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Kokousaika  12.10.2016 klo 17.00–18.33 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku –§ 72 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari § 69– 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 67 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 67–75 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 68 

 

Allekirjoitukset Hannele Tanner-Penttilä ja Eero Pöllänen 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 68 

 

Tarkastusaika 12.10.2016 

 

Pöytäkirjan   19.10.2016 

nähtävänäolo 
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§ 67 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 68 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Outi Leino ja 

Eero Pöllänen. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

Penttilä ja Eero Pöllänen. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 12.10.2016. 

 

 

§ 69 

(asia 3) 

AVOSAIRAALATOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN JA OSASTOPAIKKOJEN VÄHENTÄMINEN 

 

Terveyskeskusosaston saneeraukseen ja potilaspaikkojen vähentämisen 

yhteydessä on suunniteltu avosairaalatoiminnan perustaminen terveys-

keskusosaston vapautuviin tiloihin. Avosairaalatoiminnan käynnistämistä on 

valmisteltu vuosien 2015–2016 aikana, toiminta on suunniteltu vuoden 2017 

talousarvioon. 

 

Kuntien valtuustot ovat velvoittaneet huomioimaan kuntayhtymän 

toiminnassa ja talousarviossa osastopaikkojen vähentämisen vuoden 2016 

aikana 10 paikalla. Avosairaalan toiminnan käynnistäminen on suunniteltu 

toteutettavaksi samanaikaisesti osastopaikkojen määrän vähentämisen kanssa 

1.12.2016. Avosairaalan toimintaa sekä käytännön järjestelyä kuvataan 

tarkemmin liitteissä 1 ja 2. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää potilaspaikkojen laskemisesta 40 paikasta 30 paikkaan 

1.12.2016 alkaen. Samaan aikaan aloitetaan avosairaalan toiminta. 
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Päätös:  

Yhtymähallitus päätti potilaspaikkojen laskemisesta 40 paikasta 30 paikkaan 

1.12.2016 alkaen. Samaan aikaan aloitetaan avosairaalan toiminta. 

 

 

Mari Siimar saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. 

 

 

§ 70 

(asia 4) 

AVOSAIRAALAN ASIAKASMAKSU JA HENKILÖKUNNAN REKRYTOINTI 

 

Avosairaalan suoritehinnoittelu toteutetaan kuntayhtymän perussopimuksen 

mukaisesti. Uuden toiminnan hinnoittelu on arvioitu osastohoidon 

kustannuksia pohjana käyttäen. Laki ei määrittele avosairaalan hoidon hintaa. 

 

Asiakasmaksua määriteltäessä on huomioitu käyntihinta (20,90) ja osaston 

hoitopäivän hinta (49,50). Avosairaalan hinta pitää olla osaston 

hoitopäivämaksua alempi, koska se ei sisällä ruokailua, perushoitoa eikä 

yöaikaista hoitoa.  Avohoidon käyntihinnassa on huomioitu asiakasmaksulain 

lisäksi hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Avosairaalan käynnistä aiheutuu 

vähemmän kiinteitä kustannuksia, mutta enemmän matkakuluja. Siitä syystä 

hinta on oltava avohoidon käyntimaksun suuruinen. 

 

Avosairaalan asiakasmaksu on 20,90 € vuorokaudessa. Avosairaalan asiakas-

maksussa ei huomioida käyntikertymää, mutta maksukatto kertyy normaalisti. 

 

Avosairaalan henkilökunnan rekrytointia on valmistelu kysymällä 

suunnitteluvaiheessa osaston henkilökunnan halukkuutta tehtäviin. Osaston 

lääkäri on ilmoittanut halukkuutensa toimia avosairaalan vastuulääkärinä sillä 

edellytyksellä, että hänen vastuuväestönsä siirretään muiden kuntayhtymän 

lääkärien vastattavaksi. Avosairaalaan siirretään kolme osaston sairaan-

hoitajaa, jotka johtava hoitaja ja osaston vastuulääkäri yhdessä valitsevat. 

 

Osaston lääkäri siirtyy omalääkärijärjestelmästä perinteiseen perusterveyden-

huollon palkkaus- ja työaikajärjestelmään. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää avosairaalan asiakasmaksusta ja avosairaalan 

henkilöstön rekrytoinnista. Yhtymähallitus päättää osaston lääkärin 

siirtämisestä perusterveydenhuollon palkkaus- ja työaikajärjestelmään. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti avosairaalan asiakasmaksuksi 20,90 € vuorokaudessa. 

Avosairaalan henkilöstö rekrytoidaan ehdotuksen mukaisesti. Osaston lääkäri 

siirretään perusterveydenhuollon palkkaus- ja työaikajärjestelmään. 
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§ 71 

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ LAITOSHUOLTAJAN TOIMELLE (nro 104) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle laitoshuoltajan toimelle (nro 104) 1.1.2017 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on kiinteistöhuolto, 

Riihikoski. 

 

Laitoshuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto. 

Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona yleistyöaika ja sen palkkaus 

määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04PER010 mukaisesti. 

Tämänhetkinen kiinteistöhuollon laitoshuoltajan tehtäväkohtainen palkka on 

1887,77 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä terveydenhuollon palveluja tuotetaan neljällä terveys-

asemalla kokopäivätoimisesti. Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemilla 

kullakin työskentelee yksi laitoshuoltaja, Riihikosken terveysasemalla 

kiinteistöhuollon palveluissa kaksi ja puoli laitoshuoltajaa. Kuntayhtymässä 

tehtyjen siivoustyön mitoitusten perusteella kiinteistöhuollon laitoshuoltajien 

työtehtäviä ei voida järjestellä toisella tavalla. Jotta terveydenhuollossa 

tarvittava laitoshuollon taso pystytään säilyttämään infektioiden torjunnassa 

ja potilasturvallisuudessa riittävällä tasolla on laitoshuoltajan toimen 

täyttäminen välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (nro104) 

1.1.2017 lukien toistaiseksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päätti myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimelle (nro104) 

1.1.2017 lukien toistaiseksi. 

 

 

§ 72 

(asia 6) 

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 

 

Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kesän 2016 sivupisteiden sulkuajan-

kohtana järjestettiin toimintaa koskeva asiakaskysely. Vastauksia oli yhteensä 

158 kappaletta. 

 

Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus merkitsee kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus merkitsi kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. 

 

Markku Autio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. 
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§ 73 

(asia 7) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Yhtymähallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja 

 virkapäätös: A14–A14 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirja 

 työsopimus A1–A3 

 hankintapäätös Q1 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-

oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi. 

 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan 

ja merkitsi viranhaltijapäätöksen tiedoksi. 

 

 

§ 74 

(asia 8) 

ILMOITUSASIAT 

Auran kunta, Päätös kv 19.9.2016, § 29 

 Maria Kemppaisen eronpyyntö luottamustehtävistä ja uusien 

edustajien valitseminen 

Puitesopimus kuvantamistutkimusten myynnistä Attendo Terveyspalvelut 

Oy:lle 

 

 

§ 75 

(asia 9) 

MUUT ASIAT - keskusteltiin hammaslääkäripalkkauksesta ja rekrytointiprosessista. 

 - käytiin keskustelua palkanlisäanomuksesta, lakiin perustuvaan muutokseen 

työsisällöstä ei katsota syntyvän palkanlisää vaativaa tehtäväkokonaisuutta. 

 - sairaanhoitajan toimen täyttäminen sisäisellä siirrolla, avoin haku osoitetaan 

perushoitajan toimeen.  

 - yhtymähallitus laati vastineen Pöytyän kunnanjohtajan kommenttiin 

vuodeosaston investointihankkeen valmisteluun 

 


