edelleen voimassa. Kustannusta syntyy perinnästä vasta, kun asiakas 

suorittaa perityn maksun. Maksusuorituksen yhteydessä asiakas maksaa 

korkoja, joita Intrum Justitia Oy hyvittää edelleen kuntayhtymälle. Näin 

ollen perinnästä aiheutuvat kustannuksen ovat nettosummaltaan tällä 

hetkellä noin 50 euroa vuodessa. 

 

 Talouspäällikkö on keskustellut Auran lämpökeskuksen uudistamisesta 

Teknisen johtajan (Heikki Järvinen) kanssa. Yhteisestä sopimuksesta 

lämmön toimitus terveyskeskukselle jatkuu entiseen malliin paloaseman 

jakokeskuksen kautta. Kaukolämpöön siirtymisestä ei tule kustannuksia 

terveyskeskukselle. Lämmön hinta on 59 €/MWh (alv 0 %). Mittarin 

uudelleen kalibrointi on välttämätöntä. Siirtyminen kaukolämmön piiriin 

alustavasti viikolla 47. Liittämisaikana tulee lyhyt lämmityskatkos, ei 

tarvita järjestelyjä koska kyse on vain muutamasta tunnista. Sopimus 

Auran kunnan kanssa lämmön toimittamisesta päivitetään vuodenvaihteen 

jälkeen. 


