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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 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  

 
  

 
 

 
 
 
 

§  
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maasalo Merja ja 
Tamminen Anu. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 30.9.2020 
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 3) 
SIVUTERVEYSASEMIEN SULKU VIIKOLLA 52 ja 53 

 
Vastanottotoiminnan tehostamiseksi ja sijaistarpeen vähentämiseksi on 
tarkoituksenmukaista keskittää sairaanhoidon toiminta viikkojen 52 ja 53 ajaksi 
pääterveysasemalle Riihikoskelle. Koronaepidemian sekä hammashuollon 
hoitojonotilanteen vuoksi on tarkoituksenmukaista järjestää ao. aikana myös jollakin 
sivuterveysasemalla neuvola- ja hammashuollon vastaanottotoimintaa. 

 
 
 
 
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat Kyrö ja Yläne ovat suljettuina 
viikon 52–53/2020 (21.–31.12.2020). Auran terveysasemalla järjestetään 
hammashuollon ja neuvolatoiminnan palveluja ao. aikana.  Kuntayhtymä 
informoi peruskuntien perusturvaa suluista. 

 
 
 

 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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§  
(asia 4) 
LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- 
JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA 
MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   

Yhtymähallitus on käsitellyt lausuntopyyntöasiaa kokouksessaan 26.8.20 § 110: 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. 
Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata 
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä 
pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja 
terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat julkistaneet 
lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi. 
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan 
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, 
joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki 
pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien 
rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, 
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä 
eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille 
maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Annetut 
lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain 
määräaikaan saapuneet lausunnot. 
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten 
esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi 
vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä 
säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain 
eri osioihin. 
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan 
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. 

Lausuntopyyntö sekä liitemateriaali on välitetty sähköisesti yhtymähallituksen 
jäsenille 21.7.2020 ja on ladattavissa kuntayhtymän verkkosivulla 
https://www.poytyanterveyskeskus.fi/hallinto/yhtymahallitus/esityslistat-ja-
poytakirjat-2020/. Suuren sivumääränsä vuoksi materiaalia ei jaeta paperisena. 
Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät lausuntopyynnön lakiesitysluonnoksen 
sekä kohdennettujen kysymysten keskeisen sisällön kokouksessa.  

valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 

Yhtymähallitus ohjeistaa johtavia viranhaltijoita valmistelemaan 
lausunnon yhtymähallituksen 23.9.2020 kokoukseen.  

Päätös: 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän viranhaltijat 
valmistelemaan käydyn keskustelun pohjalta avoimen lausunnon 
yhtymähallituksen 23.9.2020 kokoukseen. 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet ehdotuksen avoimesta lausunnosta 
kuntayhtymän lausunnoksi valmisteilla olevaan lakiesitykseen Liite 1. 

Vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus: 

Yhtymähallitus lähettää avoimen lausunnon valmisteilla olevasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen lainsäädännöstä. 

Päätös: 
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§ 
(asia 5) 
RÖNTGENHOITAJAN TEHTÄVÄNSIIRTO SÄTEILYTURVALLISUUSVASTAAVAN (STV) 
TEHTÄVIIN JA SIITÄ MAKSETTAVA KORVAUS  

Uusi säteilylaki (859/2018) astui voimaan 15.12.2018. Säteilylain 28§ mukaan on 
röntgentoimintaa harjoittavan toimijan nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV). STV:n 
tehtävänä on huolehtia säteilysuojelun päivittäisestä toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluvat 
mm. säteilyn annostarkkailusta, henkilökohtaisten suojainten riittävyydestä ja kunnosta
huolehtiminen, yhteyshenkilönä toimiminen säteilyturvallisuuskeskukseen (STUK),
ilmoitusten tekeminen STUK:iin (mm. poikkeamat, muutokset), turvallisuuslupien ja -
ohjeiden päivitys, toimintaan liittyvien riskien tunnistaminen ja raportointi.

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaiselle osaamisalalle soveltuva 
pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus. Uuden säteilylain voimaan 
tultua STV:n palvelut on tilapäisesti hoitanut kuntayhtymän säteilylain mukaisena 
säteilyturvallisuusasiantuntijana (STA) toimiva iRADin fyysikko, sillä aiemmin 
kuntayhtymän röntgenhoitajalla ei ole ollut vaadittavaa koulutusta suoritettuna. Lain 
voimaantulon alusta lähtien säteilyturvallisuusasiantuntija on painottanut oman 
organisaation työntekijän säteilyturvallisuusvastaavan pätevyyden suorittamisen tärkeyttä 
päivittäisen säteilysuojelun toteuttamiseksi. Tällä hetkellä kuntayhtymän palveluksessa on 
röntgenhoitaja, jolla on vaadittava säteilysuojelukoulutus suoritettuna. Tämä mahdollistaa 
johtavan lääkärin tekemän kirjallisen tehtävänsiirtopäätöksen avulla kyseisten STV:n 
tehtävien siirron röntgenhoitajalle.  

Tehtävänsiirtojen yhteydessä tulee käsitellä siirrettävästä tehtävästä maksettavan palkkion 
summa. Lähiterveyskeskuksissa, joissa röntgenpalvelut tuotetaan terveyskeskuksen 
toimesta, on röntgenhoitajille tehty tehtävänsiirto STV:n tehtäviin, ja näistä maksettavat 
korvaukset ovat: Härkätiellä 200 euroa, Kaarinassa ja Kemiönsaarella 10 % 
tehtäväkohtaisesta palkasta. Kaarinassa maksetaan 247 euron lisäksi tehtävää tekevälle 
röntgenhoitajalle 60 euron henkilökohtaista lisää STV-tehtävän perusteella. Naantalissa 
maksetaan STV-tehtävästä yhteensä 320 euroa. Summa jakautuu siten, että 
perusterveydenhuollon STV-tehtävästä maksetaan 160 euroa ja suun terveydenhuollon 
STV-tehtävästä 160 euroa.  

valmistelija: johtava lääkäri 

Vs kuntayhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus: 

Perusterveydenhuollon sekä ortopantomografialaitteen 
säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtävä siirretään tehtävänsiirrolla 
säteilyturvakoulutuksen suorittaneelle röntgenhoitajalle sekä myönnettäväksi 
tästä tehtävästä 244,62 euron suuruinen tehtäväkohtainen lisä. Tämä summa 
vastaa 10 % röntgenhoitajan tehtäväkohtaisesta palkasta. Suun 
terveydenhuollon STV-tehtävästä huolehtii intraoraalilaitteiden osalta 
vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula virkatehtävänään.  

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 
(asia 6) 
salainen 
HALLINTOKANTELU LIITTYEN HOITOPAIKAN VALINTAAN 
 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on vastaanottanut 9.9.2020 sähköisesti lähetetyn 
hallintokantelun koskien hoitopaikan valintaa. 

 
 
Johtava lääkäri esittelee kokouksessa kantelun sekä laatimansa vastineen.  
 

 
valmistelija: johtava lääkäri 
 
 
 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus lähettää vastauksen hallintokanteluun ja toteaa, että voimassa 
olevan terveydenhoitolain 48 § mukaan henkilön tulee tehdä kirjallinen 
ilmoitus hoitopaikan valinnasta ja toimittaa se sekä hoitovastuussa olevan 
kunnan että hoitopaikaksi valitun kunnan terveyskeskukselle. 
 

 
Päätös: 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 
(asia 7) 
LÄÄKÄREIDEN PALKKANEUVOTTELUIDEN ETENEMISEN KUULUMISET 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.9.2020 § 135 päättänyt perustaa ohjausryhmän 
tukemaan lääkärien palkkausmallin muutoksista seuraavasti:  

 
 

Päätös:  
Yhtymähallitus päättää nimetä ohjausryhmään jäsenet Arvola Ulla-Riitta, Isotalo Heikki, 
Keloniemi-Hurttila Elina ja Leino Jukka tukemaan lääkäreiden palkkausmallin muutoksen 
valmistelua. Ohjausryhmä tapaa lääkäreitä edustavan kuntayhtymän luottamusmiehen 
(AKAVA), johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, palkkasihteerin ja talouspäällikön 
kanssa 17.9–23.9. välisellä ajalla vähintään kerran.  Tapaamisten tarkoituksena on 
keskustella talouspäällikön kokouksessa esittämistä avoimista kysymyksistä sekä toimintaan, 
taloudellisiin tekijöihin ja palkkoihin vaikuttavista asioista. Ohjausryhmän tavoitteena on 
tuoda näiden keskustelujen tulokset 23.9.2020 kokouksessa muulle hallitukselle tiedoksi.  
 
Lisäksi yhtymähallitus päättää järjestää ylimääräisen kokouksen 30.9.2020 kello 17:00, 
jolloin hallitus käsittelee uuden lääkäreitä koskevan palkkamallin hyväksymistä sekä 
mahdollisesti siihen liitännäiset asiat.  

 
 
valmistelija: talouspäällikkö 
 
 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälän päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ohjausryhmän kertomuksen neuvotteluiden 
etenemisestä.  
 

 
Päätös: 
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Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

§ 
(asia 8) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Johtava lääkäri 
Päätös tutkimusluvasta Y09 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

Päätös: 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 23.9.2020 206

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

§  
(asia 9) 
MUUT ASIAT 
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§ 
(asia 10) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 



PÖYTYÄN 23.9.2020 
KANSANTERVEYSTYÖN 
KUNTAYHTYMÄ  

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HALLITUKSEN 

ESITYSLUONNOKSEEN EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ 

PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA 

KOSKEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen 

uudistusta voimassaolevan hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, 

sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat julkistaneet lausuntopyynnön luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi. 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan säädettäväksi 

uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat 

maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen 

järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä 

ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja 

kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien 

muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtavat viranhaltijat sekä yhtymähallitus ovat 

tutustuneet lakiesitysluonnokseen ja antavat siitä seuraavan avoimen lausunnon: 

Lakiesityksen tavoitteiksi on kirjattu väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä 

palvelujen yhdenvertainen saavuttaminen. Lakiesityksessä on kirjattu varsin kattavat jatkuvat 

maakunnalliset ja valtakunnalliset seuranta- ja valvontamekanismit, joita toteuttavat useat 

nimettävät toimielimet ja viranomaiset eri ministeriöiden ohjauksessa. Lakien myötä sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämisen poliittinen ohjaus lisääntyy ja voi vaikeuttaa toimintojen 

pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta. Vuosittaisissa neuvotteluissa maakunnan ja 

ministeriöiden sekä valvovien viranomaisten kanssa maakuntien edustus koostuu 

todennäköisimmin keskuskunnissa toimivista päättäjistä tai viranhaltijoista. Huolenamme on, 

miten koko maakunta tulee näissä neuvotteluissa kuulluksi.  Myös byrokratia lisääntyy 

merkittävästi erilaisten jatkuvien raportointivelvoitteiden lisääntyessä. Vaatimukset kerättävän 

tiedon oikeellisuudesta ovat entistä suuremmat ja edellyttävät perusteellista ja avointa 

tiedonkeruun riskiarviointia sekä suunnittelua.  

 Lakiin kirjatut valvonta- ja seurantamekanismit epäilemättä pyrkivät asetettujen tavoitteiden 

toteuttamiseen. Maakunnallisella järjestäjällä on nykyisiä kuntia paremmat mahdollisuudet 

yhtenäistää hoito- ja palvelukäytäntöjä ja sekä niiden laatua ja siten edistää yhdenvertaisuutta.  

Ratkaisevaa kuitenkin on, miten turvataan perustason toimintaedellytykset ja resurssit 

yhdenvertaisesti maakuntien keskuskunnissa ja asukasluvultaan pienemmissä taajamissa sekä 

harvaan asutuilla alueilla. Lakiesitykseen on kirjattu tavoite palveluiden yhdenvertaiseen 

saatavuuteen  ja saavutettavuuteen  lähipalveluina, mutta myös lupa palveluiden 

keskittämiseen mikäli se on toteuttamisen kannalta kustannusvaikuttavaa ja tehokasta. 

Yleensä palveluiden keskittäminen on tuottajan kannalta taloudellisempaa. Lakiesityksessä 

puuttuvat kannustimet ylläpitää lähipalveluita kustannuspaineissa, kannustimet tulisi kirjata 

lakiin. 

Lakiuudistuksessa pyritään varmistamaan demokratian toteutumista maakuntavaltuustolla, 

muilla toimielimillä sekä lakiin  kirjatuilla kansalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksilla. Tästä huolimatta päätöksenteko etääntyy kansalaisista. Riskinä 

on, että myös vastuutahot mahdollisissa palvelutuotannon poikkeamissa hämärtymät ja 

valitusmenettelyt vaikeutuvat kansalaisille ylivoimaisiksi.  
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Lakiesityksessä on selkeästi määritelty maakuntien järjestämisvastuu ja ostopalveluiden rooli 

täydentävinä palveluina kaikissa sote-palveluissa. Lainlaatija olettaa julkisen 

palveluntuottajan henkilöstöresurssien riittävän toteuttamaan lain velvoitteet. Ajankohtaisesti 

näin ei ole, ja sen vuoksi tulee varautua haasteisiin ja mahdollisesti siirtymäaikaan tämän 

lainkohdan toteuttamisessa.  

Kunnilla tulee jatkossa olemaan keskeinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Kuntia velvoitetaan strategisessa suunnittelussaan asettamaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Myös maakuntien 

tulee omassa toiminnassaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Valtion tulee 

jatkossa huolehtia kuntien kannustimista esim. liikuntapaikkojen ja asukkaiden 

yhteisöllisyyttä tukevien toimintojen ylläpidossa. Myös maakuntien ja kuntien 

yhteistyökannustimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee olla. 

Lakiin kirjattu esitys yliopistollista sairaalaa ylläpitäviin maakuntiin ja HUS-

maakuntayhtymään perustettavista valmiuskeskuksista on erittäin kannatettava. 

Varautumiseen liittyvä suunnittelu-, koordinointi- ja operaatiovastuu on tärkeä keskittää erva-

yksiköittäin.  Myös tietosuoja- ja tietoturvatoimien maakunnallinen keskittäminen on 

kannatettavaa yhdenmukaisen toiminnan ja riittävän resurssoinnin turvaamiseksi. 

Pelastustoimen järjestämisen maakunnallisessa keskittämisessä on riskinä 

paikallistuntemuksen menettäminen sekä saatavuuden vaarantuminen haja-asutusalueilla. 

Samoin pelastustoimeen liittyvä yhteistyö kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

voi vaarantua.  

Lakiesityksen mukaan valtion rahoitus maakunnalle olisi yleiskatteellista, ja sote-maakunta 

päättäisi rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta itsehallintonsa ja toimivaltansa rajoissa. 

Olemme erittäin huolissamme, miten perusterveydenhuollon rahoitus turvataan ja taataan 

lakiesityksen tavoitteet perustason terveyspalveluiden vahvistamisesta ja lähipalveluiden 

turvaamisesta. Tällä hetkellä suurimmat sote-kustannukset muodostuvat erikoissairaanhoidon 

sekä sosiaalihuollon vanhuspalveluiden sekä lastensuojelupalveluiden tuottamisesta. Mikä 

kannustaa maakuntia kehittämään perusterveydenhuoltoa ja ylläpitämään lähipalveluita 

erikoissairaanhoidon ja lakisääteisten sosiaalipalveluiden kustannuspaineiden puristuksessa? 

Kannustin perusterveydenhuollon kehittämiseen ja palveluiden saavutettavuuteen tulee kirjata 

lakiin.  

Digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämiselle on asetettu suuria tavoitteita. 

Maakunnalliset yhtenäiset tietojärjestelmät ja kaikille saavutettavat yhdenvertaiset digitaaliset 

palvelut edellyttävät mittavia alkuinvestointeja, mutta mahdollistavat tulevaisuudessa hoidon 

vaikuttavuuden kehittämistä ja yhdenvertaista palveluiden saatavuutta sekä 

kustannustehokkuutta. Ne eivät voi kuitenkaan täysin korvata perustason moniammatillisten 

ennaltaehkäisevien ja sairaanhoidollisten lähipalveluiden tarvetta.  On muistettava erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevat ja paljon palveluita tarvitsevat asiakas-ja potilasryhmät. Näille 

ryhmille tulee taata matalan kynnyksen palvelut sekä varmistaa yksilöllisen 

palvelusuunnitelman toteutus.   

Rahoituksen tason perustuessa olemassa olevaan kustannustasoon, esitys ei huomioi riittävästi 

niitä alueita jotka ovat jo nyt saaneet kustannuksensa valtakunnallisesti alhaisiksi.  

Ehdotettu lainsäädännön soveltamisalan muuttaminen koskemaan myös maakuntien 

henkilöstöä voidaan pitää henkilöstön kannalta oikeudenmukaisena sekä kannatettavana. On 

tärkeää henkilöstön hyvinvoinnin ja rekrytointien kannalta, että työehdot säilyvät.    

Esitetty maakunnan määräaikainen kiinteistöjen vuokraus luo haasteen kiinteistöjä omistavien 

kuntayhtymien purkamiselle. Purkautumistilanteissa kuntayhtymien jäsenkuntien tulee päästä 
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yhteiseen näkemykseen kaikkien kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen 

omistusjärjestelyistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatiota suunniteltaessa on huomioitava myös 

voimassaolevan asiakastietolain välitön uudistustarve; ajankohtaisesti laki estää potilas- ja 

asiakastietojen luovuttamisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden välillä 

vaikeuttaen kriittisesti tiedonkulkua ja jopa potilasturvallisuutta. Odotamme asiakastietolain 

uudistamista kiireellisenä toimenpiteenä, jotta palveluiden integraatiosuunnittelulle olisi 

aidosti mahdollisuuksia ennen lakien voimaantuloa.  

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän näkökulmasta tarve valtakunnalliselle sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistukselle on ehdoton.  Horisontaalinen ja vertikaalinen palveluiden 

integraatio, yhtenäiset tietojärjestelmät ja laajan väestöpohjan järjestämisvastuu ovat edellytys 

tavoitteille väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta sekä yhdenvertaisten ja 

laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta kaikille kansalaisille. 

Maaseutukuntien palvelutason turvaamiseksi lakiesityksessä on näkemyksemme mukaan 

kaikissa kohdin varmistettava kompensaatio- ja kannustinmekanismein niin päättäjien kuin 

asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet sekä lähipalveluiden ja työvoiman säilyminen koko 

maakunnan alueella.  

Pöytyällä 23.9.2020 

Yhtymähallitus 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
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