
Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   18.5.2011   45 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  18.5.2011 klo 17.00–20.48 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

  Vähä-Rahka Jouko 

  Maasalo Merja 

  Mäki Tauno 

  Kaurila Matti 

  Pohjanpalo Heimo 

  Raiko Marianne 

   

 

Muut osallistujat Antikainen Marita 

  Rauhansuu Matti 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 63 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 63–88 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 64 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 64 

 

Tarkastusaika 25.5.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   1.6.2011 

nähtävänäolo 
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§ 63 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 64 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo 

Pohjanpalon ja Pirjo Reiden ja määrää tarkastusajaksi 25.5.2011 klo 8.00. 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalon ja 

 Jukka-Pekka Aallon ja määräsi tarkastusajaksi 25.5.2011 klo 8.00. 

 

§ 65 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

   

  Valvira, ilmoitus VAL-2010-00016/So-35ml, 21.4.2011 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 6/80/2011, 29.3.2011 

- Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet 

 säännökset 

Kuntatyönantajat 5 /2011, 2.3.2011 

- Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoitus- 

 pöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 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 kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet 

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? 

Kuntatyönantajat 14/2011, 21.3.2011 

- Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos 

Kuntatyönantajat 15/2011, 30.3.2011 

- Suojavaatetus kunta-alalla 
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Kuntatyönantajat 16/2011, 11.4.2011 

- Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla 

Kuntatyönantajat 19/2011, 19.4.2011 

- Lappeenranta-seminaari 18.–19.8.2011 

Kuntatyönantajat 21/2011, 6.5.2011 

- Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien 

Keva 1/2011, 26.4.2011 

- Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

Aluehallintovirasto LSAVI/537/07.00.01/2011, 9.5.2011 

- Korvaus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuviin 

kustannuksiin 

Korvaus lääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin 

Turun maakunta-arkisto AL 1234/07.01.01.02.01/2011 

- Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastus 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös: A2–A3 

- vuosiloma: B3–B9 

- sairausloma: C5–C6 

- alle 10-vuotiaan lapsen sairaus: D2–D2 

- vanhempainvapaa: G1–G1 

- hankintapäätös: J1–J1 

- aktiivivapaa: I3–I2 

- koulutus: K11–K15 

- avofysioterapia: Q1 

- jalkojenhoito: V8–V13 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A1 

- vuosilomapäätökset B9–B10 

- sairauslomapäätökset C8–C13 

- koulutuspäätökset K3 

- hankintapäätökset Q1 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset A3–A5 

- vuosilomapäätökset B2–B7 

- sairauslomapäätökset C3 

- palkaton virkavapaa H5–H6 

- koulutuspäätökset K14–K15 

- hoitomaksupäätökset M10–M14 

- hankintapäätökset Q3 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset: A76–A129 

- vuosilomapäätökset B30–B47 

- sairauslomapäätökset C37–C59 

- lapsen sairaus D9- D16 
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- poliklinikkakäynti E 1–E3 

- hoitovapaa G1–G2 

- palkaton virkavapaa H8–H11 

- tehtävänsiirrot J1 

- koulutuspäätökset K69–K118 

- irtisanomispäätökset O5 

- omalääkärivaihdokset T3–T15 

 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitukselle tiedotettiin lisäksi 18.5. pidetyn palotarkastuksen 

pöytäkirja sekä Audiator Oy:n ilmoitus JHLL Hannu Laurilan nimeämisestä 

kuntayhtymän tilintarkastajaksi 1.6.2011 lukien.  

 Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 66 

(asia 4) 

ANOMUKSET OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ 

 

§ 67 

(asia 5) 

TERVEYDENHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIIRTÄMINEN 

 

§ 68 

(asia 6) 

SAIRAANHOITAJAN TYÖAJAN LISÄÄMINEN KOKOPÄIVÄISEKSI 

 

§ 69 

(asia 7) 

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus määrää toimikautensa ajaksi 

johtavan lääkärin ja vastaavan hammaslääkärin sijaiset virkavapauden ajaksi. 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 8.7.2009 määrännyt johtavan lääkärin 

sijaiseksi terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohmin, Pentti Heinosen, Pirjo 

Hiltusen, Mari Kukkosen ja Hanna Peltoniemen em. järjestyksessä. 

Vastaavan hammaslääkärin sijaiseksi yhtymähallitus nimesi 

terveyskeskushammaslääkäri Marjaana Silvolan, Leena Pekkalan, Hilkka 

Mattilan ja Heli Kriikkulan em. järjestyksessä. 

 

Tehtävävaihdosten johdosta on tarpeen tehdä uudet päätökset sijaisuuksista. 
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Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi 

terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohmin, Pentti Heinosen, Pirjo Hiltusen, 

Hanna Peltoniemen, Kaisa Pönkän, Susanna Nyberg-Simolan ja Marjo 

Juottosen em. järjestyksessä. 

 

Vastaavan hammaslääkärin sijaiseksi yhtymähallitus päättää määrätä 

terveyskeskushammaslääkäri Leena Pekkalan ja Hilkka Mattilan em. 

järjestyksessä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 70 

(asia 8) 

ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN SOPIMUKSET 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 30.3.2011 hyväksynyt tarjouskilpailun 

perusteella ihotauti- ja neurologivastaanottopalveluiden tuottajaksi 

Terveystalon sekä geriatrian vastaanottopalveluiden tuottajaksi Lääkäriasema 

Pulssin.  Sopimukset liitteinä 1, 2 ja 3. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimukset liitteiden mukaisesti. 

 

Päätös: Johtavan lääkärin esiteltyä sopimusten sisältöä ja tarvetta, yhtymähallitus 

hyväksyi ja allekirjoitti sopimukset. 

 

 

§ 71 

(asia 9) 

LABORATORIOHOITAJAN TOIMEN VALINTA 

 

Johtava hoitaja on toimittanut yhtymähallitukselle viranhaltijapäätöksen 

laboratoriohoitajan toimen täyttämispäätöksestä: 

 

Johtavan hoitajan päätös A 100/11 päivämäärällä 18.4.2011 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä avoinna ollutta 

laboratoriohoitajan tointa haki määräaikaan mennessä yhdeksän (9) hakijaa. 

Kaikki hakijat täyttivät asetetut pätevyysvaatimukset.  Haastatteluun 

kutsuttiin ansiovertailun perusteella viisi haastateltavaa. Yksi kutsutuista 

peruutti haastatteluun osallistumisensa. 

 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri, 

johtava hoitaja ja laboratorion osastonhoitaja, suoritti haastattelut. 
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Ansiovertailujen, haastattelujen ja haastatteluryhmän kokonaisarvioinnin 

perusteella valitsen laboratoriohoitajan toimeen Suvi Halosen Pöytyältä. 

Hänen kieltäytymisensä varalle ensimmäiselle sijalle Helena Vuoren Aurasta 

ja toiselle varasijalle Anna Muskun Pöytyältä. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

  Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan päätöksen A 100/11 

 

 Päätös: Johtavan lääkärin esiteltyä hakijat ja haastattelun tulokset, yhtymähallitus 

 vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 

 

 

§ 72 

(asia 10) 

LAITOSAPULAISEN TOIMEN VALINTA 

 

Johtava hoitaja on toimittanut yhtymähallitukselle viranhaltijapäätöksen 

laitosapulaisen toimen täyttämisestä: 

 

Johtavan hoitajan päätös A 119/11 päivämäärällä 27.4.2011 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä avoinna ollutta laitosapulaisen 

tointa haki määräaikaan mennessä yhdeksän (9) hakijaa. Hakijoista seitsemän 

(7) täytti asetetun kelpoisuusvaatimuksen. Ansiovertailujen perusteella 

haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä (4).  

 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri, 

vuodeosaston osastonhoitaja ja johtava hoitaja suoritti haastattelut. 

Ansiovertailujen, haastattelujen ja haastatteluryhmän suorittaman 

kokonaisarvioinnin perusteella valitsen laitosapulaisen toimeen Minna 

Oksmanin Pöytyältä ja varalle Anna-Mari Sirenin Aurasta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan virkapäätöksen  

A 119/11. 

 

 Päätös: Talouspäällikön esiteltyä johtavan hoitajan päätöksen ja valinnan perustelut, 

 yhtymähallitus vahvisti johtavan hoitajan päätöksen. 

 

 

§ 73 

(asia 11) 

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VALINTA 

 

Johtava hoitaja on toimittanut yhtymähallitukselle viranhaltijapäätöksen 

A 129/11: 
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Johtavan hoitajan päätös A 129/11 päivämäärällä 11.5.2011 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä avoinna ollutta psykiatrisen 

sairaanhoitajan tointa haki määräaikaan mennessä kolme (3) hakijaa. 

Pätevyysvaatimukset täyttäviä hakijoita oli kaksi (2), ja heidät kutsuttiin 

haastatteluun. 

 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri, 

johtava hoitaja ja erityispalveluyksikön esimies, suoritti haastattelut. 

Ansiovertailujen, haastattelujen ja haastatteluryhmän kokonaisarvioinnin 

perusteella valitsen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen Anne Kovasen 

Turusta. Hänen kieltäytymisensä varalle Saija Maunun Aurasta. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtavan hoitajan päätöksen A 129/11. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri esitteli hakijat ja johtavan hoitajan päätöksen. 

Jäsen Jukka-Pekka Aalto esitti keskustelun aikana johtavan hoitajan 

päätöksen muuttamista siten, että Saija Maunu valitaan virkaan. Jouko Vähä-

Rahka ja Matti Kaurila kannattivat Jukka-Pekka Aallon esitystä. 

 

Koska kokouksessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus, suoritutti puheenjohtaja asiasta suljetun lippuäänestyksen. 

Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Suoritetussa äänestyksessä sai Saija Maunu 5 ääntä ja Anne Kovanen 2 ääntä. 

 

Puheenjohtaja totesi Saija Maunun tulleen valituksi psykiatrisen 

sairaanhoitajan toimeen. 

 

Varalle yhtymähallitus valitsi Anne Kovasen. 

 

 

§ 74 

(asia 12) 

PAIKALLISSAIRAALAN ARKISTON LUOVUTTAMINEN MAAKUNTA-ARKISTOLLE 

 

Yhtymähallitus keskusteli 30.3. kokouksessa maakunta-arkiston tarkastuksen 

yhteydessä esille nousseesta mahdollisuudesta luovuttaa paikallissairaalan 

arkisto Turun maakunta-arkistolla. Arkiston luovuttaminen on tullut 

ajankohtaiseksi uuden sote-yhteistoiminta-alueen muodostamisen yhteydessä, 

kun kuntayhtymää nykyisessä muodossa ollaan lakkauttamassa. Siirtämistä 

puoltaa arkiston säilymisen turvaaminen, kun laajemmalla yhteistoiminta-

alueella ei välttämättä ole intressiä materiaalin arkistoinnin turvaamiseen. 
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Jäsenkunnat eivät niukkojen arkistotilojensa vuoksi ole halukkaita ottamaan 

arkistoa haltuunsa. Luovutettavaa materiaalia on n.5 hyllymetriä + tilitositteet 

1955–71 noin 3,6 metriä. Arkistoluettelo esityslistan liitteenä 4. 

Maakunta-arkisto on ilmoittanut, että mikäli aineisto luovutetaan maakunta-

arkistolle, niin omistusoikeus myös siirtyy maakunta-arkistolle. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää luovuttaa kuntayhtymän hallussa olevan Pöytyän 

paikallissairaalan arkistomateriaalin Turun maakunta-arkistolle. 

Omistusoikeus materiaaliin siirtyy luovutuksen yhteydessä maakunta-

arkistolle. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 75 

(asia 13) 

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTARENKAASTA, SEN MUKAINEN LÄÄKKEIDEN  

YHTEISHANKINNAN VUOSIMAKSU VUODELTA 2011  

 

Lääkkeiden yhteishankinnan vuosimaksun suuruus määräytyy 

yhteishankinnassa mukana olevien tahojen hankintasummien suhteellisten 

osuuksien perusteella. Jäsenkohtaiset maksuosuudet on päivitetty 

vuoden 2010 hankintasummien perusteella laskettujen jako-osuuksien 

mukaisiksi. 

 

Laskutettavan kokonaissumman perusteena olevat kustannukset ovat  

nousseet K-V TES indeksikorotusten myötä. Lisäksi kustannuksiin on 

vaikuttanut hankintalain täsmentyminen kesällä 2010, jonka seurauksena  

toimistotyöluonteisten tehtävien määrä on kasvanut. Tämän vuoksi 

toimistotyöntekijän tekemänä tarvittava työpanos on kasvanut puolestatoista 

kahteen henkilöön. 

 

Yhteishankintasopimuksen kohdan 5a mukaan vuoden 2009 

henkilöstökustannus oli 150 000 €, josta 1,5 toimistotyöntekijän osuus oli 

45.000 €. Tämä summa on nyt 15.000 € suurempi, yhteensä 60.000 €, jolloin  

vuoden 2009 tasoinen henkilöstökustannus on 165.000 €. Kun tähän 

summaan lasketaan vuoden 2010 ja 2011 aikana toteutuneet KVTES 

korotukset, on summa vuonna 2011 yhteensä 176.028 €. Tästä summasta on 

laskettu jäsenkohtaiset suhteelliset osuudet, siten kuin 

yhteistoimintasopimuksessa on määritelty. 

 

Varsinais-Suomen Lääkehuolto pyytää kuntayhtymää vahvistamaan, että se 

hyväksyy yllämainitun henkilöstöpanosmuutoksen.  

 

Kuntayhtymän osuutena laskutettava summa on 275,00 €. 
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 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy Varsinais-Suomen Lääkehuollon esittämän 

toimistotyön henkilöstöpanoksen muutoksen 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 76 

(asia 14) 

AURANMAAN AMBULANSSIN VALMIUSMAKSUN TARKISTAMINEN 

 

Auranmaan ambulanssin Teuvo Arvola on pyytänyt kuntayhtymältä 

neuvottelua ambulanssi valmiusmaksun tarkistamisesta. Kuntayhtymän 

puheenjohtajisto, johtava lääkäri ja talouspäällikkö 

(”sairaankuljetustoimikunta”) on 6.4. neuvotellut asiasta Arvolan kanssa. 

Arvola perustelee tarkistusta välittömän valmiuden nostamisella 

viikonloppuina. Valmiutta nostetaan 12 tuntiin viikossa, viikonloppuna la/su 

9–15 välittömään valmiuteen 26.4.2011 lukien. Auto on edelleenkin 

välittömässä valmiudessa Riihikoskella arkisin klo 8.00–19.30. 

 

 Kustannusvaikutus välittömän valmiuden lisäämisestä on kuukausitasolla   

 + 1748 €/kk. Edellisen korotuksen lisäksi tarkistetaan palkkasopimusten 

mukaisena kustannusten nousuna 1.5.2011 alkaen palkkakuluja + 650 € /kk ja 

palkkasopimusten mukaisesti 1.4.2012 lukien + 650 €/kk. 

 

Muu kuin välitön lähtövalmius korjattiin valtakunnallisten kriteerien 

mukaisesti 13 minuuttiin (aikaisemmassa sopimuksessa 12–13 min). 

 

Valmiuskorvaus on yhteensä 1.5.2011 alkaen 11.426 € /kk ja  

1.4.2012 alkaen 12.076 € /kk. 

 

Uusittu sairaankuljetussopimuksen liite 1 esityslistan liitteenä 5. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat 8.4.2011 

allekirjoittaneet uusitun sairaankuljetussopimuksen liitteen 1, joka tuodaan 

yhtymähallituksen vahvistettavaksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Auranmaan ambulanssin 

sairaankuljetussopimukseen muutokset esityslistan liitteen 5 mukaiseksi. 

 

 Päätös: Kuultuaan johtavan lääkärinselvityksen sairaankuljetuksen järjestämisestä  

ensihoidon siirtyessä sairaanhoitopiirin vastuulle, yhtymähallitus keskusteli 

kuntayhtymän sopimuksen jatkosta. 
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Keskustelun  jälkeen yhtymähallitus päätti vahvistaa Auranmaan ambulanssin 

sairaankuljetussopimuksen muutokset esityslistan liitteen 5 mukaisesti 

 

 

§ 77 

(asia 15) 

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KERTOMUS 

VUODELTA 2010 

 

Yhtymähallitus on allekirjoittanut vuoden 2010 tilinpäätöksen ja kertomuksen 

kokouksessaan 30.3.2011 § 60. 

 

Kuntayhtymä tilintarkastaja Simo Bergius sekä tarkastuslautakunta ovat 

kokouksessaan 1.4.2011 antaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2010 

tilinpäätöksen ja tarkastuksensa pohjalta. 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1.4.2011 sekä tilintarkastuskertomus 2010 ja 

tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2010 esityslistan liitteenä 6. 

 

Tarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä 

ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan arviona asetettujen  

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa: 

 

Kuntalain 65 §:ssä korostetaan tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan 

merkitystä toiminnan ja talouden ohjauksessa sekä kytkemistä määrärahoihin 

ja tuloarvioihin. Valtuusto voi johtaa kuntaorganisaatiota vain asettamalla 

talousarvion teon yhteydessä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Tavoitteiden tulee olla mitattavia, niiden tulee ilmaista palveluiden 

saatavuutta, niihin pitää pystyä vaikuttamaan ja niiden välillä tulee olla selkeä 

resurssiyhteys. 

 

Talousarviossa on organisaatiolle asetettu toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Tavoitteet ovat mitattavia ja ne ilmaisevat niiden saatavuutta ja 

monesti myös laatua. 

 

Kuntayhtymän tilinpäätökseen liittyvä toimintakertomus on hyvin kattava ja 

se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten 

ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Terveyden- ja sairaanhoidon 

prosesseja on kehitetty parempaan suuntaan lääkäri-sairaanhoitajatyöparityötä 

kehittämällä. 

 

Yhtymähallituksen esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä ei ole 

huomautettavaa. 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee tilintarkastus- ja tarkastuslautakunnan kertomukset 

tietoonsa saatetuiksi. 

  

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

 

§ 78 

(asia 16) 

ESITYS SAIRAANHOITAJAN TOIMEN MÄÄRÄAIKAISESTA PERUSTAMISESTA 

 

Terveydenhuoltolain 51§ (1326/2010) mukaan terveyskeskuksen on 

järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana 

välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Asetuksella Hoitoon pääsyn 

toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004) täsmentää lakia siten, 

että yhteyttä ottava henkilö voi valintansa mukaan soittaa puhelimella tai tulla 

henkilökohtaisesti terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön 5.4.2011 

annetun ohjeen mukaisesti puhelimella tapahtuvassa yhteydenotossa potilaan 

odotusaika vastaamiseen ei saa ylittää viittä (5) minuuttia. 

Terveydenhuoltolaki edellyttää myös, että kun yhteydensaanti johtaa 

vastaanottoajan varaamiseen, terveydenhuollon ammattilainen tekee potilaan 

hoidon tarpeen arvioinnin ja kirjaa merkinnät varatusta ajasta ja varauksen 

syyn potilasasiakirjoihin. 

 

Nykyisellään kaikkien terveysasemien puhelimet ovat varsinkin aamuisin 

ruuhkautuneet tulevista puheluista niin, ettei potilaan välitön yhteydensaanti ja 

hoidon tarpeen arviointi toteudu..  Jotta pystytään vastaamaan potilaiden 

puheluihin ministeriön ohjeistuksen linjausten mukaisesti on nykyistä 

tekniikkaa uusittava, käytänteitä muutettava ja osoitettava 

sairaanhoitajaresurssia enemmän puhelimessa tehtävää hoidon tarpeen 

arviointia varten. Talousarviossa vuodelle 2011 on suunniteltu 

puhelinvaihteen uusiminen. Uusi järjestelmä tulee olla varustettu 

soittopyyntö- ja takaisinsoittomahdollisuudella, jotta tulevien puheluiden 

määrä voidaan hallita ja niihin asianmukaisesti vastata.  Takaisinsoitot on 

ministeriön ohjeen mukaan tehtävä mahdollisimman pian terveyskeskuksen 

aukioloaikana samana päivänä.  Terveydenhuollon ammattihenkilöresursseja 

on osoitettava tähän tehtävään. 

 

Heinäkuun alusta tapahtuu viikonloppupäivystysten siirtyminen Loimaan 

Aluesairaalaan. Päivystyksestä ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella 

terveyskeskuksen hoidettavaksi kaikki ne henkilöt, joiden vaiva ei edellytä 

päivystyksellistä hoitoa. Loimaan päivystys tiedottaa näistä potilaista 

seuraavana arkipäivän aamuna ja heihin on otettava yhteys terveyskeskuksesta 

ko. päivän kuluessa. Myös tämä toiminnan muutos tulee vaatimaan lisää 

henkilöstöresursseja. 

 

Edellämainittujen seikkojen perusteella johtoryhmä esittää lisättäväksi 

henkilöstöresursseja perustamalla määräaikainen sairaanhoitajan toimi 
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vastaanottotyöhön 1.6.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena 

Loimaa – Aura – Pöytyä – Oripää -yhteistoiminta-alueen hanke. 

 

Sote-yhteistoiminta-alueen puhelin- ja tietojärjestelmätyöryhmän kokouksessa 

on päädytty puhelinvaihteen hankkimisen osalta siihen, että 

Pöytyän terveyskeskus aloittaa pilottihankkeena kokeilun vuokraamalla 

erillisen ajanvarausyksikön, joka sisältää takaisinsoitto-automaatin, jotta 

saadaan kokemusta järjestelmästä ja pystytään määrittelemään vaatimukset 

uudelle yhteistoiminta-alueelle hankittavasta yhteisestä puhelinjärjestelmästä. 

Nykyinen Fucon järjestelmä jää toistaiseksi edelleen käyttöön. 

 

JMJPingin ja MedBitin asiantuntemus on kuntayhtymän käytettävissä 

ajanvarausyksikköä vuokrattaessa. Vuokrakustannukset tuodaan erikseen 

yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus  

 

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen sairaanhoitajan toimen ajaksi 

1.6.2011–31.12.2012 vastaanottotyöhön. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy 

pilottihankkeena ajanvarausyksikön vuokrauksen, joka sisältää 

takaisinsoittojärjestelmän.  

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 79 

(asia 17) 

TALOUSARVIOESITYS 2012– 

 

Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioesityksen valmistelu on lähdössä 

liikkeelle. Nykyisten suunnitelmien mukaan kuntayhtymän toiminta 

lakkautetaan vuoden 2012 lopussa, jolloin vuosien 2013–14 suunnitelmien 

toimeenpano siirtyy uudelle yhteistoiminta-alueelle. 

 

Johtoryhmä on keskustellut vuoden talousarviosuunnitelmasta jäsenkuntien 

ja yhteistoiminta-alueen neuvotteluissa sovitun tavoitteen pohjalta, jossa 

rakenteellisten muutosten toteuttaminen ennen vuotta 2013 alkua ei ole 

mahdollista. 

 

Investoinnit: 

Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelmassa 2011–2013 on hyväksytty 

Vanhan Sairaalan ilmastoinnin uusiminen kolmessa osassa: 2011: 84.000 €, 

2012: 47.000 € ja 2013: 42.000 €. Yhteistoiminta-alueen 

investointisuunnitelmien yhteenvedossa on hanke esitetty ja se tullaan 

esittämään talousarvioesitykseen. Lisäksi investointiosan hankintoina 

nykyisessä suunnitelmassa vuodelle 2012 on Riihikosken kiinteistönhuoltoon 

nopeakierroksinen lattianhoitokone 10.000 €. Yhteensä vuoden 2012 

investointiosa nykyisessä talousarviossa on 57.000 €. 
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Virat: 

Virkoja ei vuodelle 2012 nykyisessä talousarviossa ole esitetty, mutta  

diabeteshoidon tilanne hoitotarpeen kasvaessa on muodostunut vaikeaksi, 

joten lisäkapasiteetin saaminen tulisi selvittää ja harkita 

henkilöstötyöpanoksen lisäämistä. 

 

Yhtymähallitukselle on esitetty myös vuodeosaston sairaanhoitaja 

määräaikaisen toimen perustamista vuoden 2012 loppuun asti (hoidon tarpeen 

arviointi). Vuodelle 2013 tulisi harkita em. kokopäiväisen toimen 

vakinaistamista (esitys yhteistoiminta-alueelle) 

 

Toiminta: 

Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen palvelemaan vastaanottotoimintaa ja 

edesauttamaan pilottihankkeena uutta yhteistoiminta-aluetta. 

 

Päivystyksen siirtymisen LASiin ja T2-sairaalaan - muutoksen vaikutusten  

huomioiminen toiminnassa. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään johtoryhmän alustavat suunnitelmat 

keskustelun pohjaksi. Jäsenkuntaneuvottelu talousarviosta, vuoden 2010 

tilinpäätöksen toteutumisesta ja kuntayhtymän omaisuuden jakamisesta 

kuntayhtymän toiminnan päättyessä, pidetään kesäkuun ensimmäisellä 

viikolla. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee vuoden 2012 talousarviosta ja päättää 

sen laatimisperiaatteista. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta, yhtymähallitus totesi, että investointisuunnitelmat 

esitetään nykyisen suunnitelman 2012 mukaisin, diabeteshoitajan 

virkalisäyksen tarve on selvitettävä ja poliklinikan sairaanhoitajan ja 

hammashoitajan toimien esittämisestä vuodelle 2012 on jäsenkuntien 

edustajien kanssa keskusteltava. 

 

Jäsenkuntaneuvottelun ajankohdaksi yhtymähallitus vahvisti 9.6.2011  

klo 8.00. Paikka: taloustoimiston kokoushuone 

 

 

§ 80 

(asia 18) 

LAITOSAPULAISTEN JA TERVEYSKESKUSAVUSTAJAN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN  

 

Kuntayhtymässä työskentelee yhteensä 10 laitosapulaista.  

Valtakunnallisella tasolla nimike on tällä hetkellä laitoshuoltaja. 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittää yhtymähallitukselle 

laitosapulaisten nimikkeen muuttamista laitoshuoltajaksi. 
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Lääkäreiden saneluiden konekirjoittajana on toiminut perushoitajan 

koulutuksella ja terveyskeskusavustajan nimikkeellä oleva viranhaltija. 

Hänen eläköityessään on tarkoituksenmukaista muuttaa tehtävänkuvan 

mukainen nimike kyseiseen tehtävään. Uudeksi nimikkeeksi esitetään  

toimistosihteerin nimikettä. Samalla virka esitetään muutettavaksi toimeksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle laitosapulaisten nimikkeen 

muuttamista laitoshuoltajaksi 1.6.2011 lukien ja lääkäreiden sanelujen 

kirjoituksen terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttamista toimistosihteerin 

toimeksi 1.11.2011 lukien. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 81 

(asia 19) 

RÖNTGENHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 

 

Yhtymähallitukselle/-valtuustolle esitetään röntgenhoitajan viran muuttamista 

toimiksi 1.6.2011 lukien 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle röntgenhoitajan viran 

muuttamista toimeksi 1.6.2011 alkaen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen 

 

 

§ 82 

(asia 20) 

SUUHYGIENISTIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Hammaslääkäripulan vuoksi järjesteltiin kuntayhtymän hammashuollon 

toimintaa tehtävänjakoa muuttamalla ja siirtämällä Kyrön hammaslääkärin 

vastaanotolta hammashoitajan tehtävästä suuhygienistin työtehtäviin Leena 

Mäenpää. Hänellä oli paitsi omaa tointaan varten hammashoitajan koulutus, 

myös suuhygienistin koulutus. 

 

Vastaavana hammaslääkärinä tuolloin toiminut Marjaana Silvola on 

18.10.2007 tehnyt seuraavansisältöisen päätöksen: ” Suuhygienisti Leena 

Mäenpää toimii kokopäiväisesti suuhygienistin tehtävissä alkaen 3.9.2007 

jatkuen toistaiseksi.” 

 

Sanamuoto päätöksessä tarkoittaa Tehyn lakimiehen tulkinnan mukaan, että  
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Leena Mäenpää on otettu vakinaiseen suuhygienistin toimeen. 

Kuntayhtymään on perustettu ainoastaan kaksi suuhygienistin virkaa/tointa, 

jotka molemmat ovat täytettynä. Jotta asia saataisiin korjattua, esitetään 

yhtymähallitukselle, että se esittäisi yhtymävaltuustolle suuhygienistin toimen 

perustamista muuttamalla Mäenpään aikaisemmin hoitama hammashoitajan 

virka suuhygienistin toimeksi. Leena Mäenpää siirretään hoitamaan 

perustettua tointa. 

 

Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että Mäenpään aikaisemmin hoitama 

hammashoitajan toimi häviää ja voi jatkossa muodostua ongelmaksi, mikäli 

kuntayhtymä saa palvelukseensa 6 hammaslääkäriä nykyisten 2,5 sijasta. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Kyrön hammaslääkärin 

vastaanoton hammashoitajan viran muuttamista suuhygienistin toimeksi 

1.6.2011 lukien. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 83 

(asia 21) 

RAHOITUSLEASINGIN PUITESOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

 

Kuntarahoitus OYJ on lähettänyt kuntayhtymälle allekirjoittamista varten. 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.1.2011 § 29 valinnut Kuntarahoituksen 

puitesopimuksen rahoittajaksi. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteen 7 mukaisen rahoitusleasingin 

puitesopimuksen Kuntarahoituksen kanssa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 84 

(asia 22) 

SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISEN NYKYTILANNE 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät yhtymähallitukselle 

yhteistoiminta-alueen muodostamisen nykytilannetta. 

 

Päätös: Johtava lääkäri luki kokoukselle kuntayhtymän lääkärien lähettämän 

kirjelmän päivystyskorvausten maksamisesta. Talouspäällikkö esitteli 

LääkäriVes:in määräykset päivystyskorvauksista. 
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Yhtymähallitus keskusteli asiasta. Palkkatoimikunta käy torstaina 26.5.2011 

klo 8.00 paikallisneuvottelun lääkäriliiton edustajien kanssa. 

 

 

§ 85 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRISIJAISTEN PALKKAUS 

 

§ 86 

TIETOKONETARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

§ 87 

LÄÄKÄREIDEN KIRJELMÄ 

 

Päätös: Johtava lääkäri luki kokoukselle kuntayhtymän lääkärien lähettämän 

kirjelmän päivystyskorvausten maksamisesta. Talouspäällikkö esitteli 

LääkäriVes:in määräykset päivystyskorvauksista. 

 

Yhtymähallitus keskusteli asiasta. Palkkatoimikunta käy torstaina 26.5.2011 

klo 8.00 paikallisneuvottelun lääkäriliiton edustajien kanssa. 

§ 88 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 8.6.2011 klo 17.00. 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan kanssa sovittiin yhtymävaltuuston kokous 

pidettäväksi 25.5.2011 klo 17.00. 

 

Keskusteltiin yhtymävaltuustolle tehtävästä esityksestä yhtymähallituksesta 

eronneen Niklas Holmbergin tilalle. 

 

 

 

 


