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Kokousaika  23.11.2011 klo 17.00–18.26 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

Päätöksentekijät Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Mariaane 

Reide Pirjo 

 

Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Hallman Heikki 

 

Laillisuus ja   § 150 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 150–163 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 151 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 151 

 

Tarkastusaika 30.11.2011 

 

Pöytäkirjan  7.12.2011 

nähtävänäolo 
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§ 150 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 151 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka-Pekka 

Aallon ja Jouko Vähä-Rahkan ja määrää tarkastusajaksi 30.11.2011 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

Penttilän ja Jouko Vähä-Rahkan sekä määräsi tarkastusajaksi 30.11.2011  

klo 8.00. 

 

§ 152 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 24.10.2011, 20/80/2011 

 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.11.2011, 21/80/2011 

 Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma 

Kuntaliitto, Yleiskirje 10.11.2011, 22/80/2011 

 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan 

maksuosuuden määräytyminen vuonna 2011 

Kuntaliitto, Ennakkokutsu 25.10.2011 

 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -

suosituksen tietoisku viidellä paikkakunnalla marras-joulukuussa 2011 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Lähetekirje 4.11.2011, 507026 v. 5 

 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 

terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 

KEVA, kirje 28.10.2011 

 Muutokset kuntayhtymissä vuodenvaihteessa 2012 

Pöytyän kunta 

 Latomäen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos 
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Kopiosto, marraskuu 2011 

 Tekijänoikeuslupa kopiointiin 2011 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A7 

 vuosilomapäätös B23 

 vanhempainvapaapäätös G4 

 koulutuspäätös K41–45 

 veteraanikuntoutuspäätös O15 

 kuntoutuspäätös Q3 

 jalkojenhoitopäätös V22 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A8–A10 

 vuosilomapäätökset B16–B19 

 sairauslomapäätökset C8–C8 

 koulutuspäätökset K24–K32 

 hoitomaksupäätökset M27–M27 

 hankintapäätökset Q11 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset: A250–A267 

- vuosilomapäätökset B87–B89 

- sairauslomapäätökset C129–C142 

- lapsen sairaus D31 

- palkaton virkavapaa H33–H38 

- koulutuspäätökset K203–K232 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätökset B21–24 

- sairauslomapäätös C27 

- koulutuspäätökset K15–16 

- palkaton virkavapaa H7 

- hankintapäätös Q2 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Johtava lääkäri tiedotti kokoukselle KELA:n matkakorvausjärjestelmän 

muutoksista ja niiden vaikutuksista asiakkaiden, taksien ja kuntayhtymän 

toimintaan. Talouspäällikkö jakoi yhtymähallituksen jäsenille kuntaliiton 

kutsun vaikutusten arviointia kunnallisessa päätöksenteossa –suosituksen 

tietoiskuun Turussa 1.12.2011. 

 

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 153 

(asia 4) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI MAIRE TOIVOSEN PALKKAUS 

 

§ 154 

(asia 5) 

HAMMASHOITAJIEN ANOMUS 

 

§ 155 

(asia 6) 

SOPIMUS RASKAANA OLEVIEN SEULONTATUTKIMUKSISTA 

 

Terveyskeskuksella on 31.12.2011 päättymässä oleva sopimus Medisonar 

Oy:n kanssa raskaudenajan seulontatutkimuksista. Sopimus on solmittu 

10.6.2009 määräaikaisena vuoden 2010 loppuun ja sitä on jatkettu vuosi 

sitten määräaikaisesti tämän vuoden loppuun. Suoritehinnat ovat olleet 

ennallaan alkuperäisestä sopimusajankohdasta lähtien. Medisonar Oy on 

ehdottanut sopimuksen jatkamista määräaikaisena vuoden 2012 loppuun 

siten, että hoitajan tekemä rakenneultraäänitutkimus nousisi 5 euroa ja 

seerumiseulonta-laboratoriokoe 5 euroa tutkimusta kohden. 

Sopimus liitteenä 1. 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen seulontatutkimuksen. 

 

Päätös: Johtava lääkäri selvitti kokoukselle nykyisen sopimuksen taustaa ja 

asiakkaiden antamaa positiivista palautetta tutkimuksista. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 156 

(asia 7) 

SOPIMUS TYÖNOHJAUKSESTA 

 

§ 157 

(asia 8) 

TOIMENPIDEHUONEEN TUTKIMUSPÖYDÄN HANKINTA 

 

Riihikosken terveysaseman toimenpidehuoneen tutkimuspöydän hydrauliikka 

on mennyt epäkuntoon. Tarkastuksen tehnyt huoltomies on ilmoittanut, ettei 

laitteisto ole enää korjattavissa eikä kyseiseen malliin ole enää saatavissa 

varaosia. Ko. tutkimuspöytä on arvion mukaan hankittu terveysaseman 

rakentamisen yhteydessä. Uuden tutkimuspöydän hankintakustannus on noin 

1 100 euroa, jota hintaa kuluvan vuoden määrärahavaraus ei kata. 
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 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä uuden tutkimuspöydän hankinnan. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri selvitti vanhan tutkimuspöydän toiminnassa olevia vikoja ja  

huoltomiehen pöytään tekemiä korjauksia. Pöytä nousee ylös, mutta jumittuu 

yläasentoon, mikä vaikeuttaa potilaiden poistumista tutkimuspöydältä. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi uuden tutkimuspöydän hankinnan.  

 

Lisäksi johtava lääkäri esitti kuluneen silmänpainemittarin (tonometrin) 

uusimista poliklinikalle (130 €). Yhtymähallitus hyväksyi mittarin uusimisen. 

 

Jäsen Matti Rauhansuu tarjoutui selvittämään voisiko Pöytyän Lions-klubilta 

mahdollisesti saada avustusta poliklinikan tutkimuspöydän ostamiseen. 

 

§ 158 

(asia 9) 

ANOMUS SYDÄNMERKKIAINEEN TUTKIMUSLAITTEEN VAIHTAMISESTA 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä siirrytään loppuvuodesta 2011 

sydäninfarktidiagnostiikassa käytettävässä troponiinitestissä uuteen 

tulosyksikköön, joka on 1000-kertainen verrattuna vanhaan tulosyksikköön. 

 

Koska päivystyspotilaat siirtyvät terveyskeskuksestamme sh-piirin 

sairaaloihin, on TYKS:n aluekemisti Inga Hjelm suositellut myös 

terveyskeskusten siirtyvän samaan tulosyksikköön, jotta potilaiden 

diagnostiikassa ei tulisi epäselvyyksiä. 

 

Tämä edellyttää vanhan laitteen Cardiac Reader:in vaihtoa uuteen cobas h 

232-laitteeseen. Kyseisen laitteen myyjä Roche on antanut vaihtotarjouksen 

vanhan laitteen vaihtamisesta uuteen cobas h 232-laitteeseen. Hinnaksi on 

neuvoteltu 28.10.2011 (M. Huovinen / I. Koivunen) 948 €. 

 

Laboratorion osastonhoitaja anoo yhtymähallitukselta lupaa ja määrärahaa 

kyseisen laitteen hankkimiseen, jolloin kuntayhtymän tulostaso tärkeässä 

sydäninfarktidiagnostiikassa olisi sama, kuin koko sairaanhoitopiirissä. 

 

Rochen tarjous esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Roche Diagnostics Oy:n tarjouksen 

kuntayhtymän nykyisen Cardiac Readers-laitteen vaihtamisesta cobas h 232-

laitteeseen 948 €: n (alv 0 %) välirahalla. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 159 

(asia 10) 

OSASTOLÄÄKITYS- JA KUUMEKURVAOHJELMISTOJEN HANKINTA VUODEOSASTOLLE 

 

Kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on 31 000 €:n 

varaus eHealth järjestelmän hankintaan. Järjestelmän käyttöönotto 

kuntayhtymän osalta ajoittuu helmikuun alkuun 2012. Kuntayhtymä on 

varannut ensi vuoden talousarvioon investointiosaa 36 000 € järjestelmän  

käyttöönottoon, jolle kustannukset tulevat kohdistumaan.  

 

Tieto Oyj on ilmoittanut, että Effica ohjelman käyttö vuodeosastolla 

vaikeutuu nykyisen ohjelman kautta e-reseptin käyttöönoton jälkeen. 

Ongelman ratkaisuksi Tieto on sairaalakäyttöön kehittänyt 

Osastolääkitysohjelman, jota se tarjoaa terveyskeskuksille. Lisäksi Tieto 

tarjoaa ns. Kuumekurva-ohjelmaa potilaiden hoidon seurantaan.  Tiedon 

tarjoukseen liittyy lisäksi lisätarjous, jossa tarjotaan 20 %:n alennus hinnasta, 

mikäli terveyskeskus ostaa molemmat em. ohjelmat samanaikaisesti. 

 

Osastolääkitysohjelman hinta on 11 520 € ja vuotuinen tukimaksu 2 880 €/v 

ja Kuumekurva-ohjelma 8 960 € ja vuotuinen tukimaksu 2 240 € /v. 

Hankintahinta yhteensä 20 420 €. Lisäksi Tieto tarjoaa optiona ns. eOppi 

materiaalia 500 €, joka edesauttaa järjestelmän käytön opettelemista. 

Lisäksi kustannuksiin on lisättävä käyttöönottokustannukset (arvio 2–3 pv) 

à 1 140 €/pv ja koulutus (arvio 3–4 pv) à 1 065 €/pv. 

Kokonaiskustannukset 2:den päivän käyttöönoton ja 3 päivän koulutuksella 

sekä eOpin optiolla ovat yhteensä 26 530 €. 

 

Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja esittää, että kuntayhtymä hankkisi 

Osastolääkitys- ja Kuumekurvaohjelmat sekä eOppin Tiedolta 

yhteishankintana talousarvion investointiosaan eHealth -järjestelmän 

hankintaan vuodelle 2011 varatulla määrärahalla (31 000 €). 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Tieto Oyj:n tarjouksen Osastolääkitys-, 

Kuumekurva ja eOppi -ohjelmista. 

 

Päätös: Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelivät osastolääkitysohjelman 

toimintaa uuden e-resepti -ohjelman käyttöönottamisen jälkeen. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 160 

(asia 11) 

VIIKONLOPPUISIN JA JUHLAPYHINÄ VUODEOSASTOLLA LYHYTAIKAISTA HOITOA 

SAAVIEN POTILAIDEN ASIAKASMAKSUT 

 

Viikonloppupäivystyksen siirryttyä LAS:iin heinäkuun alusta on potilaiden 

aikaisemmin päivystyksessä saama lääkitys tai injektiohoito haettava LAS:in 

päivystyksestä. Kuluvan syksyn aikana on noudatettu käytäntöä, että 

ajoittaista päivittäistä antibioottihoitoa tms. lääkitystä tai injektiohoitoa 

tarvitsevia potilaita on hoidettu vuodeosastolla. Vuodeosaston 

henkilökunnalta em. lääkityksen/hoidon antamiseen kuluu aikaa ja hoitoon 

kuluu myös vuodeosaston lääkekuluja. Arkipäivinä em. toiminta voidaan 

hoitaa normaalin potilasvastaanoton/arkipäivystyksen yhteydessä 

avohoidossa. 

 

Johtoryhmä on keskustellut em. toiminnasta perittävistä asiakasmaksuista. 

Asiakasmaksulain mukaan päivystyksestä voidaan periä arkisin 20.00–8.00 

välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä 18 vuotta 

täyttäneiltä henkilöiltä 18.80 € käynniltä. Päivystys on nyt kyseessä olevissa 

tapauksissa siirretty LAS:iin, joten päivystysmaksua ei siten voi laskuttaa. 

Asiakasmaksulain 13§:n mukaan (päivä- ja yöhoidon maksu): Jos henkilö 

hoidollisista syistä on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen 

toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 

toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä 

(yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 12§:ssä säädetyn maksun sijasta 

(lyhytaikainen laitoshoito 32,50 €) enintään 15 € vuorokaudessa. 

 

 

Johtoryhmä esittää, että nyt kyseessä olevista hoidoista/käynneistä perittäisiin 

kuntayhtymässä asiakasmaksuasetuksen 13§:n mukaisesti 15 €. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän perimäksi viikonloppu- ja 

arkipyhinä avohoidossa oleville asiakkaille vuodeosastolla annettavien 

hoitojen asiakasmaksuksi asiakasmaksuasetuksen 13 §:n mukaisen 15 €:n 

käynti-/hoitomaksun. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 
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§ 161 

(asia 12) 

EFFICA-TERVEYSKESKUSTEN SOPIMUS E-RESEPTIN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISTA JA  

JÄRJESTELMÄN KÄYTÖNAIKAISISTA PALVELUISTA 

 

Effica -terveyskeskukset ovat neuvotelleet e-reseptin käyttöönottoprojektin ja 

järjestelmän käytönaikaisia palveluita koskevasta sopimuksesta. 

Toimitettavan ratkaisun toimittajan yhteistyökumppanina ovat Tieto 

Healthcare & Wellfare Oy (Tieto), VSSHP:n Tekniset Palvelut ja Avain 

Technologies Oy. Sopimus liitetään e-resepti -projektin käyttöönottamisesta 

aikaisemmin MedBitin kanssa tehtyyn sopimukseen. 

 

Medbit Oy on lähettänyt liitteen 3 mukaisen sopimusluonnoksen em. 

palveluiden toimittamisesta. Sopimuksen toisena allekirjoittajana on MedBit 

Oy. Sopimuksen liitteet esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

Sopimusluonnoksesta on pyydetty lausunnot viikon 42 loppuun mennessä ja 

tavoitteena on saada allekirjoitetut sopimuksen Effica -terveyskeskuksilta 

marraskuun loppuun mennessä. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään liitteen 3 mukaisen sopimuksen hyväksymistä 

ja myöntää yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja talouspäällikölle oikeuden 

allekirjoittaa lopullinen sopimus sen valmistuttua. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa MedBit Oy:n kanssa 

e-reseptin käyttöönottoprojektia ja käytön aikaisia palveluja koskevan 

sopimuksen ja myöntää yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja 

talouspäällikölle oikeuden allekirjoittaa sopimuksen.  

 

Päätös: Talouspäällikön esiteltyä kokoukselle MedBit Oy:n kanssa tehdyn lopullisen 

version sopimuksesta, yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti sopimuksen. 

 

§ 162 

(asia 13) 

VANHAN SAIRAALAN ILMASTOINTIURAKKA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.10.2011 § 144 päättänyt hylätä kaikki 

annetut tarjoukset vanhan sairaalan ilmastointiurakoista. Loimisuunnittelun ja 

kuntayhtymän edustajien suunnittelukokouksessa 10.11.(Pasuri, Reini, Kiiski, 

Hallman) on urakan läpivientiä käyty läpi uudelleen ja päädytty ratkaisuun, 

että ainoastaan ilmastoinnin 1.(lä-vastaanotot) ja 2. (nla) vaiheet 

kilpailutetaan vuoden 2012 aikana. Vaiheen 3.(hml:n vast.otto) muutos 

toteutetaan erikseen myöhemmin. Nykyiset iv-laitteet sijaitsevat 3.vaiheen 

alueella ja siten mahdollistavat alueen ilmastoinnin toiminnan jatkamisen. 

Kesän hellekauden turvaaminen 3. vaiheen alueella on varmistettava 

väliaikaisilla laitteilla. 
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Lisäksi urakka esitetään järjestettäväksi siten, että pääurakkana on LVIAS -

urakka. Vastaava työnjohtaja määritellään LVIAS -urakoitsijalta. 

Rakennustyöt teetetään laskutustyönä, jonka tarjouspyyntöön sisällytetään 

kattohinta-arvio. Rakennustyöt ovat alistettu pääurakoitsijalle. 

Urakkarajaliitteessä taloteknisten urakoiden keskinäiset osat mainitaan 

ohjeellisiksi RU:n ja LVIAS:n rajamääräykseksi. 

 

Tavoiteaikatauluna on, että tarjoukset saataisiin ennen tammikuun 3. 

keskiviikkoa ja työt olisivat valmiita vappuun 2012 mennessä. 

Pyynnöt urakoiden laskijoiksi ilmoittautumiselle pistetään HILMA:an 

16.11.2011. 

 

Vuoden 2011 talousarvioon on merkitty 1. vaiheen kustannuksiksi 84.000 € 

(sisältää kylmäkoneen, sen suojarakennelman ja putkivedot). 

Tämä varaus jää nyt käyttämättä rakentamisaikataulun muutoksen vuoksi. 

Vuodelle 2012 on rakentamiseen varattu 89 000 € (2. ja 3. vaiheille). 

Uuden suunnitelman 1. + 2. vaiheiden kustannusvaraus on kuluvan vuoden 

talousarviossa 131 000 €, joten vuoden 2012 investointiosan nykyinen varaus 

ei tule riittämän urakalle, vaan kuntayhtymä joutuu ottamaan uutta lainaa 

urakan toteuttamiseen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Vanhan Sairaalan uuden 

rakentamissuunnitelman em. muutoksin. Investointiin tarvittavan lainan 

ottaminen käsitellään urakkatarjousten tultua hyväksytyksi ja tiedetään 

todelliset kustannukset. 

 

Päätös: Talouspäällikkö luki kokoukselle 9.11. pidetyn suunnittelukokouksen 

muistion sekä HILMA:an pistetyn ennakkoilmoittautumistekstin. 

 

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 163 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen 14.12.2011 klo 17.00. 

Ennen yhtymähallituksen kokousta pidetään rakennustoimikunnan kokous 

klo 15.00. 


