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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokousaika  21.11.2017 klo 17.00–17.59 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Isotalo Heikki 

Aarno Toivonen 

Keloniemi-Hurttila Elina 

Rahkala Jarko 

Maasalo Merja 

Rannikko Marjatta 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Ämmälä Lauri 

Kunnas Sirpa 

 

 

Laillisuus ja   § 105 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 105–111 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 106 

 

Allekirjoitukset Markku Autio ja Heikki Isotalo 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 106 

 

Tarkastusaika 21.11.2017 

 

Pöytäkirjan   28.11.2017 

nähtävänäolo 
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§ 105 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 106 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Autio ja 

Heikki Isotalo. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 

21.11.2017. 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

§ 107 

(asia 3) 

UUDELLEEN VALMISTELTU TALOUSARVIO VUOSILLE 2018–2020 

 

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kunta-

yhtymän talousarvion ja -suunnitelman. Pöytyän kunnanhallitus on päättänyt 

kokouksessaan 30.10.2017 § 325 palauttaa yhtymähallituksen 18.10.2017 

kokouksessaan hyväksymän kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman 

vuosille 2018–2020 uudelleen valmisteluun niin, että Auran ja Pöytyän 

kuntien edellyttämä vähintään 2 prosentin vähennys vuoden 2016 

toimintamenoista toteutuisi. Auran kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 

6.11.2017 jättää kuntayhtymän talousarvion käsittelyasian pöydälle. 

 

Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 14.11.2017 palauttaa 

talousarvion uudelleen valmisteltavaksi johtaville viranhaltijoille. Säästöä 

aiempaan talousarvioon pitää löytyä noin 134 tuhatta euroa. Säästöä haetaan 
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toimintoja tehostamalla sekä kehittämällä sijaistoimintaa esimerkiksi 

palkkaamalla 2 varahenkilöä (terveydenhoitaja-sairaanhoitajaa).  

 

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty 

talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit 

sitovat yhtymähallitusta. 

 

Päivitetty esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2018 ja 

taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2020 on liitteenä 1. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille liitteenä 

olevan päivitetyn talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 

2018–2020 hyväksymistä. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 108 

(asia 4) 

TOISEN TERVEYDEN-/SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN 

PERUSTAMINEN 

 

Talousarviossa 2018–2020 esitetään kahden määräaikaisen terveyden-

/sairaanhoitajan varahenkilön toimen perustamista ajalle 1.1.2018–

31.12.2018. Perusteluina toimien perustamiselle ovat nykyisellään 

merkittävien sijaiskustannusten hallinta. Perustettavien toimen myötä on 

mahdollista huolehtia paremmin palveluiden saatavuudesta äkillisissä 

sairauspoissaoloissa ja välttää tarpeettomia vastaanottoaikojen peruutuksia. 

Toisaalta myös vakituisen henkilöstön työaikaa säästyy kun vaihtuvien, 

lyhytaikaisten sijaisten jatkuva perehdytys jää pois, ja osaava varahenkilö voi 

työskennellä kaikissa toimipisteissä itsenäisesti. 

 

Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sekä terveydenhoitajan että 

sairaanhoitajan tutkinto. Työaika on 38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 03HOI030 mukaisesti. Toimen tehtävä-

kohtainen palkka on 2340,19 e/kk. 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa terveyden-/sairaanhoitajan määräaikaisen 

varahenkilön toimen ajalle 1.1.2018–31.12.2018 ja myöntää johtavalle 

hoitajalle sen täyttöluvan molempien kuntien valtuustojen hyväksyttyä 

kuntayhtymän päivitetyn talousarvion vuodelle 2018. 
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Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  

 

 

§ 109 

(asia 5) 

KORVAUS RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRISOIKEUDEN SAANEILLE, ITSENÄISTÄ 

VASTAANOTTOA PITÄVILLE HOITAJILLE 

 

Yhtymähallitus on myöntänyt kokouksessaan 23.8.2016 § 58 luvan kolmelle 

hoitajalle osallistua hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden lisä-

koulutukseen Laurea ammattikorkeakoulussa ja kustantaa koulutuksen. 

Kokouksessa 28.9.2016 § 66 lupa osallistumiseen ja koulutuskustannuksiin 

annettiin neljännelle hoitajalle. Koulutuksen hinta on 4900 €/opiskelija. 

Koulutus on valtioneuvoston asetuksella säädettyä ja laajuudeltaan 45 

opintopistettä. Sen hyväksytysti suorittaneilla henkilöillä on mahdollisuus 

hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Valviralta. Luvan 

saamisen edellytys on lisäksi terveydenhuollon yksikön vastaavan lääkärin 

kirjallinen määräys lääkkeistä ja tehtävistä joissa koulutuksen suorittaneen 

henkilön on lupa terveydenhuollon toimintayksikössä toimia. 

Koulutuksen aloittaneista hoitajista kaksi on nyt suorittanut 

opintokokonaisuuden, heille on laadittu johtavan lääkärin tehtävämääritys ja 

määräys kirjoitettavasta reseptivalikoimasta, ja he ovat saaneet Valviran 

luvan vastaanottotoiminnan harjoittamiseen. Kaksi muuta koulutuksen 

aloittanutta saa opintokokonaisuuden valmiiksi lähiaikoina. 

Lääkkeenmäärääjähoitajien vastanottotoiminta suunnitellaan aloitettavaksi 

kuntayhtymässä 1.1.2018 alkaen erillisenä vastaanottotoimintana pääterveys-

asemalla. Toiminnalla tavoitellaan lääkäreiden ja hoitajien työnjaon 

kehittämistä tavanomaisten infektioiden hoidossa sekä matkailijoiden 

rokotteiden, ehkäisy-, diabetes-, verenpaine- ja Marevan -reseptien 

uusinnassa. 

Yleisenä käytäntönä on ollut maksaa lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen 

suorittaneille hoitajille tehtäväkohtaista lisäkorvausta 350–500 euroa 

kuukaudessa. 

 

Päätösehdotus 

 

Rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen hyväksytysti suorittaneille, 

tehtävämääräyksen ja Valviran toimiluvan saaneille lääkkeen-

määrääjähoitajan vastaanottotyötä kuntayhtymässä tekeville hoitajille 

myönnetään 375 euron tehtäväkohtainen lisäkorvaus kuukaudessa 1.1.2018 

alkaen. 

 

 Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 110 

(asia 6) 

MUUT ASIAT 

 

- Talouspäällikkö kertoi, että vuodeosaston ilmatiiveys remontti pysyi 

suunnitelluissa kustannuksissa.  

- Johtava lääkäri vastasi Marjatta Rannikon esittämään kysymykseen 

avosairaalan laskutuksesta. Johtava lääkäri selvensi avosairaalan 

laskutuskäytänteitä sekä asiakasmaksulakia. 

- Auran kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 18.12.2018 ja Pöytyän 

kunnanvaltuusto 11.12.2018. 

 

 

§ 111 

(asia 7) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.59 

 


