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§ 103 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 104 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Kaurila ja 

Jukka Leino sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 17.12.2014 klo 8.00. 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja 

Maria Kemppainen sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 17.12.2014 klo 

8.00. 

 

 

§ 105 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, Päätös 17.11.2014, LSAVI/2132/05.07.03/2014 

 Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 

Aluehallintovirasto, Päätös 17.11.2014, LSAVI/2132/05.07.03/2014 

 Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa 

Aluehallintovirasto, Päätös 27.11.2014, LSAVI/2320/07.00.01/2014 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksiköille 

Kuntatyönantajat, 19.11.2014,13/2014 

 Terveyskeskushammaslääkärien toimenpideluettelo 1.1.2015 

Kuntatyönantajat, 3.12.2014, 14/2014 

 Vuoden 2015 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 
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Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A10 

 vuosilomapäätös B17 

 sairausloma C20 

 palkallinen virkavapaa I5 

 koulutuspäätös K11 

 hankintapäätös Q8 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

 vuosilomapäätös B22–B24 

 sairausloma C17–C20 

 lapsen sairaus D6 

 palkaton virkavapaa H8 

 päivystysvapaa I11 

 koulutuspäätös K46–K48 

 puherapia Q11–Q15 

 jalkojenhoito U29 

 ratkaisu muistutuksen johdosta X2–X3 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkapäätökset: A9 

 Sairauslomapäätökset: C7 

 Palkaton virkavapaa: H10–H11 

 Palkallinen virkavapaa: I1 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A239–A255 

 vuosilomapäätös B91–B93 

 sairauslomapäätös C114–C124 

 tilapäinen hoitovapaa D30–D32 

 koulutuspäätös K129–K136 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Matti Kaurila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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§ 106 

(asia 4) 

YLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAKSI 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.10.2014 hyväksynyt ylilääkärin viran 

perustamisen1.1.2015 lukien. Päätöksen mukaan virkaa ei kuitenkaan täytetä 

1.1.2015 alkaen vaan viran täytöstä käydään neuvotteluja ja sovitaan 

alkuvuoden kuluessa. Yhtymävaltuusto hyväksyi myös terveyskeskuslääkärin 

viran muuttamisen geriatrin viraksi 1.1.2015. lukien. 

 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan käytettävissä on oltava mm. geriatrista 

erityisasiantuntemusta toiminnallisessa käytössä viimeistään 1. päivänä 

tammikuuta 2015. Tämä pitää sisällään mm. vuodeosastojen, palvelu- 

keskusten ja kotihoidon toiminnallisen geriatrian erityisasiantuntemuksen alla 

olevan kokonaisuuden. 

 

Väestövastuulääkäreillä on keskimäärin 1828 asukasta hoidettavanaan. 

Tehtävälisinä ovat vuodeosaston, hallinnon ja äitiys- ja perhesuunnittelu-

neuvolan sekä Auran kunnan osalta myös lasten- ja kouluterveydenhuollon 

tehtävät. Yhden lääkärin väistövastuusta siirtäminen geriatriksi ilman 

vakanssilisäystä merkitsee jäljelle jääneille vastuulääkäreille tulevan asukas-

määrän lisäystä nykyväestöstä keskimäärin 2133 henkilöön. Tämä johtaisi 

ajan ollen hallitsemattomaan työmäärään ja omalääkärijärjestelmästä palvelu-

tuotannolle saatavien hyötyjen häviämiseen. 

 

Kokouksessa selvitetään nykyinen työnjako ja geriatritoiminnan aloittamisen 

mukanaan tuomat toiminnalliset muutokset. 

 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle ylilääkärin viran muuttamista 

terveyskeskuslääkärin viraksi. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti esittää valtuustolle ylilääkärin viran muuttamista 

terveyskeskuslääkärin viraksi. Hannele Tanner-Penttilä esitti, että virka 

muutetaan mutta ei edelleenkään täytetä 1.1.2015 alkaen. Markku Autio 

kannatti esitystä ja yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti muutoksen. 

Päätöksen mukaan virkaa ei edelleenkään täytetä 1.1.2015 alkaen vaan viran 

täytöstä käydään neuvotteluja ja sovitaan alkuvuoden kuluessa. 

 

 

§ 107 

(asia 5) 

AKUUTTI-ILTAVASTAANOTON JÄRJESTÄMINEN 2015 
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Yhtymähallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan akuutti-iltavastaanoton 

järjestämistä terveyskeskuksessa. Asetukseen kiireellisen hoidon perusteista 

tehty muutos mahdollistaa terveyskeskuksen akuutti-iltavastaanoton 

jatkamisen, kun ei ole kysymys ympärivuorokautisesta päivystyksestä. 

 

Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymässä valmistellaan lisä-

talousarvio vuodelle 2015, huomioiden akuutti-iltavastaanoton jatkaminen. 

Hallitus päättää lisätalousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Johtoryhmä on selvittänyt akuutti-iltavastaanoton järjestämistä vuodelle 2015 

ostopalveluin. Johtava lääkäri ja talouspäällikkö selvittävät kokouksessa 

akuutti-iltavastaanoton järjestämistä ja kustannuksia. 

Laskelmat liitteenä (Liite 1). 

 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä terveyskeskuksen akuutti-iltavastaanoton 

järjestämisen ostopalveluna. 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle terveyskeskuksen akuutti-

iltavastaanoton jatkamista vuoden 2016 loppuun. 

 

 

 Päätös:  

Jäsen Markku Autio esitti, että akuutti-iltavastaanottoa ei pitäisi tuottaa 

ostopalveluna. Jäsen Hilkka Lindgren kannatti Aution esitystä. 

Yhtymähallitus päätti äänestää akuutti-iltavastaanoton järjestämisestä 

ostopalveluna. (Äänestysluettelo liite 6) 

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että akuutti-iltavastaanottoa järjestetään 

v. 2015 ja ensisijaisesti palvelu tuotetaan omana työnä. Käytännön 

järjestelyistä käydään ky:n puheenjohtajiston johdolla neuvottelu lääkäreiden 

kanssa, myös kunnanjohtajat ja talouspäällikkö osallistuvat neuvotteluun. 

 

 

§ 108 

(asia 6) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILAN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

 

§ 109 

(asia 7) 

HAMMASHOITAJIEN KIRJELMÄ 

 

Hammashoitajat ovat osoittaneet seuraavansisältöisen anomuksen yhtymä-

hallitukselle: (Liite 3) 
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”Hammashoitajien työ on jatkuvasti muuttunut ja lisääntynyt. Viittaamme 

edellisiin anomuksiimme (vuodesta 2009 alkaen) työmäärän ja vastuulli-

suuden jatkuvasti kasvaessa anomme palkanlisän korotusta 100 €/kk ja 

anomme lisän muuttamista pysyväksi 1.1.2015 alkaen. 

 

Pöytyällä 25.11.2014  

 

Sinikka Hellman, Päivi Koskinen, Maire Kylänpää, Elise Lintula, Helena 

Nieminen ” 

 

Anomus14.11.2013, (Liite 4) 

 

Kokouksessaan 22.1.2014 § 6 yhtymähallitus on päättänyt jatkaa hammas-

hoitajien palkanlisää 100 €/kk, määräaikaisena 2014 vuoden loppuun saakka. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa hammashoitajien palkanlisää 100 €/kk määrä-

aikaisena vuoden 2015 ajan. 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti jatkaa hammashoitajien palkanlisää 100 €/kk määrä-

aikaisena vuoden 2015 ajan. 

 

 

§ 110 

(asia 8) 

VASTAUS LÄÄKÄREIDEN KIRJELMÄÄN 

 

Kokouksessa 19.11.2014 § 94 yhtymähallitus päätti jättää lääkäreiden 

kirjelmän käsittelyn pöydälle, kirjelmä koski päivystyskorvausta. Koska 

päivystysjärjestelyt ovat kesken, ei asiassa voitu tehdä päätöstä. 

Yhtymähallitus päätti, että kun päivystyksen jatkosuunnitelmat saadaan 

selville, käsitellään uudelleen terveyskeskuslääkäreiden kirjelmä. 

 

Yhtymähallitus 19.11.2014 § 94 

 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREIDEN KIRJELMÄ 

 

Kiireellisten potilaiden vastaanoton järjestäminen iltapäivystyksen loppuessa. 

 

”1.1.2015 lähtien on suunniteltu, että iltapäivystystä korvaamaan järjestetään 

kiireellisten potilaiden vastaanotto Riihikoskella arkisin klo 12–16. Jokainen 

lääkäri (vuodeosaston lääkäriä lukuun ottamatta) hoitaisi vuorollaan 

kiireellisiä potilaita kaikkien lääkärien vastuuväestöistä. Kyseisenä 
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ajankohtana lääkäri ei voi pitää vastuuväestönsä potilaille tavanomaista 

vastaanottoa, mikä todennäköisesti pidentää jonoa ajanvarusvastaanotolle ja 

lisää lääkäreiden työtaakkaa. Tarkoituksena on vähentää yhteispäivystykseen 

hakeutuvien potilaiden määrää ja siten pienentää kuntien kustannuksia. 

(Käynti yhteispäivystyksessä maksaa 134 €, haavan ompelu tms. vaativampi 

käynti 350 €). 

Esitämme, että lääkäreille maksetaan tästä päivystysluonteisesta työstä 

käyntipalkkio 7,88 € kaikista kiirepotilaista riippumatta siitä, kenen vastuu-

väestöön he kuuluvat ja ovat he perusväestön potilaita. Iltapäivävastaanotto 

pyritään lopettamaan klo 16, mutta joissain tilanteissa hoito jatkuu yli 16 

ruuhkatilanteesta tai potilaan hoidosta johtuvista syistä. Klo 16 jälkeiseltä 

ajalta esitetään maksettavaksi tuntipalkka 1,75 kertaisena rahana tai aikana 

(LääkäriVES 16 § mom 1). 

 

Riihikoskella 29.10.2014 

 

Pöytyän ktt:n ky:n lääkärit, 

Pirjo Hiltunen, Kaisa Pönkä, Asta Tamminen, Kaj Lagerbohm, Marjo 

Juottonen, Susanna Nyberg-Simola, Pentti Heinonen” 

 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Mikäli yhtymähallitus päättää hyväksyä terveyskeskuksen iltapäivystyksen 

järjestämisen ostopalveluina, voidaan lääkäreiden kirjelmä todeta tietoon 

saatetuksi. 

Jos yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän lääkärit iltapäivystykseen 

kuten tähän asti, talouspäällikön ehdotus on sama kuin edellisessä 

kokouksessa: 

 

Kuntayhtymän lääkärit hoitavat väestövastuussa alueen asukkaita, he saavat 

perusvastuuväestön potilaista palkassa väestöosan, riippumatta siitä asioiko 

perusvastuuväestöön kuuluva potilas vastaanotolla. Väestövastuualueensa 

potilaista, jotka eivät kuulu perusvastuuväestöön, lääkärille maksetaan 

käyntipalkkio. käyntipalkkion ja väestöosan lisäksi lääkäri saa toimenpide-

palkkion, mikäli niitä käynnin yhteydessä tulee tehtäväksi. 

 

Väestövastuussa toimiva lääkäri ei kuulu työaikalain piiriin. Kuntayhtymän 

alueen asukkaalla on oikeus päästä omalääkärin vastaanotolle kolmen päivän 

kuluessa yhteydenotosta. 

 

Yhtymähallitus päättää, ettei erilliskorvauksia makseta, koska akuuttivastaan-

otto tehdään virka-aikana ja käynnistä maksetaan joka tapauksessa väestöosa 

tai käyntipalkkio. 
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Päätös: Hilkka Lindgren esitti ja Markku Autio kannatti, että akuutin iltavastaanoton 

aikataulusta ja maksettavista työkorvauksista käydään neuvottelu kunta-

yhtymän puheenjohtajiston, virkamiesjohdon ja lääkäreiden kesken. 

Neuvotteluun kutsutaan myös kunnanjohtajat. Neuvottelu pidetään vuoden 

2014 aikana. 

 

Hannele Tanner-Penttilä esitti, että johtavan lääkärin kanssa käydään 

neuvottelu mahdollisuudesta jatkaa työssä maaliskuun 2015 loppuun asti. 

Jukka Leino kannatti esitystä. 

 

Hallitus päätti neuvottelusta akuutti-iltavastaanottoa koskien. Yhtymähallitus 

päätti myös, että neuvotteluja johtavan lääkärin kanssa käydään. 

 

 

§ 111 

(asia 9) 

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2015 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.10.2014 § 11 päättänyt, ettei hammas-

huollon toiminnanmuutosta toteuteta, vaan kuntayhtymän talousarviossa tulee 

edelleen huomioida kuuden hammaslääkärin palkkauksen mahdollisuus 

aiotun neljän sijaan. Lisätalousarviossa on laskettu kustannusvaikutus 

käyntihintaan ja kuntien maksuosuuksiin. (Liite 5). 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus hyväksyy lisätalousarvion. 

 

Mikäli akuutti-iltavastaanoton toteuttamisesta on päätetty asiassa 4 tässä 

kokouksessa, yhtymähallitus päättää lisätalousarvion myös akuutti-ilta-

vastaanoton osalta (Liite 1). 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus hyväksyi lisätalousarvion hammashuollon osalta. 

 

Akuutti-iltavastaanoton toteuttamisesta ei tehty kokonaisratkaisua. 

Neuvottelujen jälkeen, kun tiedossa on toteutustapa ja -aika, voidaan 

lisäbudjetista akuutti-iltavastaanottoa koskien päättää. 

 

 

§ 112 

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 


