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§ 61 
(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:  
  

Päätösehdotuksen mukainen.  
 

 
 
 
 

§ 62 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen Anu ja 
Arvola Ulla-Riitta. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 3.6.2020 
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen Anu ja 
Autio Markku. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 3.6.2020 mennessä 
ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
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§ 63 
(asia 3) 
VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT VUODELLE 2020 

 
Vieraskuntalaisten saama hoito voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan 
terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtapaturma-
potilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 
 
Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 
välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 
vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 
 
Vuoden 2020 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla on laadittu 
vieraskuntalaskutushinnasto. Hinnasto on liitteenä 1. 

 
valmistelija: talouspäällikkö 

 
 
Päätösehdotus 

 
 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun hoidon 
hinnat vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisessa muodossa 1.5.2020 alkaen. 
Hinnastoa voidaan tarkistaa jäsenkuntien valtuustojen käsiteltyä 
kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviota.  
 

 
 

Päätös: 
 

 Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 64 
(asia 4) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 72) 
 
 

Vs. johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen 
johdosta vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 72) 1.10.2020 lukien 
toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, 
vastaanottotyö. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 
sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 
38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 
hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämän hetkinen 
vastaanottotyötä tekevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 429,49 
euroa kuukaudessa. 

 
Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla lääkäri- 
hoitaja työparimallin mukaisesti. Työparien (seitsemän sairaanhoitajaa) 
lisäksi vastaanotoilla työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja yksi perushoitaja 
suorittamassa lakisääteistä hoidon tarpeen arviointia puhelimessa ja potilaiden 
ohjaus-, neuvonta ja asiointipalvelua. Tehtävä sisältää itsenäistä 
sairaanhoitajan vastaanottotyötä, hoidontarpeen arviointia sekä työskentelyä 
lääkärin työparina vastaanottotilanteissa. Tehtävään sisältyy 
korvaushoitopotilaiden vastaanottoa, seurantaa ja yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Korvaushoito-osaaminen katsotaan eduksi.  
 
Yllä mainittujen vastaanottojen töiden lisäksi kolme kuntayhtymän 
sairaanhoitajista suorittaa itsenäisesti hoitajavastuisten INR-potilaiden hoitoa, 
yksi sairaanhoitajista muistipotilaiden testauksia ja kaksi sairaanhoitajaa 
potilaiden holter- ja verenpaineen vuorokausirekisteröintejä. 
Vastaanottotyössä toimivien eri työntekijöiden työtehtäviä ei voida järjestellä 
toisella tavalla. Jotta palvelutaso pystytään säilyttämään ja huolehtimaan 
terveydenhuoltolain 1326/2010 51§ mukaisesta perusterveydenhuollon 
hoidontarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä sekä 24§ mukaisesta 
sairaanhoidosta, on sairaanhoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä. 

 
 
Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää myöntää vs. johtavalle hoitajalle täyttöluvan 
sairaanhoitajan toimelle (nro 72) 1.10.2020 alkaen.  

 
Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 65 
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 58) 
 
 

Vs. johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 
johdosta vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 15.6.2020 lukien 
toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 
sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 
38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 
hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämän hetkinen osastolla 
työskentelevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 424,00 euroa 
kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen osasto, jolla on 28 sairaansijaa. 
Vaihtuvuus osastolla on n. 4 potilasta/päivä ja hoitojakson pituus on n. 11 
päivää. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmukaisen 
ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä 
sairaanhoitajamitoitus. Tämän vuoksi on sairaanhoitajan toimen täyttö 
välttämätöntä. 

 
 
 

Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 
 
Jäsenkunnat, Loimaan kaupunki sekä kuntayhtymä ovat neuvotelleet 
vaihtoehtoisesta tavasta järjestää kuntayhtymän asukkaiden perustason 
sairaalahoito. Nämä neuvottelut ovat epidemiatilanteen johdosta keskeytetty, 
eikä näin ollen ole lainmukaisia perusteita täytettävän toimen 
määräaikaisuudelle.  
Yhtymähallitus päättää myöntää vs. johtavalle hoitajalle täyttöluvan 
sairaanhoitajan toimelle (nro 58) 15.6.2020 alkaen. 

 
 

Arvola Ulla-Riitta jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi 17:09-17:11.  
 
Päätös: 

 
  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 66 
(asia 6) 
TAMMI-MAALISKUUN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMA  
 
 

Kuntayhtymän talouden ja toiminnan luvut kvartaalilta yksi on toimitettu 
jäsenkunnille ja yhtymähallituksen jäsenille 12.5.2020 sähköpostilla.   

 
Vs. yhtymäjohtaja ja talouspäällikkö esittelevät kokouksessa kuntayhtymän 
talouden ja toiminnan tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 

 
 
 
Valmistelija: talouspäällikkö ja johtava lääkäri 

 
 
 Päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
 
 Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 67 
(asia 7) 
KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 
 
 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma huhtikuun lopussa 2020 on seuraava: 
 
 

 Talousarvio 
1–4/2020 

Toteuma 
30.4.2020 

Toteuma 
% 

Erotus 

Pöytyä 2008761,08 1757376,38 87,5 -251384,70 
Aura 775257,07 719076,21 92,8 -56180,86 
Yhteensä 2784018,15 2476452,59 89,0 -307565,56 

 
 
 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 
Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 
Tuloslaskelma  
 

 
 

T
a
l
o
u 

 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan 
tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. 
 
Valmistelija: talouspäällikkö ja johtava lääkäri 

 
 
 Päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
 

Päätösehdotuksen mukainen.  
 
  

 Talousarvio 
1–4/2020 

Toteuma 
30.4.2020 

Toteuma 
% 

Erotus 

Toimintatuotot 3327769,67 3215248,52 96,6  -112521,15 
Toimintakulut, 
henkilöstö 

2244255,67 1981494,61 
 

88,3 
-262761,06 

Toimintakulut, 
muu toiminta 

1007962,67 1002208,36 
 

99,4 
-5754,31 
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§ 68 
(asia 8) 
KORONAPANDEMIATILANNE 
 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö antavat selvityksen kuntayhtymän alueen ajankohtaisesta 
epidemiatilanteesta sekä kuntayhtymän toiminnasta siihen liittyen. Kesäkuussa 
yhtymähallitukselle raportoidaan kirjallisesti epidemian vaikutuksia vuoden 2020 tasolla ja 
samalla tullaan arvioimaan mahdollisen lisätalousarvion tarvetta.  
 
 
Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö 

 
 

Päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 

 
Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 69 
(asia 9) 
TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS 
 

Osana kuntayhtymän vuoden 2020 talouden tasapainottamista yhtymähallitus 
päätti § 29 kokouksessaan 27.7.2020 velvoittaa johtavat viranhaltijat 
neuvottelemaan työterveyshuollon sopimuksen tarkistamisesta. Vs. 
kuntayhtymäjohtaja sekä talouspäällikkö ovat tavanneet 3.3.2020 
Terveystalon edustajat. Tapaamisessa läpikäytiin perusteellisesti 
kuntayhtymän koko työterveyshuollon sopimus ja toimintakäytännöt.  
Neuvottelun myötä on valmisteltu muutokset aikaisempaan sopimukseen. 
Aiemmasta perustason palveluvalikoimasta uuden sopimuksen palvelutaso 
luokitellaan auttavaksi. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2020.  
 
Osana työterveyshuollon kustannushallintaa on otettu käyttöön ohjeistus, 
jossa työntekijä voi olla omalla ilmoituksellaan 5 päivää kerrallaan ja 
maksimissaan 10 päivää vuodessa sairaslomalla noudattaen aiempaa linjausta 
poissaoloperusteista.  
 
Johtavat viranhaltijat esittelevät keskeisimmät muutokset sopimusehtoihin 
kokouksessa.  
 
Muutossopimus: liite 2 

 
  Valmistelijat: talouspäällikkö ja johtava lääkäri 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus hyväksyy omailmoituskäytänteen sekä valtuuttaa vs. 
kuntayhtymäjohtajan ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen 
työterveyshuollon palveluiden muutoksista, jotka astuvat voimaan 1.6.2020. 

 
 Päätös 
 

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 70 
(asia 10) 
VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUS 
 

Vuoden 2020 alusta osana uutta työaikalakia kaikki lääkärit, pois lukien johtavat ja 
ylilääkärit siirtyivät työajan piiriin. Kuntayhtymällä on käytössään väestövastuujärjestelmä. 
Kuntayhtymän 9 lääkärin virasta 6 on väestövastuulääkärin virkoja. Väestövastuulääkärit 
ovat olleet työajattomia. Kaikkien lääkäreiden siirtyessä työajan piiriin, poistuu lääkäreiden 
virkaehtosopimuksesta kokonaan omalääkärisopimukset. Väestövastuulääkärin ja 
terveyskeskuslääkärin työehtosopimukset eroavat toisistaan seuraavasti:    
 

 
 
 
Lääkäreiden siirtyessä työajan piiriin ei kuitenkaan välittömästi puututtu 
väestövastuulääkäreiden palkkoihin, vaan jäätiin odottamaan kevään kunta-alan 
työehtosopimusneuvotteluja. Talvella saatujen tietojen mukaan lääkäreiden uudessa 
työehtosopimuksessa olisi muutettu myös terveyskeskusvirkaehtosopimuksessa olevien 
palkkoja niin, että työkokemus tulisi paremmin jatkossa huomioiduksi. Heti tammikuussa 
Jukon pääluottamusmies ja talouspäällikkö ovat aloittaneet neuvottelut uudesta 
palkkausjärjestelmästä. Lisäksi talouspäällikkö on tehnyt valmistelutyötä kuntayhtymän 
puheenjohtajiston kanssa. Alun perin uuden palkkausjärjestelmän oli tarkoitus astua 
voimaan 1.4.2020. Kunta-alan neuvotteluiden katkettua keväällä tästä aikataulusta 
jouduttiin luopumaan. Väestövastuulääkäreiden palkkausta on jatkettu 31.5.2020 asti 
aiemman kaltaisena talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä Y3/2020.  
 
Keväällä 2020 kuntatyönantaja myös katsoi paikalliset sopimukset päättyneiksi. 
Kuntayhtymällä on ollut paikallinen sopimus lääkäreiden kanssa ns. kiirevastaanotosta. 
Paikallissopimuksessa on määritelty erillinen korvaus väestövastuulääkäreille 
kiirevastaanoton pitämisestä. Sopimusta on sovellettu myös terveyskeskussopimuksen 
piirissä oleviin lääkäreihin.   
 
 
Koska omalääkärimalli poistuu kokonaan lääkärisopimuksesta, tulee kuntayhtymän 
määritellä sopimuksen piirissä olleiden lääkäreiden palkat uudelleen. 
Omalääkärisopimuksen poistuminen ei sinällään merkitse väestövastuumallista 
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pakkoluopumista. Käytössä olevan mallin tulee kuitenkin olla sellainen, että se täyttää 
työaikalain säädännön vaateet.  
 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa valmistelutilannetta.  
 
Valmistelijat: talouspäällikkö 
 
 
 
Päätösehdotus 

 
Omalääkäripalkkausjärjestelmän erotessa merkittävästi 
terveyskeskuslääkäripalkkauksesta yhtymähallitus päättää pitää erillisen 
kokouksen 3.6.2020 Auran valtuustosalissa ja valtuuttaa talouspäällikön 
laatimaan kattavan esityksen lääkärisopimuksen keskeisistä seikoista. 
Yhtymähallitus päättää jatkaa väestövastuulääkäreille maksettavan palkan 
perusteita 30.6.2020 asti. Lisäksi yhtymähallitus päättää jatkaa 
kiirevastaanoton korvauksia paikallisen sopimuksen mukaisesti 30.6.2020 
asti.  

 
 
Pirjo poistui pykälän käsittelyn ajaksi 17:47-18:00 
 
 

Päätös: 
 

 Omalääkäripalkkausjärjestelmän erotessa merkittävästi 
terveyskeskuslääkäripalkkauksesta yhtymähallitus päättää pitää erillisen 
kokouksen 3.6.2020 kello 17:00 Auraamossa (Turuntie 1, 21380 Aura) ja 
valtuuttaa talouspäällikön laatimaan kattavan esityksen lääkärisopimuksen 
keskeisistä seikoista. Yhtymähallitus päättää jatkaa väestövastuulääkäreille 
maksettavan palkan perusteita 30.6.2020 asti. Lisäksi yhtymähallitus päättää 
jatkaa kiirevastaanoton korvauksia paikallisen sopimuksen mukaisesti 
30.6.2020 asti.  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 71 
(asia 11) 
PÖYTYÄN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS § 140/2020 
 

Pöytyän kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.5.2020 §140 kuntayhtymän 
palvelinympäristön muutossuunnitelmaa. Kuntayhtymä on saanut kunnanhallituksen 
päätöksen tiedokseen 19.5.2020. Pykälän esittelyosuudessa on kerrottu kuntayhtymän 
valmistelusta sekä käsitelty kuntayhtymän saamia tarjouksia. Esittelyteksti sisältää vääriä 
tulkintoja kuntayhtymän palveluntarjoajilta saamista tarjouksista. Lisäksi tekstissä on 
kerrottu virheellisesti sovellusympäristöstä sekä kustannuksista. Kuntayhtymän tavoitteena 
on ollut saada aikaan ratkaisu, jolla taataan kokonaistaloudellisesti pitkäkestoinen ratkaisu, 
millä pyritään turvamaan tulevien vuosien yllättävät kustannusten nousut. Lisäksi 
tavoitteena on ollut saada terveydenhuollon potilasturvallisuuden sekä tietoturvan kannalta 
kestävä ratkaisu.  
 
Liite 3: Pöytyän kunnanhallituksen päätös §140/2020 
 
Valmistelijat: talouspäällikkö 
 
 
 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää antaa Pöytyän kunnanhallitukselle kirjallisen 
selvityksen palvelinmuutoshankeen keskeisistä kustannustekijöistä sekä 
oikaisee Pöytyän kunnanhallituksen pykälässä §140/2020 olleet asiavirheet.   

 
 

Päätös: 
Yhtymähallitus päättää antaa Pöytyän kunnanhallitukselle kirjallisen 
selvityksen palvelinmuutoshankeen keskeisistä kustannustekijöistä sekä 
oikaisee Pöytyän kunnanhallituksen pykälässä §140/2020 olleet asiavirheet 
liitteen 4 mukaisesti.    
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

§ 72
(asia 12)
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2020

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena 
keskiviikkona kello 17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän 
johtoryhmä esittää, että yhtymähallitus kokoontuisi syksyllä 2020 kuukauden 
kolmantena tai neljäntenä keskiviikkona kello 17.00 alkaen. 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syksyllä 2020 seuraavasti: 
26.8. 
16.9. 
21.10. 
18.11. 
16.12. 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 

Päätös:

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syksyllä 2020 seuraavasti: 
26.8. 
23.9. 
28.10. 
25.11. 
16.12. 

Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

§ 73
(asia 13)
ILMOITUSASIAT

Otteet pöytäkirjoista
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouden

raportointi ajalta 1.1.–31.3.2020, khall § 139, 11.5.2020
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän

palvelinympäristön muutossuunnitelma, khall § 140, 11.5.2020

 Päätösehdotus 

Merkitään tiedoksi.

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen.  

§ 74
(asia 14)
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Johtava lääkäri 
- Päätös palkan tarkastamisesta Y05
- Päätös palkan tarkastamisesta Y06

Talouspäällikkö
- Hankintapäätös Q1/2020

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

§ 75
(asia 15)
MUUT ASIAT

- Johtava lääkäri ja talouspäällikkö avasivat osaston lääkärin rekrytointia.
Hakuaika on päättynyt ja virkaan on tullut yksi varteenotettava hakija.

- Yhtymähallitus totesi Pöytyän kunnan taloudentasapainottamispaketin
tuulleen julki. Yhtymähallitus totesi jäävänsä odottamaan paketin
laajempaa käsittelyä Pöytyän kunnassa, ennen kuntayhtymän kannanottoa
sen sisältöön.

Kunnas Sirpa poistui 19:08 

- Talouspäällikkö kertoi vuoden 2021 talousarvion

valmisteluaikatauluajatuksista. Eveliina Kiiski kertoi Pöytyän antavan 
budjettiraamin kuntayhtymälle vasta kesälomien jälkeen. Sovittiin, että 
kuntayhtymä laatii ensimmäisen karkean version talousarviosta jo kesällä. 
Tästä saadaan hyvä keskustelupohja syksyn varsinaisiin 
talousarvioneuvotteluihin.

§ 76
(asia 16)
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:18.  



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    27.5.2020   
       112 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 61–62, 64–68, 70–76 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät: 63, 69 
 

 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 
  Yläneentie 1 
  21870 RIIHIKOSKI 

 
Pykälät: 63, 69 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
 
  



VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 
 
Valituskirja 
 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 
- päätös. johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 
nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 

Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 

 

Liitetään pöytäkirjaan 



PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

VIERASKUNTA- JA TAPATURMALASKUTUSHINNAT V. 2020

Terveydenhoitolaki 58§

2020

Eur

Terveysneuvonnan käynti 79,28

Sairaanhoito/lääkärin vastaanotto 114,12

Sairaanhoito/hoitajan vastaanotto 45,50

Sairaanhoito/lääkk.määr.hoitajan vastaanotto 73,04

Lääkärin / hoitajan puhelinkonsultaatio 25,00

Hammashuolto 84,41

Avosairaala/hoitopäivä 245,33

Osasto/hoitopäivä 279,61

Laboratorio/tutkimus 7,26

Röntgen/tutkimus 42,33

Fysioterapia 68,26

Diabetes 154,53
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Laatija: Toni Siiskonen 

Muutos työterveyshuoltosopimuksen palvelutasoon: 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ostaa työterveyshuoltopalvelut Suomen Terveystalo 
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osapuolelle. 

Pöytyä       .5.2020 Turku   .5.2020 
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Suomen Terveystalo Oy 
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Tarkennus	Pöytyän	kunnanhallituksen	§140/2020	

Pöytyän  kunnanhallitus  on  käsitellyt  11.5.2020  §140  kuntayhtymän  palvelinympäristön  muutosta. 

Esittelytekstissä  on  ollut muutama  asiavirhe,  ja    eräitä  asioita  on  tulkittu  väärin.  Kuntayhtymä  haluaa 

oikaista tekstissä olleet virheet, jotta päätöksenteon avoimuus säilyy.  

Palvelin,  potilastietojärjestelmä  ja  tietoverkkokokonaisuus  on  hyvin  laaja  ja  haastava.  Kahdenkymmen 

vuoden takaiset ratkaisut vaikuttavat nykyiseen ja vielä tuleviinkin päätöksiin. Kokonaisuuden haastavuutta 

on pyritty kuvamaan kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 22.4.2020 §94. Kuntayhtymä tiedostaa 

erittäin  hyvin  omistajakuntiensa  tiukan  taloudellisen  tilanteen  ja  pyrkii  omassa  toiminnassaan 

mahdollisimman kustannustehokkaaseen ratkaisuun. Tästä saattaakin aiheutua ristiriitaa kuntayhtymän  ja 

jäsenkuntien  etujen  välillä,  sillä historiassa  kuntayhtymän  rooli  ict‐asioissa on ollut hyvin  keskeinen. Nyt 

esillä  olleet  palvelinratkaisut  ovat  laskettu  mukaan  vuoden  2020  talousarvioon,  eivätkä  ne  aiheuta 

lisäkustannuksia.  

Esittelytekstissä  on  tuotu  kattavasti  esille  teknistä  palvelinympäristöä,  ja  sen  tämänhetkistä  tilannetta. 

Palvelimien käytettävyyden vaikutusta toimintaan ei esittelytekstissä ole juuri kuvattu. Asian valmistelussa 

kuntayhtymässä  myös  terveydenhuollon  turvallisuusnäkökulmia  on  pidetty  esillä.  Myöskään 

toimintakatkojen  aiheuttamiin  kustannuksiin  ei  kunnanhallituksen  esittelytekstissä  oteta  kantaa.  Viime 

elokuisen palvelinrikon vaikutukset toiminnallisesti  ja taloudellisesti olivat merkittävät, sillä  lähes 2 päivän 

vastaanotot  jouduttiin  perumaan.  Tuolloin  pelkona  oli,  että  toimintaa  olisi  jouduttu  järjestämään 

poikkeusoloin  vielä huomattavasti pidempään.      Pelkästään  toteutumattomista  vastanottokäynneistä  jää 

saamatta käyntimaksuja useita tuhansia euroja päivässä.  

Esittelytekstissä on myös erikoista, että siinä mainitaan  ettei Pöytyän kunta ole neuvotellut 2M‐IT:n kanssa, 

mutta  silti  tekstissä  tuodaan monia  tarjoukseen  liittyviä  seikkoja  ilmi. Kuntayhtymä  taas on   neuvotellut 

palvelinasiasta kaikkiaan kuuden eri kumppanin kanssa. Kaikilta kumppaneilta on myös saatu  jonkinlainen 

tarjous, joskaan niitä ei voida pitää vertailukelpoisina  toisistaan varsin poikkeavan sisältönsä  johdosta.  

Pykälätekstistä  saa  käsityksen,  että  palvelinhankkeeseen  olisi  ryhdytty  vasta  vuoden  2019  elokuisen 

komponenttirikon  jälkeen.  Kuntayhtymä  ja  kunnat  ovat  aloittaneet  palvelimien  uusimis‐  tai 

ulkoistamisselvitykset  jo vuosina 2014‐2015. Kattavaa ympäristöä uusivaa esitystä ei ole saatu kuitenkaan 

kuntayhtymän  tai valtuustojen käsittelyyn, vaikka useampi varteenotettava kehityshanke on käynnistetty. 

Yksi näistä on vuosina 2016‐2018 ollut liikkeenluovutusselvitys kuntayhtymän tietohallinnon ja palvelimien 

osalta 2M‐IT:lle  (tuolloin Medbit Oy).     Kesällä 2017 kuntayhtymä haki osaan palvelinympäristöä hieman 

lisäaikaa uusimalla yhden palvelinkoneen. Sittemmin vuonna 2018 luovuttiin liikkeenluovutussuunnitelmien 

valmistelusta.  Yhtenä  haasteena  on  ollut  usean  eri  organisaation  yhteinen  ympäristö,  missä 

omistussuhteet,  käyttö  ja  ylläpito  ovat  menneet  ristiin.  Tällä  hetkellä  klusterissa  on  mukana  Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymä, Aura ja Pöytyä. Aiemmin myös muita kuntia ja organisaatiota on kuulunut 

ict‐yhteistyöhön.  Nykyisellään  kuntayhtymän  ja  jäsenkuntien  tarpeet  eroavat  jonkin  verran  toisistaan. 

Palvelinympäristön osalta kuntayhtymällä on  jäsenkuntia vaativammat  tarpeet. Kuntayhtymän käsityksen 

mukaan  Pöytyän  kunta  neuvotteli  kesällä  2018  2M‐IT:n  kanssa  sosiaalipuolen  tietohallinnon 
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ulkoistamisesta, mutta  neuvottelut  olisivat  keskeytyneet  siihen,  että  2M‐IT:n  hallitus  linjasi  ettei  yhtiö 

tarjoa palveluita sivistyspuolelle. Tätä hanketta varten myös Pöytyän kunta hankki 2M‐IT:n osakkeita. On 

tietenkin  ymmärrettävää  että  2M‐IT  ei  ole  luonteva  kumppani  kunnalle,  mikäli  se  kattaa  vain  osan 

tarpeesta. Tilanne on kuntayhtymän osalta aivan  toinen, sillä 2M‐IT  ja kuntayhtymän välillä  tällä hetkellä 

olevien  sopimusten  taloudellinen  arvo  on  noin  75–85  tuhatta  euroa  vuodessa.  JMJ‐Ping  Oy:n  kanssa 

kuntayhtymällä on noin 30 tuhannen euron edestä sopimuksia. 2M‐IT on terveydenhuollon it‐järjestelmiin 

erikoistunut in‐house yhtiö. Se tuottaa omistajilleen lähes kaikki tarvittavat it‐palvelut. Jo nykyisellään  2M‐

IT on erittäin merkittävä kumppani kuntayhtymälle. Esillä olleissa  tarjouksissa palvelinsalinosuus on noin 

joitain  satoja  euroja.    Hintojen  epätarkkuus  johtuu  siitä,  että  2M‐IT  tuottaa  palvelut  omistajilleen 

mahdollisimman edullisesti, eikä näin tarjouksissa ole välttämättä eritelty yksittäisiä palvelukomponentteja.  

2M‐IT  yhteistyön  lisäksi  vuodesta  2017  lähtien  on  kuntayhtymän  talouspäällikkö  yhdessä 

tietohallintosihteerin ja Auran kunnan  it‐tuen (aiemmin Pöytyän kunnan  it‐tuki) kanssa selvittänyt erilaisia 

vaihtoehtoja  toteuttaa palvelinympäristön uudistus. Pääsuuntia on ollut kolme:  jatkaa omilla palvelimilla, 

ulkoistaa ulkopuoliseen konesaliin ja ulkoistaa in‐house yhtiöön. Jokaisesta pääsuunnasta on lisäksi erilaisia 

variaatioita.  Näissä  kaikissa  on  jotain  hyvää  ja  jokainen  vaihtoehto  voi  olla  varmasti  tietoturvallinen  ja 

toimiva. Kustannusrakenne on  taas näissä  kolmessa  vaihtoehdossa hyvin  erilainen.  Jossain  kustannukset 

ovat hyvin selkeät, toisissa taas valtaosa kustannuksista syntyy omasta työstä. Tärkeää on huomioida myös 

se oleellinen seikka, että 2M‐IT on  in‐house yhtiö. Muut  tahot Tieraa  lukuun ottamatta ovat markkinoilla 

toimivia yrityksiä. Näin ollen myös hanke tulisi kilpailuttaa julkisesti.  

Pöytyän kunnanhallituksen esittelytekstissä mainitaan 2M‐IT:n olevan kallis. Väite  tuntuu erikoiselta,  sillä 

kuntayhtymän  tekemän kustannusvertailun mukaan 2M‐IT:n  tarjoama  ratkaisu on kokonaistaloudellisesti 

edullisin.  Tarjousten  ja  palveluiden  vertailu  ei  ole  yksiselitteistä.  Kuntayhtymän  22.4.2020  kokouksessa 

käsitelty  2M‐IT:n  tarjous  sisältää  palvelinympäristön,  jonka  tuki  luvataan  vuoteen  2030.  Esittelytekstissä 

puhutaan potilastietojärjestelmä Efficasta,  joka onkin kuntien sosiaalitoimien käytössä edelleen. Vuodesta 

2017  asti  kuntayhtymä  on  käyttänyt  Lifecare  järjestelmää.  Lifecare  järjestelmä  asettaa  aivan  erilaiset 

vaateet  palvelinympäristöille  kuin  Effica.  Alkuperäisen  suunnitelman  mukaan  kuntayhtymän  piti  ottaa 

käyttöön vuoden 2019 aikana uusi versio Lifecaresta. Tämä versio vaatii uudemman käyttöjärjestelmän  ja 

parempien  SQL‐lisenssien  käyttöönoton.  2M‐IT:n  tarjous  sisältää  nämä  molemmat.  Kuntayhtymän 

pyytämien  tarjousten  perusteella  SQL  lisenssien  uudemmat  versiot  maksavat  ulkopuolisilta  tahoilta 

ostettuna vähintään noin  tuhat euroa kuukaudessa,  joten  jo pelkästään tämän perusteella muut tarjoajat 

muodostuvat  kalliimmiksi  kuin  2M‐IT:n  tarjoama  vaihtoehto.  Uuteen  palvelinkäyttöjärjestelmään 

siirtyminen  aiheuttaa  joka  kerta  noin  45‐80  tuhannen  euron  työkustannukset  Lifecare  toimittaja  Tieto 

Oyj:tä. Lisäksi Lifecare version päivitys vaatii noin 100 päivää työtä Tiedolta  ja tuottaa myös merkittävästi 

lisäkustannuksia  kuntayhtymään.  Aiempien  versiopäivitysten  yhteydessä  kuntayhtymässä  on  ollut 

tietohallinnossa myös  lisätyövoimaa.    Nyt  kuntayhtymän  esittämässä mallissa  on  pyritty minimoimaan 

palvelimien  käyttöjärjestelmien  versioiden  muutokset  sekä  Tiedon  tekemä  työ,  niin  ettei  ylimääräisiä 

kustannuksia  synny.  Tässä  keskeisenä  tekijänä  on  2M‐IT:n  mahdollisuudet  tukea  kuntayhtymää  näissä 

hankkeissa.  

Jäsenkuntien  tulee  myös  huomioida  kuntayhtymän  täysin  erilainen  henkilöstörakenne  it‐asioissa. 

Kuntayhtymän palveluksessa ei ole yhtään it‐tukihenkilöä, vaan kuntayhtymä ostaa Auran kunnalta it‐tukea 

yhden päivän viikossa. Resurssi on  tiukka,  joskin vuositasolla  riittävä. Suurin haaste on  tuen säännöllinen 

saatavuus,  tällä  tarkoitetaan  tilanteita,  joissa  joinakin  viikkoina  tuki  jää  saamatta  ja  asiat  kerääntyvät. 

Tämän  hetkinen  sopimus  kattaa  virallisesti  vain  virka‐aikaisen  toiminnan.  Todellisuudessa  kuitenkin 
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kuntayhtymä on tarvinnut ja saanut it‐tukea ympäri vuorokauden. Tämä on perustunut sekä Auran kunnan 

että  Pöytyän  kunnan  it‐henkilöstön  pyyteettömään  työasenteeseen.  Työlainsäädännön  mukaisen 

päivystysringin vuosikustannukset ovat yli 100 t€. Kevyempienkin systeemien kustannukset ovat kymmeniä 

tuhansia euroja, nykyisen noin 12 tuhannen euron sijaan. Tämä on seikka mikä luo kuntayhtymän kannalta 

ulkoistamisvaihtoehdot hyvin houkutteleviksi.  2M‐IT on hinnoitellut päivystyspalvelun  tikettiperusteisesti 

55 euroa kpl. Nykyisellään  tikettien vuosimäärä on vaikea arvioida, mutta  todellisia palvelupyyntöjä voisi 

arvioida  tulevan 10‐20 kpl vuodessa. Tämäkin  tukee kokonaisulkoistusta. Kuntayhtymällä on yksi Lifecare 

pääkäyttäjä  ja hänelle on määritelty  lomasijainen. Tähän kohdistuu valtava henkilöstöriski,  jota on pyritty 

myös minimoimaan. Lifecare pääkäyttäjäpalveluita on tarjolla Tiedolla, 2M‐IT:llä ja Tieralla (ostaa palvelun 

2M‐IT:tä).  Esittelytekstissä  kuvatut  5.5.2020  tapahtumat  alkoivat  perjantain  ja  lauantain  välisenä  yönä. 

Ongelmat huomattiin kuntayhtymän osastolla. Osasto ilmoitti tästä kuntayhtymän talouspäällikölle, joka oli 

yhteydessä  Auran  it‐tukeen.  Tämä  on  hyvin  tyypillinen  tapahtumien  kulku.  Tässäkin  korostuu 

henkilöstöriski. Mikäli kuntayhtymän ja Auran kunnan  it‐tuki olisivat olleet puhelimen tavoittamattomissa, 

olisi ollut mahdollista syntyä potilasturvallisuutta vaarantava tilanne.  

Oikaistakoon vielä sekin, että kuntayhtymällä on jo nyt tietoliikenneyhteydet 2M‐IT:lle, jotka on rakennettu 

reseptiliikennettä  varten.  Yhteyttä  ei  voi  korvata muulla  yhteydellä.  Sen  sijaan  kuntayhtymän  kannalta 

muiden  yhteyksien,  joita  myös  kunnat  käyttävät,  karsimista  voidaan  hyvinkin  harkita.  Säästöä  näistä 

kuntayhtymälle voisi syntyä  jopa palvelinympäristön vuosikustannusten verran. Tarkennettakoon myös se 

asia,  että  Varsinais‐Suomen  alueen  Lifecare  kunnista/kuntayhtymistä  kaikki  tekevät  yhteistyötä  2M‐IT:n 

kanssa ja omat palvelimensa heille ovat ulkoistaneet Härkätie, Paimio ja Akseli.  

Lopuksi todettakoon, että tällä hetkellä vallitsee selkeä väärinymmärrys palvelinulkoistuksen  ja muiden  it‐ 

kustannusten  välillä.  Nämä  ovat  toisistaan  riippuvaisia  tekijöitä.  Kuntayhtymä  on  pyrkinyt  löytämään 

ratkaisun missä kaikkien osapuolten kohdalla kokonaiskustannukset pysyvät  jatkossa hallittavina. Samalla 

kuntayhtymä  haluaa muistuttaa,  että  nyt  Pöytyän  esittämään malliin  liittyy  suuria  epävarmuustekijöitä 

nimenomaan  kuntayhtymän  tulevista  kustannuksista.  Palvelinsalin  kustannuksia  merkittävimmäksi 

kustannukseksi syntyy Lifeceren versiolisenssit, päivitystyöt sekä  tietokantalisenssit. Oikein  toteutetulla  ja 

ajoitetulla palvelinhankkeella voidaan  säästää kymmeniä  jopa  satoja  tuhansia  seuraavien vuosien aikana. 

Vastaavasti väärintoteutetut palvelinsiirrot voivat aiheuttaa merkittäviä ja turhia kustannuksia.  

Selkeän  ja  yhteisen  kokonaiskuvan  saamiseksi  yhtymähallitus  toivoo  parempaa  keskusteluyhteyttä 

kuntayhtymän ja jäsenkuntien viranhaltijoiden välille. Merkittävät päätösesitykset tulisi laatia yhdessä, niin 

että toimielimillä olisi yhtenevät päätösesitykset silloin kun päätökset koskevat sekä kuntayhtymää, Auraa 

ja Pöytyää.  

Jatkoa	

Yhtymähallitus  on  saanut  kokouksissaan  22.4.20  ja  27.5.20  tietoonsa,  että  potilasjärjestelmätoimittaja 

Tieto‐Evry  on  ilmoittanut  toimitusvaikeuksista  uusien  versioiden  suhteen.  Tämä  hankaloittaa  myös 

palvelinhankkeita.  Tästä  syystä  kuntayhtymä  onkin  aloittanut  selvittämään  mahdollisuuksia  nopeisiin 

lyhyenaikavälin ratkaisuihin,  joilla saadaan turvattua Lifecaren  luotettava toiminta seuraavan puolentoista 

vuoden  ajan.    Yhtymähallitus  käsittelee  asiaa  seuraavissa  kokouksissaan  ja  on  yhteydessä  jäsenkuntiin 

välittömästi saatuaan lisätietoa.  
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