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Kokousaika  24.8.2011 klo 17.00–19.00 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

  Vähä-Rahka Jouko 

  Tanner-Penttilä Hannele 

  Mäki Tauno 

  Kaurila Matti 

  Raiko Marianne 

  Reide Pirjo 

   

 

Muut osallistuja Rauhansuu Matti 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 110 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 110–123 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 111 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 111 

 

Tarkastusaika 31.8.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   7.9.2011 

nähtävänäolo 
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§ 110 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 111 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirjami 

Flemmich´in ja Matti Kaurilan ja määrää tarkastusajaksi 31.8.2011 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tauno Mäen ja Matti 

Kaurilan ja määräsi tarkastusajaksi 31.8.2011 klo 8.00. 

 

 

§ 112 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.6.2011, 8/80/2011 

- Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.6.2011, 9/80/2011 

- Lakisääteisen liikenne- ja työtapaturmavakuutuksen perusteella 

suoritettavan täyskustannusmaksuun liittyvää ohjeistusta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.6.2011, 10/80/2011 

- Elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.6.2011, 11/80/2011 

- Jätelaki uudistuu 

Kuntaliitto, Yleiskirje 20.6.2011, 12/80/2011 

- Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 

nettokuluista 

Kuntaliitto, Yleiskirje 1.8.2011, 13/80/2011 

- Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan 1.8.2011 

Kuntaliitto, Yleiskirje 4.8.2011, 14/80/2011 
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- Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja 

Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.8.2011, 15/80/2011 

- Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen 

arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 

Valtionkonttori, Päätös 18.6.2011, 80/31/2011 

- Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitetun lisämäärärahan hakeminen 

vuodelle 2011 

Kuntatyönantajat 22.6.2011, 22/2011 

- Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset 

Kuntatyönantajat 22.6.2011, 23/2011 

- Henkilöstörahastolaki (934/2010) kunta-alalla 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus 2.8.2011, LSAVI-2011-

00436/So-35ml 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan lopettamisesta 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätös B10 

- sairauslomapäätös C5 

- koulutuspäätös K18 

- hoitomaksupäätökset M16–M18 

- hankintapäätökset Q6–Q7 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöskirjat: 

- virkapäätökset A3 

- vuosilomapäätös B13 

- koulutuspäätösK5–K6 

- palkaton virkavapaus H3–H5 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A5 

- vuosiloma B13–B14 

- palkaton virkavapaa H3–H7 

- aktiivivapaa I7–I8 

- koulutus K19–K21 

- veteraanikuntoutus O15–O16 

- avofysioterapia Q2 

- toimintaterapia S3 

- jalkojenhoito V15–V17 

- maksusitoumus W7 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat 

- virkapäätökset: A164–A 213 

- vuosilomapäätökset B 54–B 69 

- sairauslomapäätökset C 70–C 97 

- lapsen sairaus D 17–D 23 

- poliklinikkakäynti E 4–E5 

- äitiys- ja vanhempainvapaa F1 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   24.8.2011   81 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

- hoitovapaa G5–G6 

- palkaton virkavapaa H13–H21 

- koulutuspäätökset K 119–K 139 

- irtisanoutumispäätökset O6–O7 

- omalääkärivaihdokset T 21–T26 

 

 

Talouspäällikön ehdotus: 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 113 

(asia 4) 

VANHAN SAIRAALAN IV-REMONTIN SUUNNITTELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.6.2011 § 106 valinnut 

Loimisuunnittelu Oy: n Vanhan sairaalan iv-remontin suunnittelijaksi. 

Rakennustoimikunta valtuutettiin allekirjoittamaan suunnittelusopimus 

Loimisuunnittelu Oy:n kanssa. Sopimus on allekirjoitettu 30.6.2011. 

Sopimus tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi. Sopimus liitteenä 1. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Vanhan sairaalan IV- remontin 

suunnittelusopimuksen liitteen 1 mukaisessa muodossa. 

 

 Päätös: Talouspäällikkö ilmoitti ilmastointisuunnittelijan saaneen iv-suunnitelmat jo 

  laadituksi. 

 

Yhtymähallitus vahvisti Vanhan sairaalan iv-remontin 

suunnittelusopimuksen liitteen 1 mukaisessa muodossa. 

 

§ 114 

(asia 5) 

VUODEOSASTOLÄÄKÄRIN PALKKAUS 

 

§ 115 

(asia 6) 

KUNTAYHTYMÄN SÄHKÖSOPIMUKSEN KILPAILUTUS 

 

Kuntayhtymän nykyinen sähköntoimitussopimus on loppumassa ja 

sähköntoimitus on kilpailutettu. Tarjouspyynnöt on pyydetty 2012 loppuun 

asti. Tarjous on saatu kahdeksalta toimittajalta (Keravan Energia Oy, 

Korpelan Voima Kuntayhtymä, Kraft & Kultur, Lännen Omavoima Oy, 
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Oulun Sähkönmyynti Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Turku Energia Oy ja 

Vantaan Energia Oy). Edullisimman tarjouksen antoi Turku Energia Oy, 

jonka sopimushinta vuoden 2012 loppuun on 5,50 € / MWh sisältäen myös 

ns. aluehinta-eron. Yhteenveto tarjouksista liitteenä 2. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Turku Energia Oy:n tarjouksen 

kuntayhtymän sähkön toimittamisesta vuoden 2012 loppuun kestävälle 

sopimuskaudelle. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 116 

(asia 7) 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 6 / 2011 

 

Vuoden 2011 puolen vuoden talousarvion käynti- ja kustannusvertailu 

sekä välitilinpäätös tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi. 

Toteutumavertailu on uuden talousarvion laatimisen pohjana, kun 

toimipisteet esittävät omat ehdotuksensa vuosien 2012–2014 talous-

arvio- ja -suunnitelmaksi. Toteutumisvertailu liitteenä 3. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee liitteen 3 mukaisen toteuttamisvertailun (6 / 11) 

tietoonsa saatetuksi 

 

Päätös: Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelivät kokoukselle talousarvion 

kesäkuun sekä heinäkuun toteutumisvertailut. Lisäksi talouspäällikkö toi 

esille kuntayhtymän lainanottotarpeen alkusyksystä kassatilanteen 

vaikeuduttua kesäsulkujen pudotettua ky:n suoritemääriä ja siten 

kuntalaskutuksen määrää. 

 

Yhtymähallitus merkitsi kesäkuun ja heinäkuun toteutumisvertailut tietoonsa 

saatetuiksi. 
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§ 117 

(asia 8) 

ENSIHOITOPALVELUN SOPIMUKSEN JATKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Terveydenhoitolaki (2010/236) 39 §: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 

järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja 

toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa 

siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen 

kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää 

ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, 

järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai 

toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun 

muulta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon 

palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun 

järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön 

koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoito- 

palvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on 

määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava 

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon 

ensihoidon ruuhkatilanteet. 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on sovittu, että ensihoito siirtyy 

viimeistään 1.1.2013 sairaanhoitopiirin vastuulle. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että myös Pöytyän kansanterveystyön alueen sairaankuljetuksen 

järjestämisvelvollisuus siirtyy sairaanhoitopiirille. 

 

Terveyskeskuksella on sopimus ensihoidon ja sairaankuljetuspalvelun 

järjestämisestä Auranmaan Ambulanssi Oy:n kanssa. Sopimus on hyväksytty 

8.4.2011 ja on voimassa toistaiseksi. Jos sopimus irtisanotaan, tulee se tehdä 

elokuun loppuun mennessä. Tällöin irtisanominen tulee voimaan seuraavan 

kalenterivuoden lopussa. 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ei ole vielä tehty päätöstä ensihoitoon 

liittyvästä palvelutasosta sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin 

jäsenkunnat edellyttävät, että sairaanhoitopiirin tulee kuulla kuntia 

palvelutasopäätöstä tehdessään. 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntien on tarpeen 

ensihoidon ja sairaankuljetuksen jatkuvuuden turvaamiseksi käynnistää 

neuvottelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Auranmaan Ambulanssi 

Oy:n kanssa sairaankuljetussopimuksen siirtämiseksi Pöytyän kansanterveys-

työn kuntayhtymältä sairaanhoitopiirille. Myös varavalmiussopimukset on 

siirrettävä sairaanhoitopiirin ja sairaankuljetusyritysten välisiksi. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sairaankuljetussopimuksen siirron Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymältä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 
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1.1.2013 alkaen. Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin ja 

talouspäällikön neuvottelemaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 

Auranmaan Ambulanssi Oy:n kanssa ensihoitosopimuksen sekä myös 

vastaavasti eri sopimusosapuolten kanssa varavalmiussopimusten siirroista. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

 

 

§ 118 

(asia 9) 

LAUSUNNON ANTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPIN 

YHTIÖITTÄMISSELVITYKSESTÄ 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.6.2011 § 101 käsitellyt Loimaan 

kaupunginhallituksen pyytämää lausuntoa työterveyshuolto Työkympin 

yhtiöittämisselvitykseen. 

 

Jäsenkuntaneuvottelussa 9.6. päätettiin pyytää lisäaikaa lausunnon 

antamiselle Loimaan kaupunginhallitukselta elokuun loppuun asti, jotta 

kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat pystyvät antamaan yhtäpitävät 

lausunnot asiasta. Yhtymähallitus jätti em. kokouksessaan asian 

pöydälle odottamaan jäsenkuntien kanssa käytävien neuvottelujen 

tulosta. 

 

Työkympin yhteistoimintaan osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät ovat 

10.8.2011 pitäneet neuvottelun, jossa asiaa on käsitelty. 

Neuvottelun pöytäkirja tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi (liite 4). 

 

Loimaan kaupunginhallituksen päätöksen esittelyosassa on listattu asiat, 

jotka yhtiökumppaneiden tulisi ottaa huomioon yhtiöittämisprosessissa: 

a) kilpailuttaminen (muiden asiakkaiden kuin kuntatyönantajien osuus 

liikevaihdosta); 

b) yksityisiä osakkaita ei ensimmäisinä toimintavuosina mukaan; 

c) yhtiön hallituksessa tulisi olla ulkopuolisia asiantuntijajäseniä 

(liikatoiminta ja työterveyshuollon osaamista); 

d) osakepääoma: sopiva osakepääoman jakoperuste olisi kuntien 

asukasluku ja yhtiön rahoittamisessa voitaisiin käyttää pientä 

osakepääomaa yhdessä kuntien tekemän lisäsijoituksen (SVOP) 

kanssa; 

e) yhtiö käynnistyisi 1.1.2013 

 

Työterveyspalvelu Työkymppi on toiminut runsaat kolme vuotta.  

Työkymppi on osa Loimaan kaupungin organisaatiota ja henkilöstö on 

Loimaan kaupungin palveluksessa. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 

kumppaneita ovat Härkätien kuntayhtymä, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymä sekä Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Nykyinen toiminta-alue on siten 
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Auran, Kosken TL, Liedon, Loimaan, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja 

Tarvasjoen kuntien alue. 

 

Yhtiömuotoisen Työkympin toiminnassa kuntien kannalta olennaista on 

kuntien ulkopuolisen liikevaihdon osuus. Mikäli muiden kuin 

kuntatyönantajien osuus Työkympin liikevaihdosta on yli 10 %, kuntien tulee 

varautua työterveyspalvelujen kilpailuttamiseen. Työkympistä saatujen 

tietojen pohjalta jo nyt yksityisten yritysten osuus liikevaihdosta on 

huomattavasti korkeampi kuin 10 % eli Työkympin yhtiöittämisen myötä 

kunnat joutuvat automaattisesti jatkossa kilpailuttamaan 

työterveyspalvelunsa. 

 

Selvityksen työterveyspalvelu Työkympin yhtiöittämisestä on laatinut Juha 

Palmunen Finnish Consulting Groupista. Selvityksessä on lähinnä arvioitu 

Työkympin valmiuksia yhtiöittämiseen sekä vertailtu kahden vaihtoehtoisen 

toimintamallin (voittoa tavoitteleva ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö) 

toimintaperiaatteita. Selvityksen laatijan ehdotus sopivimmaksi 

yhtiömuodoksi olisi voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jossa olisi kaikki 8 

kuntaa osakkaana ja asiakkaana sekä muina mahdollisina asiakkaina näissä 

kunnissa olevia yrityksiä ja muita työnantajia. 

 
Työkympin toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkuuden kannalta voisi 

olla hyvinkin järkevää pyrkiä tarjoamaan palveluja laajasti toiminta-alueen 

yrityksille ja muille yksityisille työnantajille. Hyvät työterveyspalvelut 

edesauttavat myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Selvityksen laatija 

suhtautuu ainakin osittain kriittisesti Työkympin nykyisiin valmiuksiin toimia 

puhtaasti avoimilla ja kilpailuilla markkinoilla. Valmistelun edetessä tulisi 

erityisesti pohtia Työkympin liiketoiminnallisia valmiuksia ja 

mahdollisuuksia jatkossa toimia markkinaehtoisesti. 

Liiketoimintasuunnitelman laadinta on aivan keskeisessä osassa tulevaa 

valmistelua. 

 

Liitteenä loppuraportti työterveyspalvelu Työkympin yhtiöittämisestä 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa Loimaan kaupunginhallitukselle seuraavan 

lausunnon: 

 

Työkympin yhtiöittämisen valmistelua voidaan jatkaa loppuraportissa 

esitetyllä tavalla. Yhtiömuotoisen toiminnan aloittamisen valmistelu 

huomioiden, varsinainen toiminta voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2013 

alusta. 

 

Kuntayhtymän jäsenkunnilla on valmius olla osakkaana perustettavassa 

osakeyhtiössä. Osakepääoman jakoperusteena voidaan käyttää kuntien 

asukaslukua. Päätös osakkaaksi liittymisestä tehdään jäsenkunnissa 

myöhemmin. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää 
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alueellaan työterveydenhuollon palvelut. Perusterveydenhuollon palvelut 

(sisältäen työterveyshuollon) on Pöytyän ja Auran kuntien osalta tällä hetkellä 

järjestetty Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toimesta, mikä tulee 

ottaa huomioon, kun Työkympin yhtiöittämistä valmistellaan. 

 

Valmistelun edetessä tulisi vielä erityisesti tarkastella Työkympin 

liiketaloudellisia valmiuksia ja sitä, missä vaiheessa Työkymppi voisi ryhtyä 

tarjoamaan työterveyspalvelujaan laajemmin alueen muille työnantajille. 

 

Osakkuussopimuksessa voidaan sopia, että osakeyhtiön ei alkuvaiheessa 

tarvitse tuottaa voittoa toiminnan vakiinnuttamisen turvaamiseksi. 

 

Päätös: Talouspäällikkö selvitti kokoukselle jäsenkuntien kunnanjohtajien kanssa 

käytyjä keskusteluja lausunnosta. Lausuntoesitys on annettu jäsenkunnille 

tiedoksi ennen yhtymähallituksen käsittelyä. 

 

 Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

§ 119 

(asia 10) 

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖÖN VASTAAMINEN 

 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on lähettänyt Pöytyän 

perusturvalautakunnalle selvityspyynnön koskien vuodeosaston 

hoitohenkilökunnan määrää potilasta kohden. Selvityspyyntö perustuu 

marraskuun 2010 – helmikuun 2011 aikana terveyskeskusten vuodeosastoja 

koskevaan kyselyyn iäkkäiden (yli 75-vuotiaiden) potilaiden hoidon laadusta. 

Kyselyn perusteella puutteita oli tullut esiin lääkityksen tarkistamisen, 

henkilökunnan ammatillisen pätevyyden ja henkilökunnan määrän osalta. 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kohdalla kyselyn perusteella 

puutetta oli havaittu henkilökunnan määrässä laatusuositus (vähintään 0,6–0,7 

hoitajaa / potilas) huomioiden. 

 

Selvityspyyntö on lähetetty kuntien/kuntayhtymien perusterveydenhuollon 

järjestämisestä vastaaville lautakunnille, joita pyydetään toimittamaan oma 

selvityksensä sekä johtavan lääkärin selvitys asiassa. Pöytyän perusturva-

johtaja on ohjannut pyynnön terveyskeskuksen vastattavaksi. 

Vastaukset pyydetään palauttamaan 31.8.2011 mennessä. 

 

Vuodeosaston toiminta 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuodeosasto on tilamitoitukseltaan 

rakennettu 40-paikkaiseksi ja toimii Riihikosken terveysaseman yhteydessä, 

jossa ovat myös ns. keskitetyt tukitoiminnot (mm. laboratorio, röntgen, 

fysioterapia ja välinehuolto). 
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Vuodeosaston potilaista valtaosa on ollut perusterveydenhuollon laitoshoitoa 

tarvitsevia ns. akuuttipotilaita. Paikkakapasiteetin riittäessä potilaita ole ollut 

tarpeen lyhytkestoisia ruuhkahuippuaikoja lukuun ottamatta lähettää 

erikoissairaanhoitoon. Myös jatkohoitoon tulevista potilaista lähes kaikki on 

voitu kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta ottaa jatkohoitoon. 

Hoitojaksoja vuonna 2010 kertyi 573 kappaletta. Keskeiset osastohoitoa 

vaatineen sairausryhmät ovat olleet alaraajamurtuma-, aivohalvaus- sekä 

dementiasairaudet. Keskimääräinen hoitoaika vuonna 2010 oli 24 päivää 

(2009: 20, 2008: 22, 2007: 26 ja 2006: 29 päivää). Päihdehaitta vuonna 2010 

oli tulosyynä 38:lla potilaista (2009: 37, 2008: 32, 2007: 38, 2006: 34). 

Keskimääräinen vaihtuvuus/päivä vuonna 2010 oli 3,41 potilasta (2009: 3,6, 

2008: 3,13, 2007: 2,78 ja 2006: 2,52 potilasta). Päivystyksenä tulleiden 

potilaiden osuus vuonna 2010 oli 67,5 % (2009: 61,7 %, 2008: 55 %, 2007: 

49 %, 2006: 48 %). Sairaalasiirtojen osuus vuonna 2010 oli 35 % (2009: 33 

%, 2008: 38 %, 2007: 42 %, 2006: 42 %). Erikoissairaanhoidosta 

siirtoviivehoitopäiviä vuonna 2010 kertyi yhteensä 46 päivää (2009: 30, 

2008: 22, 2007: 164 ja 2006: 196). Kokonaiskuormitus oli 98,54 % (2009: 

94,7 %, 2008: 92,2 %, 2007: 95,01 % ja 2006: 100,15 %). 

 

 

Pitkäaikaispotilaiden osuus hoitopäivistä on ollut vuonna 2010: 27,6 %, 

2009: 26,18 %, 2008: 23,44 %, 2007: 31,76 % ja 2006: 30,72 %. 

Vuodeosastolta potilaat ovat jonottaneet palvelukeskuksiin. 

 

Vuodeosaston toiminta rinnastuu läheisesti potilasaineistoltaan ja 

hoitoajoiltaan akuuttisairaalan toimintaan. Potilaista valtaosa tulee 

päivystystapauksina kotihoidon/kotisairaanhoidon piiristä. Tärkeä osa 

toimintaa on akuuttiongelman tultua hoidetuksi kuntoutus, jota toteutuu sekä 

fysioterapeuttien että hoitohenkilökunnan toimesta pyrkien tukemaan ja 

vahvistamaan potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä kotihoitoisuuden 

mahdollistamiseksi. 

 

Vuodeosastolle saadut toimet/virat vuosina 2001–2011 

 

Vuosina 2001 ja 2002 uusia toimia/virkoja ei perustettu. Vuoden 2003 sekä 

vuoden 2004 alusta osastolle saatiin sairaanhoitajan vakansseja kaksi 

kappaletta. Vuonna 2007 saatiin sairaanhoitajan (varahenkilö) toimi. Vuoden 

2008 alusta tuli käyttöön apulaisosastonhoitajan vakanssi. Huomioiden 

vuodeosastoiminnan akuutti luonne ja jäsenkuntien resurssit on kuntayhtymä 

henkilökunnan mitoituksessa edennyt maltillisesti 

 

Henkilökunta 

 

Osaston välittömään hoitotyöhön osallistuu 11 sairaanhoitajaa ja 10 

perushoitajaa. Osastohoitajan työpanosta hoitotyöhön on käytössä 0,2 

vakanssin määrä sekä fysioterapeutin työpanosta yhtä vakanssia vastaava 

määrä. Nykyinen hoitohenkilökunta mitoitus on 0,56 hoitajaa potilasta 
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kohden. Lisäksi mitoitukseen ei-laskettavana osastolla on 1 sairaanhoitaja 

varahenkilönä, joka työskentelee kokonaan vuodeosastolla. 

 

Mikäli osastolla olisi kaksi hoitajaa nykyistä enemmän, toteutuisi suosituksen 

mukainen vähintään 0,6 hoitajaa hoidettavaa kohden. 

 

Toimintasuunnitelmassa vuosille 2011–2013 ei ole merkitty vuodeosastolle 

vakanssilisäyksiä. Toukokuussa 2010 sopivat Auran, Loimaan, Oripään, 

Pöytyän ja Tarvasjoen kunnat (ALOPT) esiselvityksen tekemisestä 

yhteistoiminta-alueen perustamiseksi kuntayhtymämallilla. Esiselvitys 

valmistui lopullisessa muodossaan 14.1.2011. Kuntien valtuustot käsittelivät 

selvitystä helmikuun 2011 aikana ja päättivät osallistumisestaan 

yhteistoiminta-alueen jatkosuunnitteluun. Lopulliset päätökset kuntien on 

tehtävä elokuuhun 2011 mennessä, joka on valtiovallan takaraja Paras -lain 

yhteistoiminta-alueen muodostamiselle. Käytyjen kuntaneuvottelujen aikana 

on jäsenkuntien taholta korostettu mahdollisuuksien mukaan pidättäytymistä 

uusien vakanssien perustamisesta ennen uuden kuntayhtymän toiminnan 

aloitusta, jolloin eri toimintojen määrälliset henkilötarpeet ovat saatu 

kartoitettua. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Kuultuaan johtavan lääkärin selvityksen yhtymähallitus pitää tarpeellisena 

mitoituksen saattamiseksi suositustasolle perustaa vuodeosastolle 

lähihoitajan toimen vuodelle 2012 ja sairaanhoitajan toimen vuodelle 2013. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin 

ehdotuksen. 

 

 

§ 120 

(asia 11) 

SISÄTAUTILÄÄKÄRIPALVELUIDEN OSTAMINEN YKSITYISSEKTORILTA 

 

On ilmennyt tarvetta saada konsultaatioluonteisesti esimerkiksi 

työkykyarvioissa ja erityisten lääkekorvauksien saamiseksi 

sisätautilääkärin konsultaatiota. Johtava lääkäri on pyytänyt tarjoukset 

kolmelta yksityiseltä erikoislääkäripalveluiden tuottajalta 

sisätautilääkärin vastaanottokäynneistä. Tarjouksensa ovat määräaikaan 

mennessä lähettäneet Mehiläinen, (Terveystalo) ja Pulssi. 

 

Hinnoitteluperusteena on vastaanottoon käytetty aika: suppea käynti 

20–30 min sekä laaja käynti 45–60 min sisältäen tarvittaessa B-

lausunnon. 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 
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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 5. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sisätautilääkärin vastaanottokäyntien 

osalta palveluiden tuottajaksi Pulssin. Mikäli Pulssi ei kykene 

tarvittaessa järjestämään vastaanotto kohtuullisessa ajassa (<14 päivää), 

voi terveyskeskus ostaa palvelun Terveystalolta ja Mehiläiseltä tässä 

järjestyksessä. 

 

Päätös: Johtava lääkäri selvitti hintavertailun kriteeriä, jonka mukaan vertailu on 

tehty suppean ja laajan käynnin keskiarvon mukaan.  

 

 Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 

 

§ 121 

(asia 12) 

KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMITILAT ELISENVAARAN KOULUSSA 

 

Pöytyän kunnanhallitukselle: 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on ollut useaan otteeseen 

yhteydessä Elisenvaaran kouluun ja kunnan tekniseen virastoon Elisenvaaran 

koulun terveydenhuollon tilojen järjestämisestä. 

Koulun laajennuksen / saneerauksen yhteydessä ei kouluterveydenhuollon 

tiloja ole otettu suunnitelmaan. Myöskään tilojen rakentamiseen ei ole otettu 

määrärahavarausta vuoden 2011 talousarvioon. 

 

Tekniseen virastoon ja lukion rehtorille on toimitettu Kouluterveydenhuollon 

opas 2002, josta käyvät ilmi suositukset kouluissa tarvittavista 

terveydenhuollon tiloista. 

 

Kouluterveydenhoitaja Annukka Lohikko on ollut yhteydessä kunnan 

kiinteistöpäällikköön, joka on ilmoittanut, että tilojen kunnostamiseen 

ilmeisesti varataan määräraha vuoden 2012 talousarvioon. Koska kunnan 

esittämät tilat saneerattaville tiloille eivät tulisi täyttämään tämän hetken 

tietojen perusteella terveydenhuollon toiminta- ja tilatarpeita, esitetään 

Pöytyän kunnanhallitukselle, että tiloista laaditaan erillinen suunnitelma, 

jonka laatimisessa terveydenhuollon edustajat olisivat mukana. 

 

Syyslukukauden alkaessa tulee selvittää terveydenhuollon toiminnan 

mahdollisuudet toimia Elisenvaaran koulussa tai vaihtoehtoisesti siirtää 

kouluterveydenhuollon vastaanotto Kyrön terveysaseman tiloihin. 
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 Talouspäällikön ehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää lähettää Pöytyän kunnanhallitukselle esityksen 

Elisenvaaran koulun terveydenhuollon tilojen suunnitelman laatimisesta. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen. 

 

§ 122 

(asia 13) 

EILA OKSASEN PALKKAAMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN 

 

 

Kuntayhtymä on uusinut tietokoneensa sekä ottamassa käyttöönsä 

valtakunnallista eResepti -järjestelmää. Molemmat em. tehtävät työllistävät 

atk-yhdyshenkilöä syksyn aikana niin, ettei niitä pystytä vakiohenkilökunnan 

toimesta saamaan aikataulun mukaisesti tehtyä. Erityisesti eReseptin 

käyttöönoton vaatima auditointi ja itse järjestelmän käyttöönotto vaativat 

suuren työmäärän. 

 

Johtoryhmä esittää, että kuntayhtymä palkkaisi em. tehtävien hoitamiseen 

määräaikaiseen toimeen Pöytyän kunnassa aikaisemmin atk-yhdyshenkilönä 

toimineen Eila Oksasen, jolla on sekä atk- että toimistohenkilön koulutus ja 

työkokemus. Työsuhteen päättymisajaksi esitetään vuoden 2011 loppua. 

 

 Talouspäällikön ehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää palkata Eila Oksasen kuntayhtymän määräaikaiseen 

toimeen siten, että työsuhde päättyy vuoden 2011 lopussa. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 123 

SEURAAVA KOKOUS 

 

 Päätös:  Yhtymähallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 21.9.2011 klo 17.00. 

 

 

 


