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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

Hallintosäännön §63 mukaisesti kuntayhtymä voi pitää kokouksen 

sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 

paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 

eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

  

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukka ja 

Maasalo Merja. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 29.4.2020 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 3) 

VUODEN 2020 TALOUSARVIO 

 

 

Yhtymähallitus on kokouksissaan 19.2.2020 §20  päättänyt palauttaa talousarvion 

uudelleen valmisteluun ja kokouksessaan ja 27.2.2020 §29 ohjeistanut johtavia 

viranhaltijoita valmistelemaan uuden talousarvio esityksen seuraavasti:  
 
 

TALOUSARVION VUODELLE 2020 UUDELLEEN VALMISTELU  

 

Yhtymähallitus on päättänyt 19.2.2020 § 19 kokouksessaan seuraavaa: 

  

§ 19 

(asia 9) 

AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN VIRKAMIES- JA LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON 

TAPAAMINEN 3.2.2020   

 

  

   Yhtymähallitus on kokouksessaan 22.1.2020 § 5 päättänyt seuraavaa:  

 

§ 5 

(asia 5) 

AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN VIRKAMIES- JA 

LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMISEN 

TERVEISET  

 

Auran ja Pöytyän kuntien virkamies- ja 

luottamushenkilöjohto ovat tavanneet 16.1.2020. Kunnilla 

on yhteinen näkemys siitä, että vuoden 2020 

talousarvioesitystä tulisi käydä yhdessä vielä läpi etsien 

kokonaisuuksia, joissa taloudellinen säästö olisi 

mahdollinen. Kuntien taloustilanne ei kestä nyt esitettyjä 

kustannusnousuja.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  

 

Päätös:  

 

Kuntayhtymä kutsuu jäsenkuntien kunnanjohtajat, 

talousjohtajat ja sosiaalijohtajat tapaamiseen. 

Kuntayhtymää edustavat johtavat viranhaltijat.  

    

Johtavat viranhaltijat tapasivat 3.2.2020 ja keskustelivat vuoden 2020 

talousarviosta.  

 

Tapaamisen muistio oheismateriaalina:   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Jäsenkuntien maksuosuuden on hallituksen 18.12.2019 

hyväksymän talousarvion mukaan arvioitu kasvavan noin 9,7 

%. Tämä tarkoittaa 782 tuhannen euron korotusta 

maksuosuuksiin verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, jota 

on pidetty 2020 talousarvion laadinnan pohjana. 

Jäsenkunnat ovat ilmaisseet, että vuonna 2020 kuntien 

maksuosuudet saisivat kasvaa korkeintaan 2-5 %. Tämä 

tarkoittaa noin 380 tuhannen euron sopeutustoimia 

yhtymähallituksen hyväksymään talousarvioon. 

Huomionarvoista on myös se, että kuntayhtymä joutui 

pyytämään 470 tuhannen euron ylitysluvan vuoden 2019 

talousarvioon. Syksyllä 2019 talousarvion laadinnan 

yhteydessä käytiin keskustelua myös suuremmista 

rakenteellisista muutoksista. Näistä keskusteltiin myös 

johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa. Pöytyän kunnan 

viesti on selvä: rakenteellisten muutosehdotusten kanssa 

tulee odottaa kunnan talouden tasapainotussuunnitelman 

käsittelyä valtuustossa 23.4.2020 

 

 

Johtavien viranhaltijoiden tapaamisen jälkeen kuntayhtymän johtavat 

viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallitukselle esiteltäviksi asioita 

mahdollisista sopeutustoimista.  

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät kokouksessa laskelmia ja 

yksityiskohtia mm. seuraavista kohteista:  

 

- Työterveyshuollon palveluiden supistaminen   

- Vuodeosastotoiminnan lakkauttaminen  

- Avosairaalatoiminnan tarkastelu  

- Avoimien virkojen/toimien täyttämättä jättäminen 

- Sijaismäärärahojen supistaminen  

- Akuuttivastaanottotoiminnan lopettaminen 

- Sulkuaikojen pidentäminen ja käytänteiden muuttaminen 

- Lomarahavapaan käyttöönotto ja talkoovapaat  

- Potilastietojärjestelmäpäivitysten tarpeellisuus 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus antaa johtaville viranhaltijoille työskentelyohjeet seuraavaa 

24.2.2020 sovittua kuntayhtymän ja kuntien johtavien viranhaltijoiden 

tapaamista varten.  

 

Päätös:  

 

Yhtymähallitus ohjeistaa johtavat viranhaltijat jatkamaan valmistelua 

sopeutustoimista ja keskustelemaan niistä seuraavassa kuntayhtymän ja 

kuntien johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa.  

 

 

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat tapasivat kuntien johtavia viranhaltijoita 24.2.2020. 

Tapaamisessa käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa esitellyt sekä erilaisilla laskelmilla 

ja vertailutiedoilla täydennetyt talouden sopeuttamisvaihtoehdot.  

 

 

Valmistelija: talouspäällikkö 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Päätösehdotus:    

 

 

Yhtymähallitus velvoittaa johtavat viranhaltijat valmistelemaan uuden 

talousarvioesityksen vuodelle 2020 sisältäen seuraavat talouden sopeuttamistoimet.  

 

- Työterveyshuollon palveluiden supistaminen   

- Avoimien virkojen/toimien täyttämättä jättäminen 

- Sijaismäärärahojen supistaminen  

- Sulkuaikojen pidentäminen ja käytänteiden muuttaminen 

- Potilastietojärjestelmäpäivitysten tarpeellisuus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 25.3.2020 ja velvoittaa johtavat 

viranhaltijat valmistelemaan talousarvioesityksen käsiteltäväksi kokouksessa.  
 

 

Johtoryhmä on valmistellut saatujen ohjeistusten mukaisesti päivitetyn talousarvioesityksen 

vuodelle 2020. Työterveyshuollon palveluiden supistamisesta neuvoteltu palveluntuottajan kanssa 

ja uusi sopimus on valmistelussa.  

Avoimia virkoja ja toimia on tarkoitus täyttää seuraavasti: Osaston geriatrin tehtävät hoidetaan 

vuokratyövoimin kesäkuun loppuun ja kesäaika sijaisjärjestelyin, niin että virka täytetään 1.8. 

alkaen. Sosiaalityöntekijän työpanos ostetaan Pöytyän kunnalta ja toimea ei täytetä. Akuutti-

iltavastaanoton osa-aikaisen (20h/vko) sairaanhoitajan toimea ei täytetä.  

Sijaismäärärahoja esitetään leikattavaksi kaikilta yksiköiltä mahdollisuuksien mukaan.  

Sulkuaikoja pidennetään niin, että aiemmin päätetyn viiden viikon kaikkien sivuterveysasemien 

sulun lisäksi yhden Pöytyän sivuterveysaseman sulku pidennetään kahdeksaan viikkoon. Kaikki 

sivuterveysasemat suljetaan lisäksi viikon ajaksi vuoden lopussa. Laboratorionäytteenotto 

keskitetään kesällä kahdeksaksi viikoksi ja vuodenvaihteessa kahdeksi viikoksi pääterveysasemalle.  

Potilastietojärjestelmän vuosijulkaisu 2020 päivitys siirretään vuodelle 2021.  

 

Yhtymähallituksen 27.2.2020 § 29 päätösten lisäksi uudelleenvalmistelutyössä on käyty läpi 

kaikkia ostopalvelusopimuksia, mm. sikiöseulonnan ostopalvelusopimus lakkautettiin helmikuun 

loppuun, etägeriatrisopimus irtisanottiin maaliskuun lopussa. Maksutuottoja on tarkasteltu 

uusimpien tilastojen valossa, samoin muitakin materiaali- ja ostopalvelueriä.  

 

Tavoitteena olevista säästöistä huolimatta on ollut välttämätöntä huomioida lääke- ja 

hoitotarvikekustannusten kuntayhtymän toimista riippumaton kasvutendenssi.  

 

 
Liite 1: Talousarvio vuodelle 2020 

 

 

Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö 

 

 

Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille kokouksessa 

käsitellyn päivitetyn talousarvion vuodelle 2020 hyväksymistä. 

  

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§  

(asia 4) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VUODELTA 2019 TÄYDENTÄMINEN  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän vuoden tilinpäätöstä kokouksessaan 31.3.2020 

§ 44 seuraavasti:  

 

 
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen 

hyväksyvät 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös 

vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

Jäsenkunnat päivittivät kuntayhtymän perussopimuksen 1.5.2019. Aiemman 

perussopimuksen (1.1.2018) 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja 

yksikköhinnat vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä. Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti 

kuntaosuuksia. Voimassa olevan perussopimuksen (1.5.2019) mukaan 

vuosittaisessa palvelusopimuksessa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja 

niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 14.11. 

mennessä. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välille ei ole tehty 

palvelusopimusta vuoden 2019 palveluista. Näin ollen vuoden 2019 

tilinpäätös on laadittu perussopimuksen (1.1.2018) mukaisesti. 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään molemmilla tavoilla lasketut 

jäsenkuntien toteutunut käyttö ja kustannukset.  

 

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 341 277,32 

euroa alijäämäinen. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, 

huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 29 829,12 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.  

 

                           Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen 

ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

  Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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Tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä ollut jaksotusvirhe 

taseen vastattavan puolen vieraassa pääomassa. Vuoden 2019 toinen lainanlyhennyserä oli 

jäänyt siirtämättä lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Näin ollen vuoden 2019 

tilinpäätöksessä oli alun perin merkattu vieraanpääoman määräksi 108 860 euroa, oikea 

summa on 72 575 euroa. Lyhytaikaiseksi vieraaksi pääomaksi oli merkattuna 72 570 euroa, 

kun oikea summa on 108 855 euroa. Virheellä ei ole vaikutusta vuoden 2019 tulokseen. 

Samalla lisättiin sivulle 5 otsikot: Yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Sivulla 10 

olevasta taulukosta korjattiin näppäilyvirhe.  

 

Liite 2: Tilinpäätös 2019 korjattu versio  

 
Valmistelija: talouspäällikkö 
 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

  

 

 

 

 

  



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 22.4.2020 85 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 5) 

KORONAPANDEMIATILANNE 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö antavat selvityksen kuntayhtymän alueen ajankohtaisesta 

epidemiatilanteesta sekä kuntayhtymän toiminnasta siihen liittyen.  

 

 
Valmistelijat: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 6) 

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOJEN AKUUTTIPOTILAIDEN 

HOITOPÄIVIEN TOTEUTTAMISESTA VARSINAIS-SUOMESSA 

 

Sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon organisaatiot ovat sairaanhoitopiirin 

johdolla käyneet keskusteluja yhteistyöstä koronapotilaiden hoidossa.  

Yhteisenä tahtotilana on keskittää positiivisten koronapotilaiden sairaalahoito sellaisille 

osastoille, joissa henkilökunta ja potilaat voidaan kohortoida vain infektiopotilaiden 

hoitoon, ts. perustaa perustason infektio-osastoja. Niillä osastoilla, joilla ei koronapotilaita 

hoideta, sitoudutaan ottamaan vastaan muiden kuntien ei-koronainfektiopotilaita.  

 

Kuntayhtymän osastolla on tarkoitus tässä tilanteessa hoitaa muita kuin koronapotilaita ja 

sitoutua vastaanottamaan näitä potilaita myös muista kunnista, sillä kuntayhtymällä ei ole 

mahdollisuutta perustaa omaa erillistä infektio-osastoa.  

Tavoite on, että sairaanhoitopiirin kaikki perusterveydenhuollon organisaatiot hyväksyvät 

saman yhteistyösopimuksen.   Alustavissa keskusteluissa kaikki alueen organisaatiot ovat 

suhtautuneet erittäin myönteisesti yhteistyöhön.  

 

Sairaanhoitopiirissä valmisteltu sopimusluonnos esitellään kokouksessa.  

  

 

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin ja talouspäällikön 

neuvottelemaan ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen terveyskeskusten 

vuodeosastojen akuuttipotilaiden hoitopäivien toteuttamisesta alueen 

perusterveydenhuollon yksiköiden kesken. 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 7) 

SOPIMUSTARKASTELU SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖPANOKSEN TUOTTAMISESTA 

PÖYTYÄN KUNNAN TOIMESTA  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt sosiaalityöntekijän tehtävien hoitoa kuntayhtymässä kokouksessaan 

18.12.2019 seuraavasti:  

 
§ 180 

(asia 14) 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖPANOKSEN OSTO PÖYTYÄN KUNNALTA.  

  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt sosiaalityöntekijän viran täyttölupaa mm. kokouksissaan 

20.2.2019 § 22, 20.11.2019 § 149 seuraavasti: 

 
20.11.2019§ 149 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 

  

Yhtymähallitus on käsitellyt sosiaalityöntekijän viran täyttöä seuraavasti:  

 
20.2.2019 § 22 
(asia 8) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.9.2018 § 91 asiaa seuraavasti: 

 
§ 91 

(asia 7) 

 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRALLE (nro 39) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle siirtymisen johdosta 
vapautuvalle sosiaalityöntekijän viralle (nro 79) 1.1.2019 lukien toistaiseksi. Viran 

ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 

 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattilaisista säädetyn 

lain mukainen pätevyys. Työaika virassa on 38,25 h/vk ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 4 kohdan 04SOS04A mukaisesti. Tämänhetkinen sosiaalityöntekijän 
tehtäväkohtainen palkka on 2 737,75 euroa kuukaudessa. 

   

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöillä on merkittävä rooli terveydenhuollon asiakkaan 
palvelusuunnitelman laatimisessa, asioiden hoitamisessa ja etuuksien sekä 

jatkohoitojärjestelyjen selvittämisessä. Asiakasmaksulain mukaan terveydenhuollon tehtävänä 

on järjestää osa päihdehuollon palveluista, ja tällöin asiakasmaksujen määrittely on 
terveydenhuollon sosiaalityöntekijän ammatillista osaamista edellyttävä tehtävä. 

Terveyskeskussosiaalityöntekijän työn lähtökohta on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

tarpeissa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä antaa psykososiaalista tukea ja kriisipalvelua, 
antaa tietoa sosiaaliturvasta ja – palveluista sekä osallistuu osaston sekä avoterveydenhuollon 

eri-ikäisten potilaiden kuntoutussuunnitelmien laatimiseen moniammatillisten työryhmien 

asiantuntijajäsenenä. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalityöntekijän osaamista käytetään 
tarvittaessa muun muassa palvelutarpeen arviointia tehtäessä. Valmisteilla olevat 

terveydenhuoltolain sekä asiakas- ja potilaslain muutokset edellyttävät aiempaa enemmän 

sosiaalityöntekijän asiantuntemusta terveydenhuollossa. Jatkossa potilaan hoidosta vastaavan 
lääkärin on potilaan edun mukaisesti toimittava sosiaalihuoltolain 42§ tarkoitetun 

omatyöntekijän kanssa tarvittavan hoidon ja palvelujen järjestämiseksi sekä niiden jatkuvuuden 

turvaamiseksi. Sosiaalityöntekijän asiantuntemusta tarvitaan myös kiireellisenä hoitona 
annettavan psykososiaalisen tuen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuudessa. 

Kiireellisenä hoitona on terveydenhuollossa jatkossa annettava raskaana olevien päihdehoito, 

päihderiippuvuuden katkaisuhoito ja muu kiireellinen päihdehoito. 
 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 1.1.2019 alkaen, 
ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 
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Päätös: 

   Asia jätetään pöydälle.  

   
Kuntayhtymän sosiaalityöntekijän tehtävät on väliaikaisesti jaettu osittain kuntayhtymän 

fysioterapeuttien sekä jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden kesken. Johtava lääkäri ja johtava 
hoitaja ovat neuvotelleet järjestelyistä Pöytyän perusturvajohtajan sekä Auran sosiaalijohtajan 

kanssa sekä seuranneet kuntien sosiaalityöntekijöiden tehtävistä suoriutumista säännöllisissä 

tapaamisissa.  Lyhyessä ajassa on käynyt ilmi, että jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden 
toimenkuva on hyvin erilainen, ja mm. veteraanien kuntoutuksen palveluprosessin sujuva 

toteutus ja seuranta edellyttävät terveydenhuollon kattavaa tuntemusta ja vuorovaikutusta 

kuntayhtymän terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä kuntoutuksen palvelutuottajien kanssa. 
Samoin lasten kuntoutuksen palveluprosessit edellyttävät terveydenhuollon toimintakäytäntöjen 

ja kuntayhtymän sopimusten tuntemusta.  Käydyissä keskusteluissa perusturvajohtajan kanssa 

on todettu terveydenhuollon sosiaalityöntekijän virantäyttö perustelluksi. 
 
   Valmistelija: johtava lääkäri  

 

Päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 1.3.2019 alkaen, 

ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 
 

 

Asian käsittely: 
 

  Jukka Leino ehdotti ja Markku Autio kannatti asian pöydälle jättämistä.  

 
Päätös:  

 

Asia jätetään pöydälle 
 

 

Kuntapäättäjätapaamisessa 5.9.2019 on sovittu, että sosiaalityöntekijän viran täyttöä 

käsitellään yhtymähallituksen marraskuun 2019 kokouksessa. Johtava lääkäri ja 

johtava hoitaja ovat kuluneen vuoden aikana käyneet kummankin jäsenkunnan 

sosiaalijohtajien kanssa säännöllisiä keskusteluja tehtävien hoitoon liittyvissä 

kysymyksissä. Tapaamisten tuloksena on käynyt selväksi, että jäsenkunnilla ei ole 

tarjota kuntayhtymälle terveydenhuollon sosiaalityöntekijän tehtävien hoidossa 

vaadittavaa osaamista tai resursseja. Sosiaalityöntekijän puuttuminen 

kuntayhtymästä aiheuttaa kuntayhtymän muille viran- ja toimenhaltijoille tehtävien 

kasaantumista. Tämä on vaikeuttanut kuntalaisia saamaan heille oikeutettuja 

palveluita ja etuuksia.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle 2.1.2020 alkaen, 

ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 

 

Päätös: 

 

   Asia jätetään pöydälle.  

   

Pöytyän kunnan vt. perusturvajohtaja on ilmoittanut Pöytyän kunnan valmiudesta myydä 

kuntayhtymälle sen tarvitsema sosiaalityöntekijän työpanos.  Johtava lääkäri on neuvotellut 

järjestelystä Pöytyän vt. perusturvajohtajan sekä Auran kunnan sosiaalijohtajan kanssa.  

Neuvottelun lähtökohtana on ollut ½ sosiaalityöntekijän työpanos. Pöytyän vt. 

perusturvajohtaja on valmistellut sopimusluonnoksen 11.12.2019, jossa esitetään 

työpanoksen olevan 4 tuntia viikossa.  

Sopimusluonnos esitellään kokouksen oheismateriaalina.  

  
valmistelija: johtava lääkäri 
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Päätösesitys: 

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan lääkärin ja talouspäällikön jatkamaan neuvotteluja 

Pöytyän kunnan kanssa ja solmimaan 6 kk kestoisen sopimuksen sosiaalityöntekijän 4 h/vko 

työpanoksesta. Tehtävien hoidon toteutumista ja sopimuksen jatkoa tarkastellaan 

yhtymähallituksen huhtikuun 2020 kokouksessa.  

 

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

Pöytyän kunnan työntekijä Jatta Ylialho on vastannut kuntayhtymän 

sosiaalityöntekijän tehtävien hoidosta 19.2.2020 alkaen. Hän on työskennellyt 

kuntayhtymän tiloissa yhtenä iltapäivänä viikossa.   

 

Kuntayhtymän osaston osastonhoitajalta saadun palautteen mukaan tehtävien 

hoito on toteutunut asianmukaisesti ja molempien jäsenkuntien potilaat ovat 

hyötyneet sosiaalityöntekijän asiantuntemuksesta. Huomioitavaa on tosin, että 

yhteisyösopimus on ollut voimassa vasta 2 kk ja toteutukseen on vaikuttanut 

paitsi koronaepidemiatilanne myös Pöytyän kunnan perusturvan 

henkilöstövaje. 

    
Valmistelija: johtava lääkäri 
 

Päätösehdotus 

 

Kuntayhtymä jatkaa yhteistyösopimusta sosiaalityöntekijän palveluiden 

ostosta Pöytyän kunnan kanssa.  

 

Päätös: 
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§ 

(asia 8) 

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELIN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.8.2019 § 94 velvoittanut johtavat viranhaltijat valmistelemaan 

esityksen potilastietojärjestelmäpalvelinratkaisujen toimintavarmuuden takaamiseksi: 

 
§ 17 

(asia 7) 

 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELINHANKKEEN ETENEMINEN  

Yhtymähallitus on kokouksessaan 21.8.2019 § 94 käsitellyt asiaa 

seuraavasti:  

§ 94 

(asia 8) 

TOIMINTAKATKO TERVEYSKESKUKSEN 

VASTAANOTTOTOIMINNASSA   

Kuntayhtymän potilastietojärjestelmä- ja 

hallintopalvelimissa ilmeni tekninen vika keskiviikkona 14.8. 

iltapäivällä, jonka johdosta vastaanottotoiminnassa oli noin 

vuorokauden mittainen katkos. Vika saatiin korjattua 

perjantai 16.8.2019 aamuun mennessä.  

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö kertovat kokouksessa 

yhtymähallitukselle tapahtumien kulusta, sen seurauksista 

sekä jatkotoimista.   

    Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: 

Hallitus päättää velvoittaa johtavat viranhaltijat 

valmistelemaan esityksen 

potilastietojärjestelmäpalvelinratkaisujen 

toimintavarmuuden takaamiseksi.  

Talouspäällikkö avaa kokouksessa hankkeen etenemistä, 

erilaisia toimintamalleja sekä alustaviin tarjouksiin 

perustuvaa kustannusvertailua.    

   Valmistelija: talouspäällikkö  

 

   

Päätösehdotus: 

  

Merkitään tiedoksi  

  

Päätös: 

Merkitään tiedoksi 
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 Potilastietojärjestelmän toimivuus voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

- Tekninen palvelinympäristö  

- Tietoliikenneyhteydet 

- Potilastietojärjestelmien sovellustuki 

- Pääkäyttäjyys 

- Loppukäyttäjätuki 

 

Tähän asti kuntayhtymä on vastannut itse kaikista osa-alueista. Tietoliikenneyhteydet on 

ostettu osittain operaattorin kautta, verkkojen valvontaa suoritettaan ostopalveluna siihen 

erikoistuneelta yritykseltä. Palvelimien teknistä ylläpitoa ostetaan jäsenkunta Auralta. 

Potilastietojärjestelmä toimittaja TietoEvry Oy tukee sovelluksen päivityksissä ja 

ylläpidossa.  

  

Viimeistään elokuun 2019 palvelinrikon yhteydessä havaittiin kuinka haavoittuva olemassa 

oleva toimintamalli on. Järjestelmät ovat toimineet aiemmin hyvin, josta suuri kiitos 

kuuluu Kuntayhtymän, Auran ja Pöytyän tieto- ja it-hallintohenkilöstölle. Kuntayhtymässä 

on toimintaa ympärivuorokauden kaikkina vuoden päivinä. Potilastietojärjestelmän 

käytettävyys on potilasturvallisuuden vuoksi taattava myös ympärivuorokauden. 

Tietohallinnon tai Auran kunnan it-tuen kanssa ei ole sopimuksia virka-ajan ulkopuolella 

tapahtuvasta päivystämisestä.  

 

Kuntayhtymän johtoryhmä on käynyt toimintaa ja it:n vaikutusta siihen läpi eri 

näkökulmilta. Toiminnan sujuvuus ja potilasturvallisuus ovat olleet ykkösteemoja, mutta 

myös kohtuullisen kustannustason säilyminen on tärkeää. Johtoryhmän pohdinnan 

tuloksena potilastietojärjestelmän toimivuudelle on suunniteltu asetettavaksi seuraavat 

vaateet:  

 

- Teknisen palvelinympäristön toimivuus ja tuki 24h/365 vrk 

- Tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja tuki 24h/365 vrk 

- Potilastietojärjestelmän sovellustuki arkisin 8.00–16.00 ja tarvittaessa 

hälytettävissä päivystäjä 

- Pääkäyttäjyys arkisin virka-aikaan  

- Loppukäyttäjätuki arkisin virka-aikaan 

 

Jotta johtoryhmän asettamat vaateet potilastietojärjestelmän toimivuudelle saavutetaan, 

päätyi johtoryhmä malliin, missä tekninen palvelinympäristön ylläpito, 

tietoliikenneyhteydet ja potilastietojärjestelmän sovellustuki ovat ulkoistettuna 

ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Tähän päädyttiin sillä omin resurssein tuotettuna edellä 

mainittujen asioiden ympärivuorokautinen ylläpito tarkoittaisi 3-4 henkilön palkkaamista 

kuntayhtymän hallintoon.  Pääkäyttäjyys sekä loppukäyttäjätuki olisi tarkoitus hoitaa 

jatkossakin omin voimin sekä ostopalveluna jäsenkunnilta. Neuvotteluissa eri toimijoiden 

kanssa kuitenkin pidettiin tärkeänä, että palveluntuottajalla on mahdollisuus tarjota 

Lifecare-pääkäyttäjyyspalvelua. Näin saadaan oleellisesti pienennettyä henkilöriskiä. 

Varsinais-Suomen monilla muilla Lifecarea käyttävillä organisaatioilla on edellä mainitun 

kaltainen toimintamalli.  

 

Keskusteluja erilaisista ratkaisuista käytiin kaiken kaikkiaan viiden yrityksen kanssa. Tieto 

Oyj:n, JMJ-Ping Oy:n, Lounea Oy:n, Kuntien Tieran ja 2M-IT:n. Terveydenhuollon 
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potilastietojärjestelmän tekninen ylläpito vaatii erikoisosaamista, sillä järjestelmiin on 

paljon erilaisia liityntäpintoja. Lifecare-järjestelmä vaatii vielä omaa osaamistaan, sillä 

siellä yhteydet ulkoisiin toimijoihin kuten Kelaan tai sairaanhoitopiireihin tulee muuttaa 

suoraan järjestelmän peruskoodiin. Myös erilaiset tietokantalisenssit ovat keskiössä.  

 

Keskusteluiden perusteella loppuvertailuun selvisi kahden toimijan tarjoukset: Tieto Oyj:n 

ja 2M-IT:n tarjoukset. Palvelutasoltaan ne ovat yhtenevät. Erot tarjousten välillä liittyvät 

SQL Enterprise lisenssien sekä päivystyspalveluiden ja palvelupyyntöjen hinnoitteluun.  

 

 

  

 TietoEvry 2M-IT 

Palvelinympäristö 1 900 €/kk 1 326 €/kk 

Päivystyspalvelu  sis. hinta 55 € / tiketti 

Servicedesk sis. hinta 20 € / tiketti 

SQL Enterprise 2 700 €/kk sis. hinta 

Käyttöönotto 5 000 € 14 178 € 
Lisäksi TietoEvryn pitää tehdä Lifecaren uudelleen asennus palvelimelle, jonka 

työmäärän hinta-arvio on 60 – 75 tuhatta euroa. Tämä kustannus tulee maksettavaksi 

vaikka itse uusittaisiin palvelimet.  

 

 

Tietoliikenneyhteydet ovat yhteydessä valittavaan palvelumalliin ja palvelun tuottajaan. 

Terveysasemien välisiin yhteyksiin ei palvelinratkaisulla ole vaikutusta. Palvelinsalin ja 

kuntayhtymän sisäverkon välinen yhteys tulee ratkaista. Asia on myös muulta kannalta 

tärkeä sillä nykyisten tietoliikenneyhteyksien päivittäminen on toinen kokonaan oma 

projektinsa, jolla on kuitenkin liittymäpintoja myös kuntayhtymän ratkaisuun.  Tällä 

hetkellä kuntayhtymällä on olemassa jo suoria yhteyksiä mm. VSSHP:lle ja 

Kantapalveluun. Sekä TietoEvry, että 2M-IT ovat luvanneet auttaa yhteyksien 

järjestämisessä.  

 

 

 Liite 3: TietoEvryn tarjous 

 Liite 4: 2M-IT:n tarjous 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 2M-IT:n 11.2.2020 päiväämään tarjouksen 

ja päättää siirtää potilastietojärjestelmä Lifecaren kaikkine sovelluksineen 

2M-IT:n palvelinsaliin tarjouksen mukaisesti.   

 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 9) 

ILMOITUSASIAT  

 

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 3/2020, 6.4.2020, Kertaerää koskeva työ- ja 

virkaehtosopimuksen muutos 

- Yleiskirje 4/2020, 8.4.2020, Raportti etätyöstä kunta-alalla 

 

 

 

  

 

 

 Päätösehdotus 

 

 Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

Päätös: 

 

    

 

 

§ 

(asia 10) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

  

 Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset: 

  Päätös tutkimusluvasta Y3 

  Päätös terveyskeskusosastokierrosta pääsiäispyhinä Y04 

   

Johtavan hoitajan viranhaltijapäätökset: 

  Päätös irtisanoutumisen hyväksymisestä O3 

   

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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§  

(asia 11) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

(asia 12) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 


