
PÖYTYÄN    PÖYTÄKIRJA Nro 
KANSANTERVEYSTYÖN     12 
KUNTAYHTYMÄ   Päivämäärä  Sivu 

       148 
YHTYMÄHALLITUS    26.8.2020 
KOKOUSTIEDOT 
 Aika 
 Paikka 

 
26.8.2020 klo 17:00–20:54 
Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 
 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 
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PÖYTÄKIRJANOTTEET 
OIKEAKSI TODISTAA 

 
 
 

 
 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä            149 
yhtymähallitus   26.8.2020    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§ 102 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  

Päätösehdotuksen mukainen.  
  

 
 

 
 
 
 

§ 103 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Autio Markku ja 
Isotalo Heikki. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 2.9.2020 mennessä 
ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
 
 Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 104 
(asia 3) 
KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION LAADINTA- JA KÄSITTELYAIKATAULU 

 
 
Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion laadinnan aikataulu on sovittava yhdessä 
jäsenkuntien kanssa, jotta talousarvio saadaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 
samaan aikaan kuntien omien talousarvioiden kanssa. Kuntayhtymä ehdottaa jäsenkunnille 
seuraavaa aikataulua:  

 
EHDOTUS TALOUSARVION VALMISTELU- JA KÄSITTELY-AIKATULUSTA 
VKO ASIA  
35 Talousarvion laadinta-aikataulun 

hyväksyminen 
yhtymähallitus 

36 Palvelusopimusneuvotteluiden 
aloittaminen  

kuntien ja kuntayhtymän 
johtavat viranhaltijat  

37 Iltakoulu jäsenkuntien 
valtuutetuille 

kaikki Auran ja Pöytyän 
valtuutetut 

40 Palvelusopimusneuvottelut 
kuntapäättäjien kanssa 

kuntien nimeämät neuvottelijat  

43 Kuntahintojen käsittely kuntien 
nimeäminen neuvottelijoiden 
kanssa 

kuntien nimeämät neuvottelijat 

45 Yhtymähallitus käsittelee ja 
päättää lähettää jäsenkuntien 
valtuustoille palvelusopimuksen 
mukaiset hinnat ja käyttöarviot 
vuodelle 2021 

yhtymähallitus 

47 Yhtymähallitus hyväksyy 
talousarvion vuodelle 2021 ja 
taloussuunnitelman vuosille 
2022-2023 

yhtymähallitus  

50 Jäsenkuntien valtuustot 
käsittelevät kuntayhtymän 
talousarvion vuodelle 2021 ja 
taloussuunnitelman vuosille 
2022-2023 

 

 
valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  
 
 
Vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus esittää valmistellun suunnitelman mukaista aikataulua 
jäsenkunnille sekä pyytää jäsenkuntia nimeämään 
palvelusopimusneuvottelijansa. 

 
Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen.  
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§ 105 
(asia 4) 
ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN JÄSENKUNTIEN VALTUUTETUILLE 
 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 24.6.2020 § 99 järjestää jäsenkuntien 
valtuutetuille iltakoulun kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta.  
 

§ 99 
(asia 3) 
VUODEN 2020 TALOUSARVIO 

 
Yhtymähallitus on kokouksissaan 22.4.2020 § 51 päättänyt yksimielisesti esittää jäsenkuntien 
kunnanvaltuustoille kokouksessa 22.4.2020 käsitellyn päivitetyn talousarvion vuodelle 2020 
hyväksymistä. 

 
Auran kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 § 25/2020 päättänyt yksimielisesti, ettei 
kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2020 hyväksytä.  

 
Pöytyän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2020 päättänyt äänestyksen jälkeen äänin 
32/2 hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020.  

 
Kuntayhtymän perussopimuksessa Luvussa 2 § 5 Jäsenkuntien päätösvalta -kohdassa 
sanotaan seuraavaa:  

 
”Mikäli jäsenkuntien valtuustot tekevät päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa 3-9 erisisältöiset 
päätökset, tulee päätökseksi se kanta, jolla kummankin valtuutettujen yhteenlaskettujen 
äänimäärän mukaan suurin kannatus.” 
 
Auran valtuusto koostuu 19 ja Pöytyän valtuusto 35 kunnanvaltuutetusta.   

 
 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus toteaa talousarvion vuodella 2020 tulleen hyväksytyksi 
jäsenkunnissa perussopimuksen luvun 2 § 5 mukaisesti valtuutettujen 
yhteenlaskettujen äänimäärien perusteella.   

 
Yhtymähallitus pyytää Auraa avaamaan hylkäävän päätöksensä taustoja 
sekä toivoo Auran ja Pöytyän kunnilta parempaa vuoropuhelua. 
Yhtymähallitus edistää tätä kutsumalla jäsenkuntien valtuutetut iltakouluun 
ennen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion käsittelyä.  

Päätös:  
  

Päätösehdotuksen mukainen 
 

valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  
 
Vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää järjestää iltakoulun jäsenkuntien valtuutetuille 
keskiviikkona 9.9.2020 klo 18.  

 
 

Päätös: Yhtymähallitus päättää järjestää iltakoulun jäsenkuntien valtuutetuille 
maanantaina 7.9.2020 klo 18.  
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§ 106 
(asia 5) 
INFEKTIOVASTAANOTTO JA HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAT  
 
 

Koronapandemian alussa maaliskuussa eristettiin kuntayhtymän infektiopolikliiniset 
vastaanottotilat Riihikosken terveysaseman vanhan osan sairaanhoidon vastaanottotiloihin. 
Henkilökunnan taukotilat siirrettiin kuntayhtymän keittiötilojen yhteyteen. Ratkaisu oli 
tuolloin väliaikainen pandemian suurimman huipun aikainen. Tällä hetkellä kuitenkin 
vaikuttaa, että koronapandemia tulee jatkumaan ainakin pitkälle 2021 vuoteen. Näin myös 
tarve infektiopoliklinikalle tulee jatkumaan ainakin siihen asti.  

 
Keväällä eristetyt tilat ovat toimineet kesäajan kohtuullisesti. Haasteena on potilaiden ja 
henkilökunnan tarve liikkua pihan ylitse neuvolasta ja hammashoidosta muihin tiloihin. 
Esimerkiksi välinehuollon järjestäminen on hyvin hankalaa. Keväällä siirrettiin 
henkilökunnan taukotilat keittiön yhteyteen. Koronaepidemian leviämisen kannalta 
ruokasali ei ole sovelias taukotila, sillä siellä valmistetaan vuodeosaston ateriat. 
Lämpimään kevät- ja kesäaikaan on pihan ylitse kulkeminen ollut mahdollista. Syksyn ja 
talven saapuessa ei pihan läpi kulkeminen ole enää turvallista.  
 
Johtoryhmä on kartoittanut kolmea vaihtoehtoista mallia infektiopoliklinikkatilojen 
toteuttamiseen.  
 
Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi irtoelementeistä koottu väliaikainen vastaanotto, eli 
vastaava ratkaisu kuin koulujen väistötiloina on paljon käytetty. Tilat sijoitettaisiin 
Riihikoskelle vuodeosastosiiven jatkeeksi. Elementtitilat vaativat vain sähkö- ja 
viemäriliitännän sekä tasaisen hiekka/asfalttialustan. Vuodeosaston pääty on tämän vuoksi 
oivallinen sijoituspaikka, sillä nykyinen rakennus vaatisi kaivuu- ja salaojatöitä juuri tältä 
alueelta. Kuntayhtymän vuonna 2018 saaman tarjouksen mukaan kaivuutyöt maksaisivat 
arviolta noin 45 000 euroa. Itse väistötilan hinta koostuu kolmesta elementistä: 
asennuksesta, kuukausivuokrasta ja purkukustannuksista. Alustavan tarjouspyynnön 
mukaan halvimmillaan tarvittavan kokoisen väistötilan asennus on noin 15–20 tuhatta 
euroa. Vaihtoehtoisesti modernimmat ja paremmin urbaaniin ympäristöön sopivien tilojen 
asennus on noin 45 t€. Kuukausivuokra 1-2 t€ ja purkukustannukset noin 7-10 tuhatta 
euroa. Tässä ratkaisussa infektiopoliklinikan potilaiden kulku laboratorioon tai röntgeniin 
tapahtuisi saattaen joko ulkokautta tai vuodeosaston käytävää pitkin, mikä on jonkin verran 
ongelmallista.  
 
Toinen vaihtoehto on siirtää infektiopoliklinikan toiminta Riihikosken terveysaseman 
neuvolan tiloihin. Tällöin Riihikosken terveysaseman neuvolavastaanotot siirretään muille 
terveysasemille. Neuvolan tiloja tulee remontoida sisältä ja ulkoa hieman. Tämä tarkoittaa 
kulkukäytävien parantamista sekä sisätilojen muokkaamista kevyillä väliseinillä. Kulku 
sekä laboratorioon että röntgeniin järjestyy potilasta saattaen sisäkautta. Merkittävin 
muutos on tarve siirtää henkilökunnan taukotiloja. Tämä vaihtoehto on toteutettavissa 
talousarvion puitteissa.  
 
Taukotiloille pysyvästi järkevin paikka on vanhan sairaalan yläkerran pääty, joka ei ole 
kelvollinen terveydenhuollon vastaanottotyöhön. Tilasta on tehty alustava suunnitelma. 
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Tilat ratkaisisivat myös pitkäaikaisen ongelman nykyisten hajanaisten vastaanottotilojen 
yhteydessä olevien taukotilojen tietosuojaongelmista.  
 
Kolmas vaihtoehto on yhden sivuterveysaseman muuntaminen pelkästään 
infektiovastaanotoksi. Tällöin kyseisellä terveysasemalla ei hoidettaisi kuin 
infektiopotilaita. Tämän vaihtoehdon heikkous on, että sekä laboratorio että röntgen ovat 
Riihikoskella, joten monesti potilaat pitää kuitenkin ohjata Riihikoskelle. Tämä on 
vaihtoehdoista edullisin. Tämä vaihtoehto on toteutettavissa talousarvion puitteissa.  
 
 

 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää velvoittaa johtavat viranhaltijat valmistelemaan 
kuntayhtymän infektiopoliklinikan toiminnan siirtoa Riihikosken neuvolan 
tiloihin ja valmistelemaan toiminnalliset ja kustannuksia koskevat ratkaisut 
päätettäviksi seuraavassa kokouksessa.  

 
 

 
 

Päätös:  
 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 107 
(asia 6) 
SELVITYS LÄÄKÄREIDEN TEHTÄVÄNKUVISTA, SIJOITTUMISESTA JA 
TYÖAIKAKERTYMISTÄ 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.6.2020 § 86 pyytänyt johtavaa lääkäriä 
valmistelemaan esityksen kuntayhtymän lääkäreiden tehtävänkuvista sekä sijoittumisesta 
terveysasemille sekä lääkäreiden työajan kertymistä ja jakautumista ennen ja jälkeen 
työaikalainsäädäntömuutoksen.  
 
 
Johtava lääkäri esittää kokouksessa pyydetyt selvitykset.  
 
valmistelija: johtava lääkäri 
 
 
Päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi 
  
 Päätös:  

 
 Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 108 
(asia 7) 
POTILASTIETOPALVELIMIEN SIIRTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelininfrastruktuuri on useita vuosia vanha ja 
esimerkiksi vuoden 2019 loppupuolella tapahtuneiden palvelukatkosten vuoksi sitä on 
tarpeen uudistaa. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän palvelinlaitteet ovat tällä hetkellä 
sijoitettuna kuntayhtymän tiloihin Riihikoskella, ja nykyinen palvelintila on käytössä 
olevien palveluiden määrään suhteutettuna alimitoitettu.  

  
Tarpeellista on a) siirtää yhteiset kriittiset palvelimet tämän päivän standardeja vastaavaan 
konesalitilaan, sekä b) uusia palvelinlaitteistoa sekä siihen liittyvää 
oheispalvelukokonaisuutta.  

  
Palvelinympäristön hankittava kokonaisuus koostuu konesalipaikasta, palvelinlaitteista, 
levyjärjestelmästä, varmistetusta virransyötöstä, tietoliikenneverkon liitännöistä, 
varmistusjärjestelmästä, virtuaalipalvelinympäristön rakentamistyöstä ja ohjelmistoista 
sekä palvelinympäristön valvonnasta. 

  
Kuntayhtymä on valmistellut palvelinsiirtoa jo vuodesta 2015 lähtien. Vaihtoehtoisia 
malleja on ollut useita. Pitkän aikavälin kannalta kuntayhtymälle on edullisinta siirtää 
potilastietojärjestelmäpalvelimet samaan tai samankaltaiseen ympäristöön kuin vastaavilla 
organisaatioilla on. Tällaisia palvelin tarjoajia on kaksi TietoEVRY ja 2M-IT.  
 
Palvelinulkoistusta on käsitelty yhtymähallituksen 22.4.2020 kokouksen § 56 sekä 
27.5.2020 kokouksen § 71.  Pykälä § 56 sekä § 71 ovat kokonaisuudessaan 
oheismateriaalina.  
 
Pohjaselvitysten kannalta 2M-IT:n tarjoama ratkaisu on pitkällä aikavälillä 
kokonaistaloudellisesti edullisin. Kuntayhtymän tämän hetkinen 
tietokantapalvelininfrastruktuuri ei kuitenkaan tue suoraan siirtymistä 2M-IT:n 
palvelinsaliin, vaan siirtyminen vaatii erilaisia muutoksia sekä versiopäivityksiä 
potilastietojärjestelmä Lifecareen. Päivitykset ovat tulevaisuudessa pakollisia, mutta oikein 
ajoittamalla niistä voidaan saada merkittäviä, arviolta yli 100 t€, säästöjä.  
 
Tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella keskustellaan yhteis-
Lifaceresta. Varsinais-Suomessa on 10 Lifecare-organisaatiota. Hanke on osa koko 
maakunnallista asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta, johon on suunnattu myös valtion 
sote-rahoitusta. Yhteis-Lifecarehanke on 2M-IT:n vetämä ja sidoksissa palvelinsiirtoihin 
heidän konesaliin. Tästä syystä 2M-IT on kertonut päivittävänsä tarjoustaan sekä 
täsmentävänsä aikataulua konesalisiirtoon liittyen. Seuraava palaveri asiasta pidetään 
20.8.2020. TietoEvry on arvioinut kykenevänsä toteuttamaan kuntayhtymän kokoisen 
organisaation versiopäivitykset sekä palvelinsiirrot noin 6-12 kuukaudessa palvelun 
tilauksesta.  
 
Pöytyän kunta on pyytänyt alustavia hinnoitteluita Varsinais-Suomessa sijaitsevilta 
palveluntarjoajilta. Arvioitavia kriteereitä on ollut sijainnin läheisyys (koska ylläpitotyötä 
jatkossakin toteutetaan yhdessä Auran kunnan kanssa, kuten nyt), yhteistyön arvioitu 
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toimivuus ja asiakaskokemus kumppaniehdokkaiden kanssa, sekä Pöytyän kunnan 
palvelinympäristön osalta sopivasti mitoitettu ja hinnoiteltu, nykyistä vikasietoisempi 
palvelukokonaisuus. Käytyjen keskusteluiden pohjalta toimittajaksi on valittu JMJPing Oy.  
Hankinta on Hankintalain 4. luvun 30 § mukainen. 
 
Kuntayhtymä on saanut JMJPingiltä tarjouksen Auran ja Pöytyän kanssa yhdessä 
toteutettavasta ratkaisusta, joka mahdollistaa kuntayhtymän irtautumisen aikanaan 2M-IT:n 
konesaliin. Tarjous sisältää kaikkien kriittisten palvelemien siirron JMJPing Oy:n 
konesaliin.  
 
Palvelu koostuu kahdesta jaksosta 

• Ensimmäisessä 24 kk jaksossa on kaikki 11palvelinta 
• Hinta: 797,52 € / kk, 24 kk 

Toinen jakso koostuu  
• 6 kappaleesta hallinto ym. palvelimia 
• Hinta: 292,29 € / kk 

 
Hankintalain 4. luvun 30 § mukainen, toistaiseksi voimassa olevien palveluiden tai yli 48 
kk kestävien sopimusten laskennallinen kustannus 48 kk on 26 155,44 €. 

  
Hankkeessa alkuun pääseminen ja ympäristön vikasietoisuuden parantaminen on 
aloitettava mahdollisimman nopeasti.  Tästä syystä kuntayhtymä ei voi odottaa 2M-IT:ltä 
tarkkaa tarjousta siirtymisestä Varsinais-Suomen alueen yhteispalvelimiin eikä näin ollen 
myöskään TietoEvryltä tarkkoja aikataulu- ja kustannustietoja versiopäivityksistä. 
Hankkeiden edetessä talouspäällikkö laatii kokonaishankelaskelman, missä seuraavan 2 
vuoden potilastietojärjestelmään liittyvät kustannukset ovat kuvattuina.  

 
 Talouspäällikkö esittelee tarjouksen kokouksessa.  
 

valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  
 

 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntien kanssa yhdessä sovitun 
etenemistavan palvelinsiirroissa sekä hyväksyy JMJPingin tarjouksen.  
Yhtymähallitus päättää samalla jatkaa neuvotteluita 2M-IT:n kanssa 
palvelinsiirrosta sekä käsittelee syksyllä 2020 talouspäällikön laatiman 
kokonaiskartoituksen potilastietojärjestelmä palvelinsiirroista sekä 
versiopäivityksistä.  
 
 
 

 
Päätös: 

 
  Päätösehdotuksen mukainen. 
 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä            157 
yhtymähallitus   26.8.2020    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
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§ 109 
(asia 8) 
OSASTONLÄÄKÄRIN PALKAN VAHVISTAMINEN  
 
 

Kuntayhtymällä on ollut avoinna syksystä 2017 osastonlääkärin virka. Virkaa on hakenut ja 
siihen on valittu lääketieteen lisensiaatti Helena Karilainen. Karilainen on pyytänyt 
tarkastamaan tehtäväkohtaista palkkaansa, joka on kuntayhtymän aiemman linjan 
mukaisesti 1.8.2020 alkaen ollut 4 961,57 euroa kuukaudessa, lisäksi päälle on maksettu 
toimenpide- ja todistuspalkkioita tyypillisesti 80–250 euroon kuukaudessa. Osastonlääkäri 
kuuluu terveyskeskuslääkäreiden virkaehtosopimukseen.  
 
Osastolla työskennelleet lääkärit ovat tuoneet esille näkemyksen, jonka mukaan 
toimenpidepalkkioiden kirjaaminen potilastietojärjestelmään osastotyössä on työlästä ja 
sekoittaa työrytmiä. Monet ovatkin esittäneet toimenpidepalkkioiden liittämistä osaksi 
tehtäväkohtaista palkkaa. 

 
 
 
 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää vahvistaa Helena Karilaisen tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi 5400 euroa kuukaudessa sisältäen toimenpide- ja todistuspalkkiot. 
Lisäksi yhtymähallitus päättää maksaa Karilaiselle rekrytointilisää koeajan (4 
kk) päätyttyä 1000 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajan.  
 
 

 
Päätös: 

 
 
  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 110 
(asia 9) 
LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- 
JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA 
MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   
 
 

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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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. 
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§ 111 
(asia 10) 
STM:N LAUSUNTO POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUKSIIN LIITTYEN  
 
 

Kuntayhtymän sekä jäsenkuntien sosiaalihuollon käytössä on Tieto Oy:n tuottama 
LifeCare- potilastietojärjestelmä, jossa kuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä. Järjestelmään 
kirjataan kuntayhtymän työntekijöiden toimesta kaikki kuntayhtymässä hoidossa olevien 
potilaiden potilastiedot sekä kuntien sosiaalitoimen työntekijöiden toimesta kotihoidon 
sekä tehostetun palveluasumisyksiköiden asiakkaiden hoitoon sekä lääkitykseen liittyvät 
tiedot. Kuntayhtymä tuottaa lääkäri- ja laboratoriopalvelut kotihoitoon sekä tehostetun 
palveluasumisen yksiköihin.  

Useiden vuosien ajan kuntayhtymä ja kunnat ovat keskustelleet 
potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa haasteista, jotka liittyvät sosiaalihuollossa 
syntyvien merkintöjen erottamiseen terveydenhuollon rekistereihin kuuluvasta ja 
valtakunnalliseen Kanta-arkistoon tallentuvasta potilastiedosta. Asiasta on saatu myös 
THL:n näkemys, jonka mukaan sosiaalihuollon työntekijä ei voi kuntayhtymän nimissä 
hakea tietoja Potilastiedon arkistosta tai Reseptikeskuksesta.  Tietojen luovutus yli 
organisaatio- ja rekisterirajojen terveydenhuollosta sosiaalitoimeen on todettu 
ongelmalliseksi huolimatta siitä, että sosiaalitoimen asiakkaille on annettu yhteisrekisteri-
informaatio ja kirjattu suostumus tietojen käyttöön.   

Ajankohtainen ongelma on, että 5.5.2020 alkaen kuntien sosiaalitoimen työntekijät eivät 
ole nähneet terveydenhuollon työntekijöiden kirjauksia LifeCare-potilastietojärjestelmässä. 
Myös laboratoriotulokset, erikoissairaanhoidon palautteet sekä osa riskitiedoista ovat 
5.5.20 lähtien jääneet  sosiaalitoimen työntekijöiltä näkemättä. Pöytyän kunnanhallitus on 
myös käsitellyt ongelmaa kokouksessaan 15.6.2020 § 196. 

Mahdollisuuksia ratkaista ongelma on selvitelty aktiivisesti yhteistyössä kuntayhtymän, 
jäsenkuntien sekä potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa. Ratkaisuehdotukseksi on 
esitetty asiakasryhmään perustuvan hoitosuhteen rajauksen käyttöönottoa sekä 
kuntayhtymän suorittamaa perusterveydenhuollon käyttäjätunnusten luomista 
sosiaalitoimen vastuusairaanhoitajille, joilla siten tulisi mahdollisuus terveydenhuollon 
tietojen katseluun. Ratkaisuehdotus sisältää kuitenkin ongelmia voimassaolevan 
tietosuojalain, -asetuksen sekä asiakastietolain näkökulmasta. Sekä THL että Tieto Oyj 
ovat lausunnoissaan jo aiemmin tuoneet esiin nämä ongelmat.  

 
Toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi johtava lääkäri on pyytänyt asiasta lausuntoa 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä 27.5.2020. Lausunto on saatu 4.8.2020. Sen mukaan 
perusterveydenhuollon käyttäjäntunnusten luominen sosiaalitoimen työntekijälle ei ole tällä 
hetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaan mahdollista.  
 
Liite 1a ote Pöytyän kunnanhallitus 15.6.2020 § 196 
Liite 1b STM lausunto potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksista 4.8.2020 

 
 valmistelija: johtava lääkäri 
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vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus välittää jäsenkunnille sekä kuntien sosiaalitoimeen STM:n 
lausunnon sekä toteaa, että perusterveydenhuollon käyttäjätunnusten 
luominen sosiaalitoimen työntekijälle ei ole tällä hetkellä laillisesti 
mahdollista, sekä että potilaiden hoidossa tarpeellisten tietojen välittäminen 
on tärkeää toteuttaa potilasturvallisuuden vaarantumatta lainmukaisia 
menetelmiä noudattaen.   
 

 
Päätös:  

 
Yhtymähallitus välittää jäsenkunnille sekä kuntien sosiaalitoimeen STM:n 
lausunnon sekä toteaa, että perusterveydenhuollon käyttäjätunnusten 
luominen sosiaalitoimen työntekijälle ei ole tällä hetkellä laillisesti 
mahdollista, sekä että potilaiden hoidossa tarpeellisten tietojen välittäminen 
on tärkeää toteuttaa potilasturvallisuuden vaarantumatta lainmukaisia 
menetelmiä noudattaen.  Maanantaina 24.8.2020 aloitettuja neuvotteluja 
jäsenkuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoiden välillä tietojen välittämisestä 
tulee jatkaa.  
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§ 112 
(asia 11) 
KORONAPANDEMIATILANNE 
 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö antavat selvityksen kuntayhtymän alueen ajankohtaisesta 
epidemiatilanteesta sekä kuntayhtymän toiminnasta siihen liittyen.  

 
Koronatestaus on lisääntynyt merkittävästi. Heinäkuun loppuun mennessä testejä oli tehty 
461. Elokuun arvioitu testimäärä on 450 kappaletta. Mikäli testausmäärät pysyvät samoina 
vuoden loppuun, on koko vuoden arvioitu testimäärä noin 2700 kappaletta ja pelkästään 
analysointikustannukset tulevat olemaan yli 500 000 euroa. Maamme pääministeri on 
luvannut valtion korvaavan kaikki testeihin liittyvät kustannukset. Silti testeistä aiheutuvat 
kustannukset tulevat vaikuttamaan kuntayhtymän maksuvalmiuteen, mikä on lähiaikoina 
ollut erinomainen ja näin ollen paine ulkopuolisen rahoituksen tarpeelle kasvaa.   
 
 
Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö 

 
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
Eveliina Kiiski poistui kello 19:24.  

 
 
Päätös: 

  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 113 
(asia 12) 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN SELVITYS LL JUUSO KOSOSEN PALKKAUKSESTA 1.7.–31.8.2020  
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 15.6.2020 § 89 lääkäri Juuso Kososen 
palkkausta ajalla 1.6.–31.7.2020.  Yhtymähallitus päätti vahvistaa Juuso Kososelle 
maksettavaksi virkamääräyksen mukaisesti 1.7.2020–31.8.2020 väliseltä sijaisuusajalta 
4835 €/kk. Lisäksi yhtymähallitus pyysi johtava lääkäriltä kirjallista selvitystä päätöksen 
taustatekijöistä elokuun yhtymähallituksen kokoukseen. 
 
Liite 2 johtavan lääkärin selvitys 
 
valmistelija: johtava lääkäri 
 
 
 
 
Päätösehdotus  
 
 Johtavan lääkärin selvitys merkitään tiedoksi. 
 

 
Pirjo Hiltunen poissa pykälän käsittelyn ajan 19:36–20:21 
 
Sirpa kunnas poistui kello 19:40 
 
Lauri Ämmälä poissa hallituksen keskustelun ajan 20:18–20:21 

 
 
Päätös: 

 
 

Yhtymähallitus merkitsee johtavan lääkärin selvityksen tiedoksi ja edellyttää 
suurta tarkkuuttaa esittelijöiltä päätösesitysten kanssa.   

 
Yhtymähallitus pyytää kirjaamaan johtavien viranhaltijoiden 
jääviyskysymykset hallintosääntöön seuraavan hallintosäännön päivityksen 
yhteydessä sekä pyytää selventämään jääviydet hallitukselle tiedoksi syksyn 
2020 aikana.   
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§ 114 
(asia 13) 
LL JUUSO KOSOSEN PALKKAUS AJALLE 1.9.–31.10.2020 

 
 
Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.2.2020 § 16 päättänyt seuraavasti:  
 

Yhtymähallitus päättää maksaa LL Emmi Karrulle sekä LL Juuso Kososelle 
tehtäväkohtaista palkkaa 4835 €/kk 1.1.2020 alkaen heidän sijaistaessaan 
palkattomalla virkavapaalla olevaa virkalääkäriä. Muiden jatkossa mahdollisesti 
palkattavien YEK-vaiheen sijaisten kohdalla noudatetaan yhtymähallituksen 
kokouksessaan 6.11.2019 § 136 tekemää palkkauspäätöstä.  

 
Tkl Asta Tamminen on hakenut palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2020 – 31.10.2020 
yleislääketieteen erikoislääkäritutkintokoulutuksen suorittamista varten. Juuso Kosonen on 
ilmoittanut halukkuutensa sijaistaa Tammista tämän virkavapauden ajan.   
Kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksessä on 10. terveyskeskuslääkärin viran 
perustaminen vuodelle 2020. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet 
talousarvioesityksen vasta kesäkuussa 2020. Tämän sekä vuosilomien vuoksi 10. 
terveyskeskuslääkärin viran täyttöprosessi on vielä kesken. Kuntayhtymän lakisääteisten 
äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalveluiden toteutumisen mahdollistamiseksi ja tiedossa 
olevan lääkärityövoiman rekrytointivaikeuksien vuoksi virkavapaan sijaistus oli sovittava 
ennen kuin uuden viran täyttö tuli mahdolliseksi.   
 
 
valmistelija: johtava lääkäri 
 
 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus   
 
  

Yhtymähallitus hyväksyy LL Juuso Kososen palkkaamisen tkl Asta 
Tammisen palkattoman koulutusvapaan määräaikaiseksi sijaiseksi ajalla 
1.9.2020 – 31.10.2020 kokouksen 19.2.2020 § 16 päätöksen mukaisesti 
tehtäväkohtaisella palkalla 4835 €/kk. 10. terveyskeskuslääkärin virka 
täytetään viipymättä 1.11.2020 alkaen sijaistustarpeen helpottamiseksi 
jatkossa.  

  
 

                      Päätös: 
 
  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 115 
(asia 14) 
YT-NEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Auran kunta, Loimaan kaupunki ja Pöytyän kunta päättivät yksimielisesti keskeyttää 
neuvottelut yhteisistä sairaalaosastoista 12.8.2020 käydyissä neuvotteluissa. Lopullisen 
päätöksen tekeminen viivästyi korona-pandemian johdosta.  

Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti käynnistää 27.2.2020 yhteistoimintaneuvottelut, jotka 
keskeytettiin 31.3.2020 

Yhtymähallitus on käsitellyt osastoneuvotteluja sekä yhteistoimintamenettelyä seuraavasti:  

  
§ 43 
(asia 3) 
YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KESKEYTTÄMINEN  
 
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 19.2.2020 §15,  27.2.2020 §27 ja  18.3.2020 
terveyskeskusosaston ja avosairaalatoiminnan jäljestämisvastuun siirtoa ja 
yhteistoimintamenettelyn aloittamista seuraavasti:  
 

§ 36 
(asia 3) 
YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KESKEYTTÄMINEN  

 
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 19.2.2020 §15 ja 27.2.2020 §27 terveyskeskusosaston ja 
avosairaalatoiminnan jäljestämisvastuun siirtoa ja yhteistoimintamenettelyn aloittamista seuraavasti:  

 
§ 27  
(asia 3) 
VUODEOSASTO- JA AVOSAIRAALATOIMINNAN JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTO 
KUNTAYHTYMÄLTÄ JÄSENKUNNILLE JA EDELLEEN LOIMAAN KAUPUNGILLE 

    
Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.2.2020 § 15 käsitellyt vuodeosasto- ja avosairaalatoiminnan 
järjestämistä  seuraavasti:  

 
§ 15 
(asia 5) 
KESKUSTELUJEN ETENEMINEN AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN JA LOIMAAN 
KAUPUNGIN VÄLILLÄ VUODOSASTOPAIKKOJEN OSTOSTA JA 
AVOSAIRAALATOIMINNASTA  

 
Keskustelut vuodeosastopaikkojen ostosta sekä avosairaalatoiminnasta Auran ja 
Pöytyän kuntien sekä Loimaan kaupungin välillä jatkuivat 11.2.2020. Asiantuntijoina 
paikalla olivat kuntayhtymästä johtava lääkäri Pirjo Hiltunen ja talouspäällikkö 
Lauri Ämmälä. Kuntien neuvottelijoina olivat Auran kuntaa edustanut 
yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jukka Leino ja Pöytyän kuntaa edustanut 
yhtymähallituksen jäsen Markku Autio. Lisäksi paikalla oli kuntien johtavia 
viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä.  

 
Neuvotteluissa mukana olleet antavat selvityksen kokouksesta, neuvotteluiden 
etenemisestä, aikataulusta sekä suunnitelluista jatkotoimista.  

 
Päätösehdotus:  
 
Merkitään tiedoksi.  
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Päätös: 

 
Yhtymähallitus päättää pitää 27.2.2020 kello 17:00 ylimääräisen kokouksen, jossa 
käsitellään vuodeosasto ja avosairaala toiminnan siirtoa. Samassa yhteydessä 
valmistellaan ratkaisua kuntayhtymän kiinteistöjen siirrosta kuntien omistukseen. 
Kokoukseen valmistellaan muistutus jäsenkunnille   

 
 

perussopimuksen muutostarpeesta, mikäli kunnat siirtäisivät perustason 
osastotoiminnan järjestämisvastuun Loimaan kaupungille. 

  
Yhtymähallitus valtuuttaa johtavat viranhaltijat neuvottelemaan osastotoiminnasta 
asetetuissa työryhmissä sekä valmistelemaan mahdollisesti tarvittavia hallinnollisia 
toimenpiteitä.   

 
 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säätelee 
yhteistoimintaa kuntatyöpaikoilla: 

  
7 § Työvoiman käytön vähentäminen 

 
Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, 
työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen 
käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. 

 
Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 
päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden 
edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot: 

 
1) aiottujen toimenpiteiden perusteista; 

 
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten  määrästä; 

 
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-
aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä 

 
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset 
tehdään. 

 
Yhteistoimintaneuvotteluun osallistuu myös 3 §:ssä tarkoitettu henkilöstön edustaja, 
jos lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen koskee vähintään kolmea 
työntekijää, taikka jos työnantaja tai henkilöstön edustaja niin vaatii. 

 
Lain 4 pykälän kohta 2:  

 
2) Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia 
henkilöstövaikutuksia 

 
Palvelujen uudelleen järjestämisestä on kyse esimerkiksi tilanteissa, joissa 
suunnitellaan kunnan jonkin toiminnan yhtiöittämistä tai hankkimista ostopalveluna 
joko toiselta kunnalta tai yksityiseltä yritykseltä. 

 
Esimerkiksi ennen kuin kunnan jonkin toiminnan yhtiöittämisestä päätetään, on tätä 
koskeva päätös valmisteltava yhteistoimintamenettelyssä tämän momentin 2 kohdan 
perusteella. Sen jälkeen kun päätös yhtiön perustamisesta on tehty ja tiedetään, miten 
asia vaikuttaa töiden organisointiin, asiaa käsitellään yhteistoimintamenettelyssä 
momentin 1 kohdan mukaan. 

 
 

Palvelujen uudelleen järjestämisestä on kyse myös silloin, kun harkitaan ulkopuolisen 
työvoiman käyttöön siirtymistä tai liikkeen luovutusta. Palvelujen uudelleen 
järjestämisen periaatteita ovat myös hankintalainsäädännön mukaisten julkisten 
palveluhankintojen kilpailuttamisen periaatteet. 
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Siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että toimenpiteestä aiheutuu henkilöstön asemaan 
merkittävästi vaikuttavia muutoksia, on tällaista valmisteilla olevaa asiaa käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä. Asian alustava valmistelu voidaan kuitenkin toteuttaa 
ilman yhteistoimintamenettelyä. Asian valmistelun kannalta saattaa toisaalta usein 
olla tarkoituksenmukaista, että henkilöstö otetaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa mukaan valmistelemaan sellaisia hankkeita, joilla voi olla 
henkilöstövaikutuksia.  

 
Jäsenkunnat ovat käyneet keskusteluja vuodeosasto- ja avosairaalatoiminnan 
järjestämisvastuun siirrosta kuntayhtymältä jäsenkunnille ja edelleen Loimaan 
kaupungille. Keskusteluissa on edetty käsittelemään käytännön järjestelyjä. 
Toteutuessaan tämä ratkaisu tarkoittaisi kuntayhtymän tuottaman osasto- ja 
avosairaalatoiminnan loppumista. Kuntayhtymän jäsenkunnilleen tuottamien 
palveluiden määrä laskisi, ja näin ollen myös henkilöstömäärää ja työtehtäviä tulisi 
uudelleen arvioida.  Ennen päätösten tekoa on työnantajan aloitettava 
yhteistoimintamenettelyt henkilöstön kanssa. Yhteistoimintamenettelyt koskisivat 
osaston, avosairaalan, fysioterapian, ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion 
henkilökuntaa sekä osastosihteereitä. Avosairaanhoidon, neuvoloiden, röntgenin, 
hallinnon, kiinteistöhuollon sekä hammashuollon henkilöstö olisivat 
yhteystoimintamenettelyn ulkopuolella.  

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus päättää aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osaston, avosairaalan, 
fysioterapian, ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion henkilökunnan sekä 
osastosihteereiden kanssa ja velvoittaa johtavat viranhaltijat esittämään viipymättä 
henkilökunnan edustajille kutsun yhteistoimintaneuvotteluihin.  

 
Muutettu päätösehdotus 

 
Johtavat viranhaltijat ehdottavat että, yhtymähallitus päättää jättää asian pöydälle ja 
pyytää jäsenkunnilta lausuntoa päätöksenteon ja mahdollisen osastotoiminnan 
siirron aikataulusta.   

 
 

Päätös:  
 

Yhtymähallitus päättää yksimielisesti alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti 
aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osaston, avosairaalan, fysioterapian, 
ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion henkilökunnan sekä osastosihteereiden 
kanssa ja velvoittaa johtavat viranhaltijat esittämään viipymättä henkilökunnan 
edustajille kutsun yhteistoimintaneuvotteluihin.  

 
Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut aloitettiin 5.3.2020. Kuntayhtymä on 
käynyt työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotteluita kolmesti ja työntekijäjärjestöt ovat 
kuulleet myös kuntien johtajia.  

 
WHO on 11.3.2020 julistanut tammikuussa 2020 alkaneen Covid -19 
koronavirusinfektion pandemiaksi. Kuntayhtymä on vastuussa perusterveydenhuollon 
järjestämisestä jäsenkuntiensa väestölle. Viikolla 11 on valtakunnallisesti otettu 
käyttöön laaja-alaisia eritystoimia ja rajoituksia estämään epidemian hallitsematonta 
leviämistä Suomessa. Myös kuntayhtymässä on tilanne on poikkeuksellinen ja vaatii 
koko henkilöstön osalta keskittymistä infektion torjuntaan sekä päivittäin muuttuviin 
toimintaohjeisiin. Hengitysinfektiopotilaiden hoito on keskitetty pääterveysasemalle 
ja kaikissa sivupisteissä on käytössä erityisjärjestelyt sekä puhelinneuvontaan on 
lisätty henkilöstöresursseja. Sairaanhoitopiiri on ennakoinut joutuvansa supistamaan 
toimintaansa ja keskittymään vaativimpien potilaiden hoitoon, jolloin maakunnan 
perusterveydenhuollon osastojen rooli muiden sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden 
hoidossa kasvaa. Maanantaina 16.3. 20 Aluehallintovirasto on kartoittanut 
maakunnan kaikki sairaansijat tätä tarkoitusta varten.     Viikon 12 alussa on jo 
jouduttu lomalla olevia työntekijöitä kutsumaan töihin ja odotettavaa on että 
sijaistarve kasvaa. Etätyö ei ole terveydenhuollossa mahdollista.  

 
Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 
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Yhtymähallitus päättää keskeyttää välittömästi yhteistoimintaneuvottelut. 
Neuvotteluita jatketaan heti epidemiatilanteen salliessa.   
   

 
  Asian käsittely:  
 
   

Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen kertoi miten kuntayhtymässä on varauduttu 
Koronaepidemiaan. Varsinais-Suomen alueen johtavat lääkärit kokoontuvat etänä 
säännöllisesti. Ohjeet muuttuvat päivittäin tilanteen edetessä ja tällä hetkellä 
tilanteeseen valmistautuminen syö kuntayhtymän henkilökunnan resursseja. Tilanteen 
edetessä on varauduttava henkilökunnan sairastumisiin sekä niiden sijauistamiseen.  
Kuntayhtymällä on kaiken kaikkiaan hyvä tilanne varautumisen kanssa, sillä 
varautumissuunnitelmaa on päivitetty ja koulutettu henkilökunnalle viimeksi keväällä 
2019. Johtava lääkäri ja talouspäällikkö ovat konsultoinut tilanteesta AVI:a, 
Kuntatyönantajaa, ammattiyhdistyksiä, sekä Työsuojelu viranomaisia. Joista kaikki 
ovat todenneet, että yhteistoimintaneuvotteluiden käymiselle ei ole estettä, mutta 
yhteiskunnallisen tilanteen vakavuuden huomioimana  neuvotteluiden keskeyttämistä 
tulisi harkita vakavasti. Mikäli neuvotteluita jatketaan ja vuodeosastolle palkataan 
sijaisia, on kuntayhtymän jälkikäteen todennettava, että sijaisuuden peruste on 
liittynyt suoraan Koronaepidemiaan. 
 
Heikki Isotalo esitti hyväksymistä päätösehdotuksen mukaisesti ennen muita 
ehdotuksia ja keskustelua 
 
Pöytyän edustajat Arvola, Autio ja Kaurila sekä Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin 
toivat esille näkemyksen, jonka mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa tulisi edetä, jotta 
kuntien päätöksen teko ei pitkittyisi. Auran edustajat Isotalo ja Maasalo korostivat, 
että nyt kuntayhtymän tulee keskittyä perustehtäväänsä ja mahdollinen päätöksenteon 
pitkittyminen ei ole tässä tilanteessa katastrofinen.  
 

Anu Helin poistui kokouksesta 18:06  
 

Matti Kaurila ehdotti: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan 
turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän johdosta yhtymähallituksen on 
turvattava terveydenhuollon johtavan lääkärin työskentely vaativassa 
koronaepidemiatilanteessa.  
Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen on hoitanut väliaikaisesti kuntayhtymän johtajan 
tehtäviä vuodesta 2017 alkaen ja nykyinen järjestely on tarkoitettu väliaikaiseksi. 
Aiemmin Pöytyän kunnan perusturvajohtaja on hoitanut Pöytyän 
kansanterveyskuntayhtymän johtajan tehtäviä. Vaativassa koronaepidemiatilanteessa 
on turvattava johtavan lääkärin mahdollisuus keskittyä terveydenhuollon 
johtamiseen. Yhtymähallitus päättää aloittaa välittömästi keskustelut omistajakuntien 
kanssa siitä, että kuntayhtymän johtajuus järjestellään uusiksi. Samalla turvataan 
hallinnollisten asioiden valmistelu; Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 
2020 talousarviovalmistelu on yhä kesken. Kuntalain mukaisesti omistajakuntien olisi 
tullut hyväksyä talousarvio 31.12.2019 mennessä. Talousarvion keskeneräisyys 
aiheuttaa tällä hetkellä omistajakunnille myös merkittäviä taloudellisia riskejä, 
joiden minimoimiseksi kuntayhtymän talousarvion valmistelu kuntien 
päätöksentekoelimille viivytyksettä on tärkeää. 

 
Kaurilan esityksestä käytiin keskustelua. Keskustelun aluksi Heikki Isotalo kertoi 
vastustavansa esitystä. Keskustelun lopuksi Markku Autio kertoi kannattavansa 
Kaurilan esitystä. Asiasta ei äänestetty.  

  
Ulla-Riitta Arvola esitti asian pöydälle panoa, koska kokouksessa on tullut esille 
paljon vielä selvittäviä asioita niin kuntayhtymän, Loimaan kaupungin kuin 
jäsenkuntien kanssa. Elina Keloniemi-Hurttila kannatti tätä.  

 
   
  Päätös: 

Asia jätetään yksimielisesti pöydälle 
Auran kunnanhallitus on käsitellyt neuvotteluita Loimaan kanssa seuraavasti:  

  
§ 58 
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Vuodeosastoneuvottelut Loimaa - Pöytyä - Aura 
Pöytyän kunnan edustajat yhtymähallituksessa ovat vaatineet, että Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymässä jatketaan YT- neuvotteluita johtuen vuodeosaston 
mahdollisesta lakkauttamisesta ja vastaavan palvelun ostamisesta Loimaan 
kaupungilta. 

 
Ehdotus 
Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta keskeyttää toistaiseksi koronavirustilanteen 
takia vuodeosastoa koskevat neuvottelut Pöytyän ja Loimaan kanssa. 
Päätös 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
 

Yhtymähallitus on keskustellut yhteistoimintaneuvotteluiden keskeyttämisestä 
epävirallisessa tapaamisessaan 25.3.2020. Tuolloin johtava lääkäri Pirjo Hiltunen 
on tuonut esille, että nyt tarvitaan kaikki voimavarat turvaamaan kuntayhtymän 
alueen potilaiden hoito koronapandemian aikana. Samassa tapaamisessa Pöytyän 
kunnan edustajat ovat kertoneet Pöytyän kunnanhallituksen käsittelevän kunnan 
omien yhteistoimintaneuvotteluiden jatkoa sekä neuvotteluita Loimaan kanssa 
30.3.2020.   
  

Valmistelija: talouspäällikkö 
 

Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää lopettaa välittömästi yhteistoimintaneuvottelut. 
Yhteistoimintaneuvottelut voidaan käynnistää uudelleen, kun Aura, Pöytyä ja 
Loimaa päättävät jatkaa terveyskeskusosaston ja avosairaalatoiminnan 
jäljestämisvastuun siirtoa koskevia neuvotteluja.  

 
 Asiankäsittely:  
 

Ulla-Riitta Arvola jääväsi itsensä ja poistui kello 17:21- 17:27 
 

 Päätös: 
 
  Päätösehdotuksen mukainen  
 
 

valmistelija: talouspäällikkö Lauri Ämmälä  
 
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus  
 
  Yhtymähallitus päättää lopettaa yhteistoimintaneuvottelut.  
 
 
Ulla-Riitta Arvola jääväsi itsensä ja poistui kello 20:32–20:35 
 

Päätös:  
 
  Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 116 
(asia 15)  
LABORATORIOHOITAJAN (nro 31) TOIMEN TÄYTTÖLUPA 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laboratoriohoitajan täyttölupaa irtisanoutumisen 
johdosta vapautuvalle toimelle (nro 31) 4.9.2020 lukien toistaiseksi.  
Laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko. Toimen työaika on 38,25 h/vk, 
työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 
03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen laboratoriohoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 446,20 euroa kuukaudessa. 

 
Kuntayhtymän laboratorion henkilöstövahvuus on osastonhoitaja ja neljä (4) 
laboratoriohoitajaa. Laboratoriossa tehtiin v. 2019 yhteensä 73 756 tutkimusta. 
Laboratorion ikärakenne on seuraava: 40–49-vuotiaiden ryhmään kuuluu yksi 
laboratoriohoitaja, 50–59-vuotiaiden ryhmään kaksi ja 60 tai yli  –vuotiaiden ryhmään yksi 
laboratoriohoitaja. Keski-iäksi laboratoriohoitajilla tulee 56,5 vuotta.  Laboratorion 
henkilökunnan eläkkeelle jäämisiä tulee näin ollen tapahtumaan lähivuosina. Laboratorion 
ikärakenne ja nykyiset tutkimusmäärät huomioiden on laboratoriohoitajan toimen täyttö 
välttämätöntä. 

 
 

valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 

 
vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus  

 
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laboratoriohoitajan toimelle (nro 
31) 4.9.2020 lukien toistaiseksi. Koronaepidemian aikana on tärkeää, että 
kuntayhtymän laboratorion analysointi toimii keskeytyksettä ja 
ammattitaitoisesti. Laboratorion henkilöstörakenteesta johtuen toimen täyttö 
ei sido toimintaa mahdollisten tulevien vuosien kehityksen osalta.  

 
 Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 117 
(asia 16)  
YHTYMÄHALLITUKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS  

Vuoden 2021 talousarvion laadinnan valmistelun, talouden toteuman seurannan sekä 
raportoinnin ja lisätalousarvioesityksen valmistelun vuoksi johtavat viranhaltijat esittävät 
ylimääräistä yhtymähallituksen kokousta syyskuun alkuun.  

 
 
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus  
 

Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 16.9.2020 kello 17:00 
Teams-sovelluksen avulla. 

 
 
 
Päätös: 

 
Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 16.9.2020 kello 17:00. 
Talouspäällikkö ilmoittaa kokouksen pitopaikan myöhemmin 
yhtymähallituksen jäsenille.  
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§ 118 
(asia 17)  
ESITYSLISTOJEN LÄHETYS SÄHKÖPOSTILLA 
 

Koronapandemian myötä muuttuneiden kokouskäytäntöjen vuoksi etäkokoukset yleistyvät 
jatkuvasti. Kokousmateriaalit ovat myös useimmiten sähköisessä muodossa. Esityslistojen 
toimittaminen yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla helpottaa ja nopeuttaa hallinnon 
työskentelyä huomattavasti ja paperitulosteilta vältytään, mikä on myös nykyisten 
käytäntöjen mukaista.  

 
 

vs. yhtymäjohtaja Pirjo Hiltusen päätösehdotus  
 

Yhtymähallitus päättää, että esityslistat toimitetaan yhtymähallituksen 
jäsenille jatkossa liitteineen vain sähköpostilla neljä päivää ennen kokousta.  

  
 
 
 
Päätös: 

 
 
  Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 119 
(asia 18) 
ILMOITUSASIAT 
 

Otteet pöytäkirjoista:  
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Nimeäminen vanhustyön 

strategiaryhmään, ptltk § 63, 9.6.2020 
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Muut asiat, khall § 196, 15.6.2020  
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Talouden tasapainottamisohjelma 

vuosille 2020–2022, khall § 169, 1.6.2020, kvalt § 28, 22.6.2020 
- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvio, khall § 170, 1.6.2020, kvalt § 19, 
22.6.2020 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen, kvall § 18, 22.6.2020 

 
 
    

 
Päätösehdotus 
 
 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
 
 
Päätös: 

 
  Päätösehdotuksen mukainen 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§ 120 
(asia 19) 
YLEISKIRJEET  

Kuntatyönantajat 
- Yleiskirje 7/2020, 10.6.2020, Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön 

työehtosopimus 2020-2021 
- Yleiskirje 8/2020, 15.6.2020, Kunnallinen yleinen virka- ja 

työehtosopimus 2020-2021, Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus 
sote- ja maakuntauudistusta varten 

- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020–
2021) 

- Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020-2021 
(TS-20) 

- Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset  
 

 
  

 
 

 Päätösehdotus 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 

 
Päätös: 

  
 
 
  Päätösehdotuksen mukainen 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§ 121 
(asia 20) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Johtava lääkäri 

- Päätös virkaan valinnasta A02/2020 
- Päätös terveyskeskuslääkäreiden akuuttivastaanoton 

varallaolokorvauksesta Y07/2020 
- Päätös terveydenhuollon ammattihenkilön määräaikaisesta palkkauksesta 

koronanäytteenottoon Y08/2020 
 
 

  Talouspäällikkö 
- Päätös toimeen valitsemisesta A1/2020 

 
 
  Vs. johtava hoitaja 

- Päätös toimeen valitsemisesta A25/2020 
- Päätös toimeen valitsemisesta A33/2020 

 
 
  

Päätösehdotus:   
 
Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 
Päätös 

 
  Päätösehdotuksen mukainen  
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 
§ 122 
(asia 21) 
MUUT ASIAT 
 
 
 

- Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen muistutti, että yhtymähallitus on vastannut 
kunta-aloitteeseen alle 25-vuotiaiden maksuttomasta ehkäisystä, ja 
kuntayhtymän jäävän seuraamaan valtakunnallista lain valmistelua. 
Sovittiin, että keskustelua asiasta jatketaan kuntien kesken 
palvelusopimusneuvotteluissa.  

 
  

- Ulla-Riitta Arvola kertoi saaneensa todella hyvää palvelua kuntayhtymään 
keväällä 2020 valitulta hammaslääkäriltä.   
 
 

- Talouspäällikkö vastasi Ulla-Riitta Arvolan kysymykseen kuntayhtymän 
takaisinsoittojärjestelmän toiminnasta. Järjestelmä on toiminut ilman 
teknisiä ongelmia, mutta on elokuussa ruuhkautunut etenkin 
aamupäivisin. Resursseja on pyritty lisäämään kasvaneiden 
puhelumäärien vuoksi, mutta ajoittain on silti esiintynyt ruuhkaa. Johtava 
lääkäri Pirjo Hiltunen kertoi, että asiasta on myös tietoa perjantain 
Auranmaan Viikkolehdessä. Kuntayhtymän alueen asukkaita 
muistutetaan, että yksi puhelu riittää ja takaisinsoittoa tulee odottaa 
kärsivällisesti. Terveysasemilla ei voi asioida suoraan.  
 
 

- Yhtymähallitus kirjaa käsittelevänsä seuraavassa kokouksessaan 
puheenjohtajan selostuksesta täyttölupamenettelyä koskevan 
päätösesityksen.  
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§ 123 
(asia 22) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:54.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    26.8.2020   
       178 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 102–107, 110–113, 116–117,  119–123 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät: 108–109, 114–115, 118 
 

 
 
 
 
 
 
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: 108–109, 114–115, 118 

 
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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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LAUSUNTO
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VN/13711/2020

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto.
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
POTLASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUKSISTA

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön
lausuntoa liittyen potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksiin.

Lausuntopyyntö koskee perusterveydenhuollon käyttäjätunnusten luomista
sosiaalitoimen vastuusairaanhoitajille, joille siten tulisi mahdollisuus terveydenhuollon
tietojen katseluun.

EU:n tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelystä on säädetty kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n yleisessä
tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679(tietosuoja-asetus)

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan (b)- ja (e)-kohdissa on säädetty henkilötietojen
käsittelyä koskevista periaatteista. Näiden kohtien mukaan henkilötiedot on kerättävä
tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin
näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa on säädetty arkaluonteisten tietojen
käsittelyperusteista. Artiklan 1 kohdan mukaan sellaisten henkilötietojen käsittely,
joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai
filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen
tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien
tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista
koskevien tietojen käsittely on kiellettyä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyllä tulee olla asetuksen 6 artiklan
mukainen oikeudellinen perusta. Kansallinen, asetusta tarkentava lainsäädäntö on
mahdollista muun muassa silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu asetuksen 6
artiklan 1 kohdan alakohtaan (c), minkä mukaan käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakas-ja potilastiedon käsittelyn perustuessa
lakisääteiseen velvoitteeseen, voidaan asiakastietojen käsittelystä siten antaa
tarkempaa kansallista lainsäädäntöä. Tietosuoja-asetuksen mukaan kansallinen
lainsäädäntö voi sisältää yksityiskohtaisempia säännöksiä asetuksen sääntöjen sovelta-
misen mukauttamiseksi määrittelemällä täsmällisemmin tietojenkäsittely- ja muita
toimenpiteitä koskevat erityiset vaatimukset, kuten yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat
rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, käsiteltävien tietojen
tyyppiä, käyttötarkoitussidonnaisuutta, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja -menettelyjä,
mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen
tarkoitettuja toimenpiteitä.

Liite 1b
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Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja eli 
arkaluonteisia henkilötietoja käsiteltäessä on lisäksi jonkun asetuksen 9 artiklan 2 
kohdan täytyttävä. Kyseisten 9 artiklan 2 kohdan (b) ja (h) alakohtien mukaan käsittely 
on tarpeen muun muassa rekisterinpitäjän velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla siltä osin kuin se sallitaan 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla (b) sekä käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai 
työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, 
lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai 
käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien 
hallintoa varten jäsenvaltion lainsäädännön perusteella (h). Tietosuoja-asetuksen 9 
artiklan 2 kohdan (h) alakohta edellyttää lisäksi, että käsittely tapahtuu lainsäädännön 
perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
ja noudatetaan suojatoimia. 
 
Tietosuojalain 6 §:n 2 momentin mukaan käsiteltäessä henkilötietoja rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on lisäksi toteutettava asianmukaiset ja erityiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.  
 
Näitä suojatoimenpiteitä ovat: 
1) toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin mahdollista varmistaa ja todentaa kenen toimesta 
henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty; 
2) toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista; 
3) tietosuojavastaavan nimittäminen; 
4) rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy 
henkilötietoihin; 
5) henkilötietojen pseudonymisointi; 
6) henkilötietojen salaaminen; 
7) toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien 
palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, 
mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai 
teknisen vian sattuessa; 
8) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi; 
9) erityiset menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain 
noudatta-minen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun 
tarkoitukseen; 
10) tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen; 
11) muut tekniset, menettelylliset ja organisatoriset toimenpiteet 
 
Tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa on säädetty rekisterinpitäjän 
velvollisuudesta varmistaa se, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin 
erityisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tämä velvollisuus koskee 
kerättyjen henkilötietojen määriä, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojen tallentaminen  
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Voimassa olevan lainsäädännön mukaan terveydenhuollossa syntyy potilastietoja ja ne 
tallennetaan Kanta-palvelujen potilastiedon arkistoon. Vastaavasti sosiaalihuollossa 
tarjottavissa palveluissa syntyy sosiaalihuollon asiakastietoja. Sosiaalihuollossa voi 
syntyä myös potilastietoja, mutta ne liittyvät sosiaalipalveluun eivätkä 
terveydenhuoltoon. Sosiaalihuollon potilastiedot tulee erottaa asiakastiedoista ja 
säilyttää omana osarekisterinään sosiaalihuollon asiakasrekisterissä. Niitä ei toistaiseksi 
saa tallentaa potilastiedon arkistoon. 
 
Esitys uudeksi asiakastietolaiksi 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut valmisteilla uusi laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki). 
Esitettävällä lailla kumottaisiin voimassa oleva asiakastietolaki (159/2007). Laissa on 
otettu huomioon tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Esitys 
on tarkoitettu menevän eduskuntakäsittelyyn syksyllä 2020.  
 
Seuraavassa on kursiivilla esitettynä mahdollisesti tulevaa uutta sääntelyä koskien 
ammattihenkilön käyttöoikeutta asiakas- ja potilastietoon (asiakastieto). 
 
Lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi ammattihenkilön käyttöoikeudesta 
tehtävissään tarvitsemiinsa asiakastietoihin. ”Ammattihenkilö tai muu asiakastietoja 
käsittelevä henkilö saisi käsitellä vain kyseisen lakisääteisen tehtävän edellyttämiä 
välttämättömiä asiakastietoja tiedonsaantioikeuksiensa puitteissa. Asiakastietojen 
käsittelyn perusteena olisi asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus. 
Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä asiakastietojen käsittelyä rajattaisiin toisaalta 
käyttöoikeuksien määrittelyllä, toisaalta asiayhteyden tai hoitosuhteen todentamisella. ” 
 
”Asiakastietojen käsittelyn perusteena olisi oltava tietoteknisesti varmistettu hoitosuhde 
tai asiayhteys. Tämä tietotekninen varmistus voidaan toteuttaa tervey-denhuollossa 
potilashallinnon tietojen perusteella, esimerkiksi siten, että ennen potilastietojen käsittelyä 
tietojärjestelmään on oltava kirjautunut hallinnon merkintä asiakkaan kirjautumisesta 
sairaalan vuodeosastolle tai poliklinikalle. Jotta tällaisen merkinnän avulla voitaisiin 
riittävällä tavalla varmistua potilaan todella olevan asiakas- tai hoitosuhteessa 
luovutuspyynnön esittäjään, tulisi hallinnon merkinnän olla tehnyt eri henkilö kuin 
luovutuspyynnön esittäjä. Myös muita potilashallinnon ja potilastietojärjestelmään 
kirjattuja tietoja voisi käyttää hoitosuhteen teknisen päättelyn perusteena. Toinen 
tietojärjestelmän avulla toteutettu varmistuksen muoto voisi olla asiakkaan sähköisellä 
allekirjoituksella vahvistama hoitosuhde, asiakkaalta saatu suostumus tai muu luotettava 
tietotekninen varmistus siitä, että asiakas on asioimassa palveluja tuottavan tahon 
kanssa. Silloin, jos muuta keinoa hoitosuhteen tietotekniseen varmistamiseen ei ole 
mahdollista käyttää, täytyisi ammattihenkilön kuitenkin voida käsitellä välttämättömiä 
potilastietoja. Näissä tilanteissa ammattihenkilö ilmoittaisi erityisen syyn tietojen 
käsittelyn perusteeksi. Erityisen syyn perusteella tehty tietojen käsittely edellyttäisi 
valvonnan kehittämistä sekä terveydenhuollon organisaatioissa että kansallisesti. 
Sosiaalihuollossa asiayhteyden todentamisella työntekijän mahdollisuus asiakastietojen 
käsittelyyn rajattaisiin vain niihin asiakkaisiin, johon työntekijän työtehtävät kohdistuvat.” 
 
On tärkeää, että käyttöoikeudet asiakas- tai potilastietoon ovat valtakunnallisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollossa yhdenmukaisia. Samalla edistettäisiin asiakkuuden 
perusteella tallennettujen henkilötietojen suojaamista asiattomalta ja oikeudettomalta 
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käsittelyltä. Tämän vuoksi lakiesityksessä säädettäisiin, että Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi asetuksen siitä, mitä tietoja ammattihenkilöillä olisi 
antamassaan palvelussa oikeus käyttää.   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallinnan ohjaus, ja sillä on jo kokemusta käyttövaltuuksien periaatteiden 
määrittämisestä asiakasasiakirjalain perusteella sosiaalihuollossa. 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja, jotka ovat erityisen arkaluonteisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien kannalta, on suojeltava erityisen tarkasti. Lisäksi 
tietosuoja-asetus tähdentää, että erityisryhmien henkilötietojen käsittelykiellosta 
voidaan poiketa siinä tapauksessa, kun se perustuu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön ja tapahtuu asianmukaisia suojatoimia soveltaen. Rekisterinpitäjän olisi 
toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta 
tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta 
laittomalta käsittelyltä.  
 
”Osa käyttöoikeuksien hallintaa ovat menettelyt erityisen arkaluonteisten tietojen 
suojaamiseksi. Näiden erityissuojattavien tietojen käyttö ei olisi kiellettyä, jos tiedot ovat 
potilaan hoidon kannalta välttämättömiä. Näillä tiedoilla tarkoitettaisiin lähinnä 
ensisijaisesti tietyillä erikoisaloilla laadittuja ja tiettyjen ammattiryhmien laatimia 
potilasasiakirjatietoja, kuten psykiatrien ja psykologien laatimat asiakirjat, iho- ja 
sukupuolitautien tietoja, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyviä tietoja sekä peri-
mään liittyviä tietoja kuten geneettisiä tietoja. Erityissuojausta varten Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen on määriteltävä tietorakenteet ja toiminnallisuudet, joiden avulla 
erityissuojaus voidaan toteuttaa.” 
 
”Sosiaalihuollossa työntekijällä olisi lähtökohtaisesti käyttöoikeus tarvitsemiinsa 
asiakastietoihin siinä palvelutehtävässä, johon hänen työtehtävänsä kohdistuvat. Lisäksi 
työntekijälle voitaisiin määritellä käyttöoikeus muissa palvelutehtävissä syntyneisiin 
asiakastietoihin, joita hän säännönmukaisesti tarvitsee työnsä suorittamiseksi. 
Sosiaalihuollossa käyttöoikeus voitaisiin rajoittaa myös vain osaan palvelutehtävässä 
annettaviin sosiaalipalveluihin, tiettyihin palveluprosesseihin tai vain tiettyihin 
palvelutehtävässä laadittaviin asiakasasiakirjoihin, mikäli työn suorittaminen ei edellytä 
kaikkien palvelutehtävään liittyvien asiakastietojen käsittelyä. 
Asiakastietojen hallinnassa, käytön valvonnassa ja teknisen ylläpidon tehtävissä 
työskenteleville määriteltäisiin käyttöoikeudet asiakastietoihin tarvittavassa laajuudessa. 
Käyttöoikeus ei saa mahdollistaa pääsyä niihin asiakastietoihin, joiden ylläpito- tai 
valvontavastuu ei kuulu työntekijän tehtäviin.” 
 
Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi, että ”palvelunantajan olisi määriteltävä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun asiakastietoja käsittelevän henkilön 
käyttöoikeus asiakastietoihin. Käyttöoikeuksien määrittelyn avulla työntekijät pääsisivät 
käsittelemään ainoastaan niitä asiakastietoja, jotka liittyvät sisällöllisesti kullekin 
osoitettuihin työtehtäviin. Kukin asiakastyöhön osallistuva henkilö saisi käsitellä 
asiakasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin hänen työtehtävänsä ja vastuunsa 
edellyttävät. Käyttöoikeuksilla rajataan organisaation omassa toiminnassa laadittujen 
potilastietojen käyttöä, mutta myös muilta palvelunantajilta tai pal- 
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veluista luovutuksena asiakkaan suostumuksen tai lain nojalla saatujen tietojen käyttöä. 
Käyttöoikeuksilla ei voi laajentaa tiedonsaantioikeuksia.” 
 
”Palvelunantajalle säädettäisiin lisäksi velvoite pitää rekisteriä omien 
asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden 
käyttöoikeuksista. Tämän rekisterin tulisi kattaa sekä ajantasaiset tiedot että aikaisemmat 
käyttäjätiedot.” 
 
Johtopäätökset  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää erittäin tärkeänä ja on myös tunnistanut 
lausuntopyynnössä esiin nostettuja kysymyksiä. Kuitenkin viitaten Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen aiemmin asiassa antamaan lausuntoon ja edellä esitettyyn  
selvitykseen, perusterveydenhuollon käyttäjätunnusten luominen sosiaalitoimen 
vastuusairaanhoitajille ei ole tällä hetkellä mahdollista.   
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan uudistamassa lakia sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakiesityksessä on muun 
muassa säännös käyttöoikeudesta asiakas- ja potilastietoon.  Kuten edellä on todettu, 
on tärkeää, että käyttöoikeudet asiakas- tai potilastietoon ovat valtakunnallisesti 
yhdenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Sen vuoksi lakiesityksessä Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi asetuksen siitä, mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä olisi antamassaan palvelussa oikeus käyttää.  
 
Lakiuudistuksen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä on tunnistettu tarve laajempaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kokonaisuudistukseen. Uusi 
asiakastietolaki sekä mahdollinen tiedonhallinnan kokonaisuudistus tulevat osaltaan 
poistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon välisen tiedonkulun esteitä ja ongelmakohtia.  
 
 

 
 
 
Johtajan sijaisena,   Merja Mustonen 
johtava asiantuntija 
 
 
 
Erityisasiantuntija  Marja Penttilä  
 

 
 

 
JAKELU Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän taloustoimisto: 

taloustoimisto@tk.poytya.fi 
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