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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen Anun 

ja Arvola Ulla-Riitan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 11.9.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  

 

 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 4.9.2019 115 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 3) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ PERUSHOITAJAN TOIMELLE (nro 44) 

 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa vapautuvalle 

perushoitajan toimelle (nro 44) 5.9.2019 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Riihikoski. 

 

Perushoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan 

tutkinto. Toimen työaika on 38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen 

palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 

mukaisesti. Tämänhetkinen osaston perushoitajan tehtäväkohtainen palkka on 

2 155,05 euroa kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 30 – potilaspaikkainen osasto. 

Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmukaisen ja 

potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi ja kolmivuorotyön 

mahdollistamiseksi on osastolla oltava riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi 

on perushoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 

 
valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan perushoitajan toimelle (nro 34) 

5.9.2019 lukien toistaiseksi.  

 

 

 

 

  

 

  

Päätös: 
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§  

(asia 4) 

 

KUNTOHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEKSI JA 

TÄYTTÖLUPA 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta fysioterapiassa vapautuvan 

kuntohoitajan toimen (nro 37) muuttamista fysioterapeutin toimeksi ja 

täyttölupaa toimelle 1.12.2019 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen 

sijoituspaikka on fysioterapia, Riihikoski. 

 

Kuntohoitajan koulutus on lopetettu terveydenhuollon koulutusuudistuksen 

myötä joitakin vuosia sitten. Nykyisen kuntohoitajan toimen muuttaminen 

fysioterapeutin toimeksi mahdollistaa potilaiden tehokkaamman 

vastaanottotoiminnan terveyskeskuksessa, suoravastaanottotoiminnan 

edelleen kehittämisen, yhteistyön lisäämisen lääkäreiden ja hoidon tarpeen 

arviointia tekevien sairaanhoitajien kanssa sekä antaa mahdollisuuden 

ikäihmisten kotikuntoutuksen kehittämiseen yhdessä kunnan fysioterapeuttien 

ja kotihoidon kanssa.  

 

Fysioterapeutin toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 

fysioterapeutin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 

38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen 

fysioterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 2 416,72 euroa kuukaudessa. 

 
 valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää muuttaa kuntohoitajan toimen fysioterapeutin 

toimeksi ja myöntää täyttöluvan fysioterapeutin toimelle (nro 37) 1.12.2019 

lukien toistaiseksi.  

  

   
   

Päätös: 

  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 4.9.2019 117 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 5) 

HOITAJIEN RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN KOULUTUS 

 

Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan 23.8.2016 § 58 luvan kolmelle 

hoitajalle osallistua hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden lisä-

koulutukseen Laurea-ammattikorkeakoulussa ja päätti kustantaa koulutuksen. 

Kokouksessa 28.9.2016 § 66 lupa osallistumiseen ja koulutuskustannuksiin 

annettiin neljännelle hoitajalle. Koulutuksen hinta oli 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 kolme on tähän mennessä suorittanut 

opintokokonaisuuden, heille on laadittu johtavan lääkärin tehtävämääritys ja 

määräys kirjoitettavasta reseptivalikoimasta, ja he ovat saaneet Valviran 

luvan vastaanottotoiminnan harjoittamiseen. Lääkkeenmäärääjähoitajien 

vastanottotoiminta aloitettiin kuntayhtymässä 1.1.2018. Toiminnalla on 

kehitetty lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa tavanomaisten infektioiden 

hoidossa sekä matkailijoiden rokotteiden, ehkäisy-, diabetes-, verenpaine- ja 

Marevan -reseptien uusinnassa. Kokouksessaan 21.11.2017 yhtymähallitus 

päätti 375 euron suuruisesta tehtäväkohtaisesta korvauksesta rajatun 

lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen hyväksytysti suorittaneille, johtavan 

lääkärin tehtävämääräyksen ja Valviran toimiluvan saaneille lääkkeen-

määrääjähoitajan vastaanottotyötä kuntayhtymässä tekeville hoitajille. 

 

Uusi koulutusjakso on käynnistymässä Turun ammattikorkeakoulussa 

syksyllä 2019, ja kaksi hoitaja on ilmaisseet kiinnostuksensa koulutukseen.  

Koulutuksen kustannus on 4 900 euroa/oppilas. Opiskelu on monimuotoista, 

se on mahdollista suorittaa työn ohessa, sisältää lähiopiskelupäiviä ja etätyötä 

tehtävien muodossa. Koulutus on kokonaislaajuudeltaan 45 opintopistettä.  

1.5.2019 on voimaan astunut terveydenhuoltolain § 60a sekä § 63, joiden 

mukaan terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suoritetaan 

valtion varoista laskennallisin perustein korvausta terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä tarkoitetun rajatun 

lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen kustannuksista. Korvauksen 

määrä perustuu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden 

määrään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. Korvaus haetaan 

puolivuosittain ja se voidaan maksaa niiden henkilöiden koulutuksesta, jotka 

ovat saaneet oikeuden rajattuun lääkkeenmääräämiseen 1 päivänä tammikuuta 

2019 tai sen jälkeen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940559
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Johtavan hoitajan antaman selvityksen mukaan koulutukseen osallistuvien 

hoitajien koulutuspäivien sijaistukset on mahdollista kattaa kuntayhtymän 

vuosittaisen koulutussuunnitelman ja talousarvion puitteissa.  

 

Liite 1: laki rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden koulutuskorvauksesta 

 
 valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy osallistumisluvan kahdelle hoitajalle syksyllä 2019 

alkavaan hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden lisäkoulutukseen. 

Matkoista ja majoituksista aiheutuvista kuluista korvataan 50 %. Suoritetun 

koulutuksen jälkeen johtava lääkäri päättää tehtävänsiirrosta kuntayhtymän 

tarpeen mukaan.  

  

 

Päätös: 
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§  

(asia 6) 

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

 

 Yhtymähallitus on käsitellyt talouspäällikön viran täyttämistä kokouksissaan 17.4.2019 § 

48 ja 22.5.2019 § 60 seuraavasti:  

 
17.4.2019 

§ 48 Lisäpykälä 

(asia 3) 

 

PERUSTEETTOMASTI MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN 

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA 

 

Kuntayhtymässä on talouspäällikön virka, jonka tehtävänkuvaus on 

määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä § 14 ja § 18. Kuntayhtymän 

talouspäällikön virka on täytetty määräaikaisena vuodesta 2012; 

yhtymähallituksen päätökset: § 11/2012, § 23/2012, § 59/2014, § 32/2017 ja 

§ 66/2018. Nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.12.2019. 

 

Talouspäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4217,83 €/kk ja 

kelpoisuusehtona soveltuva ylin korkeakoulututkinto.  

 

Perusteiksi määräaikaisuuksille on esitetty mm. Auran ja Pöytyän kuntien 

yhdistymissuunnitelmat sekä sote- ja maakuntauudistus. Myös 

terveyspalveluselvitystä, kuntien omia kehityshankkeita sekä mahdollisia 

talouden tehostamistoimia on käytetty perusteina. 

 

Johtavat viranhaltijat ovat läpikäyneet kuntayhtymän määräaikaiset työ- ja 

virkasuhteet ja konsultoineet asianajotoimisto Lukander & Ruohola HTO:n 

Juhani Ekuria sekä kuntaliiton sekä ammattiliittojen juristeja menettelyjen 

lainmukaisuudesta.  Lainopillisten asiantuntijoiden yksiselitteinen näkemys 

on, että mahdollisiin tuleviin muutoksiin vetoaminen ei ole peruste 

määräaikaisuudelle, eikä talouspäällikön viran jatkuva määräaikainen täyttö 

siten ole lainmukainen. HTO Juhani Ekurin kirjallisessa lausunnossa 

todetaan: ”Talouspäällikön tehtävä perustuu kuntayhtymän 

hallintosääntöön. Aikaisempien päätösten perusteluissa todetaan, että 

tehtävän hoito edellyttää pidempiaikaisesti oman viranhaltijan. Näin ollen 

näyttää ilmeiseltä, että talouspäällikön tehtävällä on olemassa pysyvä tarve. 

Edellä mainituista syistä talouspäällikön tehtävän täyttämiselle 

määräaikaisesti ei näytä olevan lain mukaisia perusteita.” 

 

   valmistelija: Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksesta.  

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää luopua talouspäällikön viran määräaikaisuudesta 

sekä antaa viralle täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2020 alkaen. 

 

  

Asian käsittely: 
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Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.07 – 17.55. 

Matti Kaurila ja Markku Autio saapuivat kokoukseen klo 

17.14. 

 

 

Heikki Isotalo esittää päätösehdotuksen hyväksymistä. Merja Maasalo ja 

Jarko Rahkala kannattavat Isotaloa.  

Markku Autio esittää että pykälää ei käsitellä. Matti Kaurila kannattaa 

Aution esitystä.   

Ulla-Riitta Arvola esittää käsittelyn siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Anu 

Tamminen kannattaa Arvolan esitystä. Tämän jälkeen Markku Autio 

ilmoittaa peruvansa oman esityksensä ja Matti Kaurila vetää pois 

kannatuksensa Aution esitykselle. Markku Autio ilmoittaa kannattavansa 

Arvolan esitystä.   Tämän jälkeen Heikki Isotalo ilmoittaa peruvansa oman 

esityksensä ja Merja Maasalo sekä Jarko Rahkala vetävät pois 

kannatuksensa. Heikki Isotalo ilmoittaa kannattavansa Arvolan esitystä.  

 

 

Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen yksimielisesti. 

  
22.5.2019  

§ 60 

(asia 3) 

PERUSTEETTOMASTI MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN 

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää luopua talouspäällikön viran määräaikaisuudesta 

sekä antaa viralle täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2020 alkaen. 

 

  Lauri Ämmälä poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.31- 17.38 

 

 

Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu kuntayhtymän taloustoimen johtaminen, 

työsuojelupäällikön sekä palkka-asiamiehen tehtävät sekä kuntayhtymän 

kiinteistöhuollosta vastaavan isännöitsijän sekä taloushallinnon, 

ravintohuollon ja teknisen henkilöstön esimiehen tehtävät. Talouspäällikkö 

vastaa myös terveyskeskuksen välinehuollon laitteiston toiminnasta.  

Talouspäällikkö kuuluu johtoryhmään, vastaa talousarvio- ja 

tilinpäätösvalmistelusta sekä hankintatoimesta, samoin hänen vastuulleen 

kuuluu kuntayhtymän laskentatoimi ja sen kehittäminen. Talouspäällikön 

tehtäviin kuuluu myös yhtymähallitusten kokousten pöytäkirjanpitäjän ja 

sihteerin tehtävät. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää 

korkeakoulututkintoa, kokemusta taloushallinnon tehtävistä ja johtamisesta 

sekä kunnallishallinnon ja perusterveydenhuollon toiminnan hyvää 

tuntemusta. Lisäksi tehtävässä edellytetään isännöitsijän tehtäviin liittyvää 

osaamista, kiinteistöhuollon tuntemusta sekä painelaitteiden käyttäjän sekä 
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tulityökortinhaltijan pätevyyttä. Työssä edellytetään hyvää suomen kielen 

suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan terveydenhuollon sekä 

henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien tuntemus sekä hyvät 

vuorovaikutustaidot. 

 

Virka oli avoinna 20.6. – 8.7.2019. Virkaa haki 2 henkilöä, joista molemmat 

täyttivät kelpoisuusehdon ylemmän korkeakoulututkinnon osalta. 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtava lääkäri ovat 

haastatelleet hakijat 26.8.2019.  

Yhtymähallitukselle esitellään hakijat ja haastattelun tulokset kokouksessa. 

 valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus: 

 

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.   

 

Päätös: 

 

 

 

 

 

  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 4.9.2019 122 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 7) 

 

AVPH:N PYSYVÄ TUOTANTOKÄYTTÖ 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt AVPH pilottia kokouksissaan 20.9.2019 § 77 ja tuotantokäyttöä 13.6.2019 § 

80 seuraavasti:  

  
AVPH:n TUOTANTOKÄYTTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kuntayhtymä on lähtenyt mukaan sähköiseen ajanvarauksen pilottiin yhtymähallituksen 

20.9.2017 kokouksen § 77 mukaisesti: 

 
§ 77 
(asia 9) 

MEDBIT OY:N TARJOUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMEN 

ALUEEN KUNNILLE 
 

Medbit Oy on antanut tarjouksen sähköisen asioinnin palveluista Varsinais-Suomen alueen 

kunnille. Tarjous muodostuu kolmesta palvelu-kokonaisuudesta 
- asiointi.info -www-portaalista 

- videovälitteisistä asiointipalveluista sekä 

- kansalaisen etämittausratkaisusta. 
Turun kaupungin sote -muutosjohtaja Antti Parpo on antanut oman vetoomuksensa tarjouksen 

hyväksymisestä 19.4.2017. Projekti toteutetaan ehdollisesti, mikäli saadaan vähintään 200 000 
kokoinen väestöpohja. 

 

Päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää tehdä aiesopimuksen Medbit Oy:n kanssa sähköisistä asiointipalveluista 

ja valtuutta talouspäällikkö Lauri Ämmälän allekirjoittamaan aiesopimuksen. 
 

   Päätös:  

 
Päätösehdotuksen mukainen  

 

Pilotin perusteella sähköinen ajanvaraus on todettu toimivaksi ratkaisuksi ja 

ohjausryhmä on päättänyt siirtyä järjestelmän käytössä tuotantokäyttöön 

1.1.2018 alkaen. AVPH:n ohjausryhmään kuntayhtymästä ovat kuuluneet 

Sari Koskelin, Eero Lehtinen, Hanna Rannanperä, Heli Kriikkula, Eija-Liisa 

Vikström ja Merja Männikkö.  

 

2M-IT on antanut kuntayhtymälle tarjouksen ajanvaraus ja palvelunhallinta 

- ratkaisun (AVPH) jatkuvasta palvelusta 2.3.2017. Käytännössä kyseessä on 

sähköisen ajanvarausjärjestelmän tekninen ylläpito. Tarjous käsittää 

ratkaisukokonaisuuden sovelluksien hallinnan ja niihin liittyvät jatkuvat 

tukipalvelut ja pienkehittämistoiminnan. Palvelun tarkoituksena on ratkaista 

käytössä olevien sovelluksien käyttöön liittyviä tukipyyntöjä, toimia 

asiantuntijana ratkaisuun ja palveluun liittyvissä kysymyksissä ja kehittää 

palvelua. Kuntayhtymän henkilöstöllä on käytössä tukinumero ja 

sähköpostiosoite, johon he voivat ottaa yhteyttä sovellusten käyttöön 

liittyvien kysymysten ja ongelmien kanssa. Palvelumalli on sovittu yhdessä ja 

ratkaisu tuotetaan sovitussa ajassa. Jatkuvan palvelun piiriin kuuluvat myös 

mahdollisesti myöhemmin käyttöönotettavia, palveluun ohjaukseen liittyviä 

ratkaisuja, kuitenkin niin, että uusien ratkaisujen käyttöönotoissa ja palvelun 

hinnassa huomioidaan mahdolliset kustannusvaikutukset. 
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Käyttöönottokustannukset ovat tuolloin olleet 48 330 euroa, jotka 2M-IT on 

kattanut. Jatkuvana palveluna tuotettavia palveluita on tuolloin hinnoiteltu 

12 832 euroon vuodessa. Yhtymähallitus ei tuolloin käsitellyt tarjousta. 

Kuntayhtymä on maksanut 2M-IT:n tälle osoittamat laskut, vaikka asiasta ei 

ole ollut yhtymähallituksen voimassa olevaa päätöstä. Talouspäällikkö on 

osana sisäistä tarkastusta havainnut poikkeaman ja asiasta on tehty sisäinen 

selvitys. Poikkeaman keskeisenä syynä voidaan pitää sekä yhtymäjohtajan, 

että talouspäällikön vaihtumista keväällä 2017, minkä johdosta myöskään 

lopullista tarjousta ei oltu virallisesti hyväksytty kuntayhtymän taholta. 2M-

IT on myös osaltaan todennut laiminlyöneensä varmistuksen tarjouksen 

hyväksymisestä. Selvityksen perusteella ei ole kuntayhtymän osalta aihetta 

jatkotoimenpiteisiin.   

 

Selvityksen yhteydessä 2M-IT on havainnut hinnoitelleensa sekä 

laskuttaneensa kuntayhtymää AVPH:sta väärin. 2M-IT on luvannut toimittaa 

uuden tarjouksen kuntayhtymälle mahdollisimman pikaisesti.  

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

   Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää hyväksyä AVPH:n pilottijakson jälkeen toteutuneet 

käyttö- ja ylläpitokustannukset alkuperäisen tarjouksen mukaisesti ja 

käsittelee tulevassa kokouksessaan 2M-IT:n tulevan korjatun tarjouksen 

AVPH:n jatkuvasta palvelusta. 

  

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

Talouspäällikkö on käynyt läpi 2M-IT:n kanssa AVPH kokonaisuutta. Lisäksi johtoryhmä 

kävi neuvottelut 2M-IT:n kanssa 27.8.2019, jonka jälkeen 2M-IT antoi tarkennetun 

tarjouksen. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kokonaisuudessaan tarjouksen.   

 

 Liite 2 (luottamuksellinen): 2M-IT:n tarjous  

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 

 Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 2M-IT:n tarjouksen AVPH:n käytöstä 

jatkuvana palveluna. Palvelun tämän hetkiset vuosikustannukset käytölle ovat 

noin 25 000 euroa. 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 8) 

VASTAAVIEN HAMMASLÄÄÄKÄREIDEN KIRJELMÄ SAIRAANHOITOPIIRILLE  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuodesta 2005 järjestänyt 

jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen 

sopimuksiin perustuen. Vuosina 2005 - 2014 päivystys järjestettiin 

viikonloppuisin ja arkipyhinä ja vuoden 2015 alusta myös arki-iltaisin. 

Käytäntö perustuu sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätökseen 

(15.4.2004 § 14). Päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiiri voi tuottaa 

jäsenkuntiensa puolesta ja omakustanteisesti kunnan velvollisuuteen kuuluvaa 

kiireellistä suun terveydenhoitoa.  

Käytännön yksityiskohdista on sovittu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän suu- ja leukasairauksien klinikan ja kuntien/kuntayhtymien 

terveyskeskusten kahdenvälisissä sopimuksissa. Sopimukset ovat saman 

sisältöisiä. Palvelujen sisällöstä ja tuottamistavasta todetaan sopimuksissa 

mm. seuraavaa: sairaanhoitopiiri osoittaa päivystykseen palveluksessaan 

olevan vastaavan hoitajan, joka huolehtii potilasasiakirjoista, tarvittavien 

potilasasiakirjamerkintöjen tekemisestä ja laskutuksesta. Lisäksi 

sairaanhoitopiirillä on palveluita tuotettaessa kunnan päivystykseen 

osoittaman henkilökunnan työntekoon liittyvä työnjohdollinen vastuu. 

Kuntien ja kuntayhtymien vastaavat hammaslääkärit ovat kesän 2019 aikana 

saaneet tietää, että suu- ja leukasairauksien klinikan hoitohenkilökuntaa on 

irtisanottu 27.11.2019 alkaen. Tästä johtuen on syntynyt huoli, pystyykö 

sairaanhoitopiiri jatkossa varmistamaan sopimuksien mukaisen vastaavan 

hoitajan päivystyspalveluihin. Johtavat/vastaavat hammaslääkärit ovat 

laatineet asiasta kirjelmän sairaanhoitopiirille.   

Liite 3: Varsinais-Suomen kuntien kuntien/kuntayhtymien 

johtavien/vastaavien hammaslääkäreiden kirjelmä 

Päätösehdotus: 

 

 Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 9) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

   

  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset: 

-  Päätös tutkimusluvasta Y08 

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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§  

(asia 10) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 11) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


