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Nettohoitopäivät 
  

 
Aura Pöytyä 

Muu 
kunta 

Tammikuu 84 608 147 
Helmikuu 66 629 64 
Maaliskuu 102 621 97 
Huhtikuu 81 594 116 
Toukokuu 135 580 105 
Kesäkuu 175 616 35 
Heinäkuu 188 567 84 
Elokuu 188 543 98 
Syyskuu 152 559 63 
Lokakuu       
Marraskuu       
Joulukuu       
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kunta 
Tammikuu 6 45 14 
Helmikuu 10 44 8 
Maaliskuu 14 47 17 
Huhtikuu 14 45 19 
Toukokuu 13 42 13 
Kesäkuu 17 39 10 
Heinäkuu 13 42 13 
Elokuu 16 41 6 
Syyskuu 16 50 7 
Lokakuu       
Marraskuu       
Joulukuu       

 

 

 

 

Syyskuussa osastolla ollut oviremontti n. 2,5 viikon ajan, jolloin potilashuoneita ollut vähemmän 
käytettävissä. 
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PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJASOPIMUS AJALLA 1.10.2021- 31.12.2022 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ja kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski sopivat tällä 

johtajasopimuksella kuntayhtymän johtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista 

ristiriitatilanteissa ja erokorvauksesta, johtajasopimuksen arvioinnista sekä palvelusuhteen ehdoista. 

1. Kuntayhtymän johtajan keskeiset tehtävät:

Voimassaolevan kuntayhtymän hallintosäännön § 11 mukaiset tehtävät ja muut hallintosäännössä

määritellyt tehtävät;

Kuntayhtymän johtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa

ja muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen

käsiteltäväksi.

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on:

1. johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja taloutta

2. huolehtia toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta

3. johtaa kuntayhtymän strategista valmisteluprosessia ja toteutusta

4. hoitaa sidosryhmäsuhteita

5. päättää palvelualueiden ja toimintayksiköiden välisistä henkilöstösiirroista

6. antaa useampaa palvelualuetta koskevat viranomaislausunnot

7. toimia yhtymähallituksen esittelijänä

8. nimetä viran- ja toimenhaltijaedustajat ohjaus- ja työryhmiin

9. myöntää tutkimusluvat ja luvan opinnäytetyön tekemiseen, kun aineistona käytetään salassa

pidettäviä rekisteritietoja

Kuntayhtymän johtajaa sitovat työssään kuntayhtymän strategia, hallintosääntö ja kuntayhtymän 

hallituksen hyväksymät muut ohjeet ja säännöt sekä erilaiset toimintaa ohjaavat päätökset. 

Kuntayhtymän hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viran/toimenhaltijaorganisaation hyvään ja 

vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, jota kuntayhtymän johtaja organisaation johtajana johtaa. 

Yhtymähallitus ja sen puheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja huolehtivat siitä, että tehtävänjakoa 

poliittisen johtamisen ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan. 

Kuntayhtymän johtaja huolehtii tiedottamisesta yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja Auran - ja Pöytyän 

kunnalle kuntayhtymän ja kuntien kannalta merkittävistä asioista. 

Osapuolet tiedostavat, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ammatillisen ja poliittisen johdon 

yhteistä näkemystä tarvittavista toimenpiteistä, niiden edellyttämistä päätöksistä sekä yhdensuuntaista 

toimintaa päätösten täytäntöönpanossa ja viestinnässä. Tätä toimintamallia varmistetaan tiiviillä 

kuntayhtymän johtajan, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa tehtävällä 

yhteistoiminnalla.  

Kuntayhtymän johtamisessa kuntayhtymän johtajan tukena toimii johtoryhmä.  Johtoryhmän muodostavat 
kuntayhtymän johtaja, palvelualuejohtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan mahdollisesti nimeämät 
henkilöt. Kuntayhtymän johtaja toimii puheenjohtajana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio. 



2. Kuntayhtymän johtajan työn edellytykset ja virkasuhteen ehdot 

Eveliina Kiiski toimii oman työnsä ohella (Pöytyän kunnan perusturvajohtaja) kuntayhtymän osa-aikaisena 

johtajana. Viranhaltijan työpanos jakaantuu sopijaosapuolten välillä siten, että viikoittainen työaika 

kuntayhtymän johtajan tehtävässä vaihtelee 20 – 40 % Pöytyän kunnan perusturvajohtajan viikkotyöajasta 

huomioiden kunnan ja kuntayhtymän toiminnallinen ja hallinnollinen sekä talouden vuosikello siten, että 

viranhaltijan on mahdollista hoitaa sujuvasti molempia tehtäviä kokonaisuutena.  

Kuntayhtymän johtaja/ perusturvajohtaja työskentelee kuntayhtymän tiloissa terveyskeskuksessa 

vähintään yhtenä päivänä viikossa ja on tavoitettavissa pääsääntöisesti työpäivinä arkisin virka-aikaan.  

Kuntayhtymän johtajan/ perusturvajohtajan säännöllinen työaika on kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen III luvun 8 §:ssä tarkoitettu toimistotyöaika (36 tuntia 15 minuuttia viikossa).  

Toteutuneet työtunnit kirjataan Pöytyän kunnan ylläpitämään rekisteriin osaksi sähköistä Nepton-

työajanseurantajärjestelmää siten, että kirjauksista voidaan eritellä kunnan ja kuntayhtymän tehtäviin 

käytetty työaika. Viranhaltijan lisä- ja ylityö korvataan kunnan puolesta soveltaen kunnan antamia ohjeita ja 

määräyksiä riippumatta siitä, ovatko kyseiset lisä- tai ylityöt johtuneet kunnan perusturvajohtajan vai 

kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamisesta. Kuntayhtymän johtajan vuosilomista ja mahdollisista 

muista poissaoloista sovitaan kuntayhtymän puheenjohtajan kanssa ja päätöksen tekee Pöytyän 

kunnanjohtaja. 

Kuntayhtymän johtaja kuuluu kuntayhtymän vastuuvakuutuksen piiriin. 

Sivutoimien osalta noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003 § 18). 

Muilta osin tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen virkatyönä sovelletaan kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen ehtoja.  

Kuntayhtymän johtajan lyhytaikaisena sijaisena (lyhyt poissaolo tai vuosiloma) toimii hallintosäännön 

mukaisesti johtava lääkäri tai muu kuntayhtymän erikseen määräämä henkilö. Sijaiselle maksettavasta 

lyhytaikaisesta korvauksesta vastaa kuntayhtymä.  

 

3. Vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi 

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät kuntayhtymän johtajan kanssa 

vuosittaisen kehityskeskustelun. Tarvittaessa kehityskeskustelu voidaan käydä myös puolivuosittain, jos 

toinen osapuoli pitää sitä tarpeellisena. Ennen kehityskeskustelua kuntayhtymän hallitus antaa 

kokouksessaan saatteita kehityskeskustelun toteuttamista varten. 

Kehityskeskustelussa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen sekä määritellään 

painopistealueet ja tavoitteet kyseiselle vuodelle. 

 

4. Työnantajan määräytyminen 

Kuntayhtymässä toimiessaan viranhaltija toimii kuntayhtymän valvonnan ja ohjauksen alaisena sekä 

noudattaa sen antamia sääntöjä ja ohjeita. Eveliina Kiiski säilyy virkasuhteessa Pöytyän kuntaan. 

 

 



5. Kustannukset 

Pöytyän kunnan perusturvajohtajan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa korotetaan kuntayhtymän johtajan 

tehtävien osa-aikaisesta hoitamisesta johtuen 1 500 euroa. Kuntayhtymä korvaa tehtävien hoitamisesta 

kunnalle perusturvajohtajan tehtäväkohtaisen palkan korotuksen määrän sivukuluineen.  

Edellä kerrottu osa perusturvajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta sivukuluineen tulee korvattavaksi myös 

siinä tapauksessa, että perusturvajohtaja on estynyt hoitamaan kuntayhtymän johtajan tehtävää 

esimerkiksi vuosiloman tai mahdollisen sopimuskaudelle ajoittuvan lyhyen sairausloman takia.  

Kuntayhtymän hallituksen kokouksista sekä muista kuntayhtymän järjestämistä erikseen sovittavista 

kokoontumisista ja koulutuksista, mukaan lukien iltakoulut ja seminaarit, suoritetaan Eveliina Kiiskelle 

kuntayhtymän kulloinkin voimassa olevan palkkiosäännön mukainen korvaus, josta vastaa kuntayhtymä. 

Nämä tilaisuudet/ koulutukset eivät kerrytä työaikaa. Kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamisesta 

aiheutuvista matkakuluista vastaa kuntayhtymä. Matkakulut korvataan lähtien Riihikoskelta. 

Matkakustannukset hyväksyy kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.  

Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski käyttää työssään Pöytyän kunnan tietokonetta ja puhelinta. 

Kuntayhtymä hankkii puhelinliittymän ja vastaa puhelukustannuksista kyseisen liittymän osalta. 

 

6. Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen 

Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän johtajan työhyvinvoinnista, työn 

tukemisesta ja kannustavuudesta. Vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä käydään keskustelu 

työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistarpeisiin liittyen. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käyttää 

työnohjausta tarvittaessa. 

Kuntayhtymän johtaja huolehtii oman ammattitaitonsa ajan tasalla pitämisestä. Hänellä on oikeus 

hakeutua harkintansa mukaan virka-asemansa edellyttämiin koulutuksiin talousarvion puitteissa. 

Kuntayhtymän johtajan tehtävään liittyvät koulutukset hyväksyy kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja. 

Koulutus- ja virantoimitusmatkat voi tehdä tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa käyttäen. Päätökset 

kuntayhtymän johtajan koulutuksista ja virantoimitusmatkoista tekee kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtaja. 

 

7. Menettelytavat ristiriitatilanteessa 

Jos kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan välille syntyy sellainen erimielisyys, joka johtaa 

luottamuspulaan, käydään ennen asian virallisesti esille tuomista kuntayhtymän johtajan ja hänen 

halutessaan hänen edustajansa sekä kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajiston kanssa asiaa selvittävät 

neuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään selvittämään luottamuspulaan johtaneet tekijät ja miten 

yleisesti voidaan menetellä tilanteen korjaamiseksi. 

 

Mikäli tilannetta ei saada korjattua: 

- Kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja voivat todeta, ettei kuntayhtymän johtaja nauti 

poliittisen johdon luottamusta ja kuntayhtymän johtaja sitoutuu irtisanoutumaan ja hänelle 

maksetaan erokorvaksena 1 kk palkka. 

 



8. Johtajasopimuksen tarkistaminen 

Sopimusta voidaan tarkistaa molempien osapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. 

 

9. Voimaantulo 

Allekirjoitettu sopimus astuu voimaan, kun Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen 

sopimuksen hyväksymistä tarkoittava päätös on saanut lainvoiman. 

Sopimus on tehty ajalle 1.10.2021- 31.12.2022. Sopimuksen jatkamisesta neuvotellaan tarvittaessa 

erikseen. 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Allekirjoitukset: 

Pöytyällä ___/____2021 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus 

 

________________________________________________ 

Marika Loponen 

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja 

 

 

__________________________________________________ 

Eveliina Kiiski 

Kuntayhtymän johtaja 
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KUNTAYHTYMÄ SOTE-KUNTOON HANKKEEN OSASELVITYS 
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Eija-Liisa Vikström ja Marja Alila 

 

 

 



 
 

JOHDANTO 

Valtakunnassamme on meneillään Sote-uudistus ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 2023. 
Yksi uudistuksen tavoitteista on peruspalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelmassa.  

Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa ihmisten luottamusta julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 
parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ottamalla käyttöön digi- ja mobiilipalveluja. 
Palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön sekä 
sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa kehitetään siten, että asiakasta palvelevat 
moniammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevien tukena ovat erikoistason 
konsultaatiot sekä digitalisaatiota hyödyntävät uudet toimintamallit. 

Valtakunnallisella tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmalla on viisi päätavoitetta.  

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen  
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.  
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen.  
5. Kustannusten nousun hillitseminen 

Paikallisella tasolla Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on käynyt palvelusopimusneuvotteluita 
jäsenkuntiensa Auran ja Pöytyän kanssa. Neuvotteluissa on tullut ilmi kaikkien osapuolten halu kehittää 
kuntayhtymän toimintaa ja tarjottavia palveluita. 

Kuntayhtymällä on ollut käytössään omalääkärijärjestelmä, jota kutsutaan myös 
väestövastuujärjestelmäksi.  Vuoden 2020 alusta työaikalainsäädäntö muuttui niin, että kaikki 
vastaanottotyötä tekevät lääkärit siirtyivät työajan piiriin ja omalääkärisopimus poistui kokonaan 
lääkäreiden virkaehtosopimuksesta. Näin ollen myös virkaehtosopimus sekä työaikamuutokset 
pakottavat muuttamaan nykyistä toimintamallia. 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 11.11.2020 § 178 perustaa ”Kuntayhtymä sote-kuntoon” – hankkeen 
30.11.2020–28.3.2021 väliselle ajalle. Hankkeen pääosa-alueet ovat:  

• Omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin selvittäminen ja kehittäminen. Keskeisinä 
sisältöinä sekä kiireettömän että kiireellisen vastaanoton järjestäminen, terveysasemien 
työnjako ja eri ammattiryhmien tasapainoinen organisoituminen yksiköihin.  

• Laboratoriontoimintojen erilaisten kehitysmahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.  

• Ravintohuollon tuottamisvastuun siirtoon liittyvien prosessien, määräysten ja 
toteutustapojen selvittäminen.  

• Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen yhdessä jäsenkuntien kanssa. 
Maakunnallisten hankkeiden sisältöjen ja aikataulujen selvittäminen. Kuntayhtymän ja 
jäsenkuntien rajapintojen ja yhteistyömahdollisuuksien läpikäynti.  
 

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli selvittää 1) erilaisia korvaavia toimintamalleja 
omalääkärijärjestelmälle, 2) kiireettömän ja kiireellisen vastaanoton järjestämistä, 3) terveysasemien 
työjakoa ja 4) eri ammattiryhmien tasapainoista organisoitumista yksiköihin. Kehittämisprojekti rajattiin 



 
 

koskemaan kuntayhtymässä tehtävää vastaanottotyötä, mukaan lukien fysioterapian vastaanottotyö. 
Tässä kehittämisprojektissa ei tarkasteltu muita kuntayhtymän toimintoja. 
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1 PERUSTERVEYDENHUOLTO 

1.1 Terveydenhuoltolaki 
 

Terveydenhuoltolain  1326/2010 3 §:ssä määritellään perusterveydenhuolto seuraavasti: 
perusterveydenhuollolla  tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden 
edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä 
kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, 
kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei 
järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös 
nimitystä kansanterveystyö. 

Lain 24 § perusteella kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. 
Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät: 1) sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen 
taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 
hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus; 2) sairauksien ehkäiseminen, parantaminen 
ja kärsimysten lievittäminen; 3) ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa; 4) 
erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, 
hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen. 

Terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti toiminta on järjestettävä siten, että potilas voi saada arkipäivisin 
virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. 
Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena 
arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä 
ensimmäisen yhteydenoton aikana.  

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi 
todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys 
huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on 
arvioitu.  

Terveydenhuoltolain 47 §:n mukaisesti potilas voi valita kiireettömän hoidon hoitopaikkansa. Henkilö voi 
valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhuoltolain 2 luvussa 
(terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) ja 3 luvussa (sairaanhoito) tarkoitetut terveydenhuollon 
palvelut. Samoin potilaalla on lain 48 §:n perusteella oikeus laajennettuun kiireettömän hoidon 
hoitopaikan valintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas voi valita terveyspalveluistaan vastaavan 
terveyskeskuksen ja terveysaseman. Sekä terveyspalveluista vastaavan terveyskeskuksen että 
terveysaseman valinnasta potilaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä käytetylle että valitulle 
terveyskeskukselle/ terveysasemalle Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen 
viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen 
terveyskeskukseen/terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä 
valinnasta.  
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1.2 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ne voivat tuottaa sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon palvelut yksin tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kunta voi myös ostaa 
sosiaali- ja terveyspalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Aikoinaan Auran, Oripään, Pöytyän ja Yläneen kuntien ylläpitämä Pöytyän paikallissairaala ja 
kunnanlääkäripiirin kuntaliitto muutettiin Kansanterveyslain voimaan tullessa kansanterveystyön 
kuntainliitoksi 1.1.1973 ja tuolloin Oripää jäi kuntainliitosta pois. Karinaisten kunta liittyi mukanaan 
kansanterveystyön kuntainliittoon 1.4.1973. Kuntainliiton nimi vaihtui myöhemmin kansanterveystyön 
kuntayhtymäksi.  

Perussopimuksella neljä alueen kuntaa Aura, Karinainen, Pöytyä ja Yläne, muodostivat kuntayhtymän. 
Kuntaliitosten myötä jäsenkuntien määrä väheni kolmeen, kun 1.1.2005 Karinainen ja Pöytyä liittyivät 
yhteen ja edelleen kahteen, kun Yläne ja Pöytyä tekivät kuntaliitoksen 1.1.2009.   

Tällä hetkellä voimassa on 1.5.2019 voimaantullut Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 
perussopimus. Sen mukaisesti Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa, Auran ja 
Pöytyän kuntien, puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista.  

 

2 NYKYTILANTEEN KUVAUS  
 

2.1 Vastaanottotoiminnan henkilöstöresurssit 

2.1.1 Omalääkärit 
 

Kuntayhtymässä oli käytössä niin kutsuttu omalääkärijärjestelmä vuoden 2020 loppuun asti. Tässä 
mallissa kuntayhtymän alueen väestö oli jaettuna osoitteensa perusteella seitsemälle (7), viime 
vaiheessa kuudelle (6) omalääkärille, jotka toimivat neljällä eri terveysasemalla (Auran, Kyrön, 
Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla). Omalääkäreiden viimeisimmät vuoden vaihteessa 2020 olleet 
väestöjen määrät näkyvät taulukosta 1. 

Alueen nimi Sijainti Väestömäärä 
Alue 2 Riihikoski 1 706 
Alue 3 Riihikoski 1 954 
Alue 4 Aura 2 460 
Alue 5 Aura 1 533 
Alue 6 Yläne 2 017 
Alue 7 Kyrö 2 586 
Taulukko 1. Omalääkäreiden väestömäärät ja alueen sijainti. 

Omalääkärijärjestelmän pohjana oli Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen osana ollut 
Omalääkärisopimus.  Sopimuksen mukaisesti mm. omalääkärillä ei ollut työaikaa ja hänen tuli ottaa 
omaan väestöönsä kuuluvaan potilaan hoitoon kantaa viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa 
potilaan yhteydenotosta.  Lääkäreiden palkkaus perustui mm. heidän väestömääräänsä.  
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Lifecare - potilastietojärjestelmässä on käytettävissä väestövastuu -osio, jonka kautta jokaisen 
kuntalaisen potilastietoihin tuli automaattisesti näkyviin hänen kotiosoitteensa mukainen, järjestelmään 
syötetty omalääkärin nimi. Kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, hänet ohjattiin omalääkärin 
vastaanotolle.  

Erillisenä toimintona kiireellistä hoitoa varten kuntayhtymässä toimi vuonna 2017 säädetyn 
valtioneuvoston asetuksen nro 538 Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista 
edellytyksistä tuomien muutosten jälkeen ns. akuuttivastaanotto klo 14 – 18 (vuoden 2020 aikana 
toiminta-aika supistettiin klo 14 - 17), jonne ohjattiin kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Siis he, jotka 
eivät päässeet kuluvan päivän aikana omalääkärilleen, mutta tarvitsivat hoitoa kyseisen päivän aikana. 
Akuuttivastaanottotoiminta päättyi vuoden 2021 alussa ja muuttui virka-ajan puitteissa tapahtuvaksi 
päiväpäivystykseksi. 

Valtakunnallisesti Lääkäreiden virkaehtosopimuksen osa, omalääkärisopimus, poistui ja säännöllinen 
työaika, 38 tuntia 15 minuuttia, tuli koskemaan kaikkia lääkäreitä. Näin ollen kuntayhtymässä on tullut 
tarpeelliseksi sopia uusi toimintamalli entisen tilalle. 

 

2.1.2 Sairaanhoitajat ja lähihoitajat 
 

Omalääkäriaikaan kuntayhtymän vastaanottotyöhön rakennettiin myös ns. työparimalli.  Tässä mallissa 
omalääkärin työpaina toimi sairaanhoitaja, joka pääosin hoiti samaa väestöä kuin omalääkärikin. 
Työparina työskentelevät sairaanhoitajat pitivät kukin itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa, 
vastasivat kuntayhtymän yhteiseen, keskitettyyn hoidon tarpeen arviointeja tekevään Sairaanhoidon 
neuvonnan ja ajanvarauksen puhelimeen, avustivat omalääkäriä toimenpiteissä ja ottivat vastaan 
ambulanssin tuomia kiireellisiä potilaita.  

Tällä hetkellä, omalääkärijärjestelmän päätyttyäkin, työskentely vastaanotoilla noudattaa pääosin yllä 
kuvattua sairaanhoitaja – lääkäri- työparimallia.  

Osa vastaanotoilla työskentelevistä sairaanhoitajista on myös erikoistunut tietyn potilasryhmän hoitoon 
ja tekevät sitä kokopäiväisesti, kuten esim. diabeteshoitajat tai psykiatriset sairaanhoitajat. Osa 
täydennyskoulutetuista sairaanhoitajista tekee osapäiväisesti tiettyjen potilasryhmien hoitoa, esim. INR-
hoitajat, päihdehoitaja tai muistihoitaja. Kolme vastaanottotoiminnassa toimivaa sairaanhoitajaa on 
saanut lisäksi Rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen (jatkossa Lämä-hoitajat). Heille on myönnetty 
kuntayhtymässä rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Lämä -hoitajista kaksi työskentelee sairaanhoidon 
vastaanotoilla ja yksi diabeteshoitajana. Tämän lisäksi kuntayhtymän terveysneuvonnan eri neuvoloissa 
työskentelee kaksi terveydenhoitajaa, joilla on Lämä-hoitajan koulutus.  

Kullakin kuntayhtymän neljällä terveysasemalla on aulahoitaja, joka huolehtii ilman ajanvarausta 
terveysasemalla asioivista potilaista luukulla ja vastaavat hoidon tarpeen arvioinnin puheluihin. 
Aulahoitajat ovat tällä hetkellä koulutukseltaan sairaanhoitajia (3) ja lähihoitajia (1).  Ilta-aikaista 
akuuttivastaanottoa varten perustettiin osa-aikainen, 20 tuntia viikossa oleva sairaanhoitajan toimi, 
vakinaistettiin joulukuussa 2016. Tällä hetkellä toimi ei ole vakinaisesti täytettynä. 
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Kaikkiaan sairaanhoidon vastaanottojen hoitohenkilökunta muodostuu tällä hetkellä 11 sairaanhoitajasta 
ja 1 lähihoitajasta, diabetestyössä 2 sairaanhoitajasta ja mielenterveystyössä 3 psykiatrisesta 
sairaanhoitajasta. Vastaanottojen hoitohenkilökunnan työaikamuoto on jaksotyö ja työaika 38 tuntia 15 
minuuttia viikossa. 

2.2 Asiakkaat ja sairaanhoitojen vastaanottojen toiminta 

2.2.1 Tilastotietoja käynneistä ja asiakkaista 
 

Sairaanhoidon vastaanottojen asiakkaita ovat kaikki Auran ja Pöytyän kuntien noin   12 000 asukasta. 
Tämän lisäksi kuntayhtymän palveluita käyttää n. 170 terveyskeskusvalinnan tehnyttä asiakasta sekä n. 
50 asiakasta eri ostopalveluiden kautta (esim. muiden kuntien asukkaita, joille kotikunta on ostanut 
tehostetun palveluasumisen paikan yksityisestä palvelutalosta tai sijoittanut perhekoteihin 
kuntayhtymän alueella ja ostaa heille perusterveydenhuollon palveluita kuntayhtymästä). 

Kaikilla terveysasemilla käy sairaanhoidon (lääkäreiden ja sairaanhoitajien) vastaanotoilla kaikenikäisiä 
potilaita. Kaaviossa 1 näkyy eri ikäisten potilaiden ikäjakautuma koronapandemiaa edeltäneeltä vuodelta 
2019. Eniten sairaanhoitojen asiakkaina kävi ikäryhmässä 15-64 -vuotiaat olevia potilaita, 45,4 -49,7 %. Yli 
74- vuotiaiden asiakkaiden lukumäärä vaihteli eri terveysasemilla 12,7 – 10,8 %. Riihikosken 
terveysasemalla kävi kaikissa ikäryhmissä eniten potilaita akuuttivastaanotosta ja sulkuajoista johtuen.  

 

 

Kaavio 1. Sairaanhoidon vastaanottojen asiakkaiden ikäjakaumat terveysasemittain v. 2019. 

 

 

462 

1106 

371 
283 338 

883 

268 241 

773 

2091 

751 673 

167 

554 

255 242 

0

500

1000

1500

2000

2500

0-14 -vuotiaat 15-64 - vuotiaat 65-74 -vuotiaat yli 74-vuotiaat

Sairaanhoidon vastaanottojen asiakkaiden ikäjakaumat 
terveysasemilla 

Aura Kyrö Riihikoski Yläne



9 
 

Kaaviossa 2 näkyy, kuinka monta prosenttia kuntayhtymän alueen vastaavan ikäisestä väestöstä käytti 
sairaanhoidon lääkärin vastaanottopalveluita vuonna 2019 ja 2020. Osan lääkärikäyntien vähenemisestä 
nuoremmilla ikäryhmillä selittää vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen Covid-19 -pandemia. 
Pandemian vuoksi vastaanottotoimintoihin tuli tiukkoja käyntirajoituksia, ja osa lääkärikäynneistä (esim. 
vuosikontrollikäynnit tms. ei-kiireelliset vaivojen hoito) jäi toteutumatta. 

 

Kaavio 2. Lääkärin vastaanottopalveluita käyttäneiden prosenttiosuudet ko. ikäryhmästä vuonna 2019 ja 
2020. 

Kaaviossa 3 näkyy vuosilta 2016- 2020 sairaanhoidon lääkärin vastaanotoilla käyntien lukumäärät 
terveysasemittain. Riihikosken terveysaseman käyntiluvut selittyvät akuuttivastaanottotoiminnalla sekä 
muiden terveysasemien (Aura, Kyrö ja Yläne) sulkuaikoina, noin 6 viikkoa vuodessa. Sulkuaikoina 
sairaanhoidon vastaanottotoiminta keskittyy Riihikoskelle. Oman osansa aiempien vuosien 
lääkärinkäyntimääriin on vaikuttanut omalääkärijärjestelmän palkkausmalli. Tässä mallissa yli kolme 
kertaa vuodenaikana omalääkärillä käyneistä potilaista muodostui perusvastuuväestö, jonka koko 
vaikutti yhtenä painokerrointekijänä omalääkärin palkan muodostumiseen. 
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Kaavio 3. Sairaanhoidon lääkärin vastaanotoilla käyntien lukumäärät eri terveysasemilla vv. 2016 -2020. 

Tarkasteltaessa vuosittaisten lääkärikäyntien määrää eri potilailla, pysyy määrä kussakin 
käyntimääräluokassa tarkasteluvuosina 2011 -2020 melko tasaisena. Paljon palveluita käyttäneiden (> 9 
kertaa lääkärissä vuoden aikana) määrässä on havaittavissa runsas kasvu, 221 potilasta, vuonna 2018 
vuoteen 2017 verrattuna. Samoin vuonna 2018 lääkärissä 7-9 kertaa vuoden aikana käyneiden potilaiden 
määrä kasvoi 127 potilaalla vuoteen 2017 verrattuna. Satunnaisesti (1-3 kertaa vuodessa lääkärissä 
käyneiden) määrä sen sijaan väheni 348 potilaalla vuodesta 2017 vuoteen 2018. Kaavio 4. 

Kaavio 4. Lääkärikäyntien määrä vuodessa/ potilas vuosina 2011 -2020. 
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Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan valtakunnallisesti 
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) - tietojen keruun kautta.  Tähän tiedonkeruuseen perustuvat THL:n 
perusterveydenhuollon hoitoonpääsytilastot. Näiden tilastojen mukaisesti kaaviossa 5 kuvataan 
kuntayhtymän odotusaikoja lääkärin vastaanotolle kiireettömissä käynneissä v. 2019 ja kaaviossa 6 
kuvataan vastaava tilasto vuodelta 2020.  

Kaavioita tarkastellessa käy ilmi, että v.202o potilaat joutuivat odottamaan kiireettömään hoitoon 
pääsyä kauemmin kuin v. 2019.   Tämän muutoksen yksi selittäjä on v. 2020 alkanut maailmanlaajuinen 
Covid -19 – pandemia. Pandemian aiheuttamisen rajoitusten vuoksi kiireetön hoito antamatta tai siirtyi 
myöhemmin tehtäväksi. 

 

Kaavio 5. Potilaiden lukumäärä eri pituisissa kiireettömän hoidon odotusajoissa lääkärin vastaanotolle, v. 
2019 ( THL, Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa). 

 

Kaavio 6. Potilaiden lukumäärä eri pituisissa kiireettömän hoidon odotusajoissa lääkärin vastaanotolle, 
v. 2020 ( THL, Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa). 
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2.2.2 Sairaanhoidon vastaanottojen prosessi 
 

Potilaat tulevat sairaanhoidon vastaanotoille hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Hoidon tarpeen arviointi 
tehdään potilaan ottaessa yhteyttä joko soittamalla tai tulemalla terveysasemien ilmoittautumisluukulle 
aulahoitajan luokse asioimaan. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella potilaan tila luokitellaan 
lääketieteellisesti kiireellistä tai kiireetöntä hoitoa tarvitsevaksi. Osassa tapauksia potilaan tila ei vaadi 
terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa, vaan potilaalle annetaan ohjausta ja neuvoja 
omahoitoon. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti, heitä varten on päivisin varattuna 
kiireellisiä aikoja (ns. päiväpäivystysaikoja). Kiireetöntä hoitoa varten potilaalle annetaan tarvetta 
vastaava vastaanottoaika sairaanhoitajalle, fysioterapeutille tai lääkärille.  

Tarvittaessa lääkäri antaa potilaalle lähetteen tutkimuksiin tai jatkohoitoon. Lääkäri voi ohjata potilaan 
sairaanhoitajan vastaanotolle (esim. unihoitaja, muistihoitaja, diabeteshoitaja) tai fysioterapiaan. 
Tutkimusten jälkeen potilaalle annetaan sovitusti joko puhelinaika tai uusi vastaanottoaika vastausten 
kuulemiseen. 

Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan oman terveysaseman omalääkärille. Myös kiireellistä 
hoitoa tarvitsevat hoidetaan mahdollisuuksien mukaan omalla terveysasemalla. Oman terveysaseman 
aikojen ollessa täynnä, potilaat ohjataan Riihikosken terveysasemalle akuuttivastaanottoon.  

Nykytilanteessa kaikki tulevat puhelut on keskitetty yhteiseen Hoidon tarpeen arvioinnin 
puhelinnumeroon, jonka takana on takaisinsoittojärjestelmä. Kaikilta terveysasemilta vastaanottojen 
sairaanhoitajat vastaavat sovitun järjestyksen mukaisesti tulleisiin takaisinsoittopuheluihin. Puhelimitse 
tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin perusteella he antavat potilaalle ohjausta ja neuvoja tai potilaan 
tilan niin vaatiessa ajan sairaanhoitajalle, fysioterapeutille tai lääkärille. Mikäli hoidon tarpeen arviointia 
ei saada tehtyä puhelimitse, annetaan potilaalle aika sairaanhoitajalle tai fysioterapeutille hoidon 
tarpeen arviointia varten. 

Tämän lisäksi potilaita tulee suoraan terveysasemille. Heidän kohdallaan aulahoitaja tekee tarvittavan 
hoidon tarpeen arvioinnin, antaa ohjausta ja neuvoja tai antaa potilaalle sairaanhoitajan ajan hoidon 
tarpeen arviointia varten. 

Sairaanhoidon vastaanoton prosessi on kuvattu alla näkyvissä kaavioissa 7 ja 8. 
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Kaavio 7. Sairaanhoidon vastaanoton prosessi.  
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3 SAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN KEHITTÄMISTYÖ 

3.1 Kehittämistyön tavoitteet ja aikataulu  
 

Pöytyän ktt:n ky:n yhtymähallitus päätti 11.11.2020 § 178 aloittaa ”Kuntayhtymä sote-kuntoon” 
hankkeen. Hankeen aikatauluksi päätettiin 30.11.2020-28.3.2021. Sairaanhoitojen vastaanottojen 
kehittämistyössä oli tavoitteena selvittää 1) erilaisia korvaavia toimintamalleja omalääkärijärjestelmälle, 
2) kiireettömän ja kiireellisen vastaanoton järjestämistä, 3) terveysasemien työjakoa ja 4) eri 
ammattiryhmien tasapainoista organisoitumista yksiköihin.  

24.3.2021 yhtymähallitus päätti § 52 jatkaa ”Kuntayhtymä sote-kuntoon” hanketta 
omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin selvittämisen ja kehittämisen osalta. Keskeisinä 
sisältöinä sekä kiireettömän että kiireellisen vastaanoton järjestäminen, terveysasemien työnjako ja eri 
ammattiryhmien tasapainoinen organisoituminen yksiköihin. Hankkeen aikatauluksi asetettiin 24.3.-
15.10.2021.  

”Kuntayhtymä sote-kuntoon” – hankkeen hankejohtoryhmään kuuluivat johtava lääkäri Pirjo Hiltunen 
15.12.2020 asti, sen jälkeen vt. johtava lääkäri Helena Karilainen ja uusi johtava lääkäri Katja Virta, 
talouspäällikkö Lauri Ämmälä, vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula, hankejohtoryhmän sihteeri, 
vastaava fysioterapeutti Marja Alila ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström.   

Ensimmäisessä 10.12.2020 pidetyssä hankejohtoryhmässä vastaanottotyön kehittämisen työryhmään 
valittiin lääkärit Susanna Nyberg-Simola ja Juuso Kosonen, vastaanottojen vastaava sairaanhoitaja Suvi 
Hakala, vastaanottojen sairaanhoitaja Saara Manneri, diabeteshoitaja Virpi Sabell, vastaava 
fysioterapeutti Marja Alila, fysioterapeutti Oona Mäntysaari, vt. johtava lääkäri Helena Karilainen ja 
ryhmän koollekutsujaksi johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström. 

Vastaanottotyön kehittämisen työryhmän lisäksi hankejohtoryhmä päätti muodostaa pienryhmiä, joihin 
muu henkilöstö voi osallistua ja tuoda esiin kehittämisajatuksia ja -ideoita. Näiden pienryhmien 
kehittämisajatuksia ja -ideoita on käsitelty kohdissa 3.4 ja 3.5. 

 

3.2 Vastaanottotyön kehittämisen työryhmän työskentely 
 

Vastaanottotyön kehittämisen työryhmän kokoontui tammikuun ja huhtikuun 2021 aikana kaikkiaan 
seitsemän kertaa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ryhmälle esiteltiin kooste erilaisista 
terveyspalvelumalleista, esitettiin oman kuntayhtymän vastaanottotyötä koskevia tilastoja sekä 
pohdittiin alustuksen ryhmän jäsenissä herättämiä ajatuksia.  

Ryhmä valitsi tarkemman esittelyn kohteiksi Hämeenlinnan terveyshyötymallin (esittely 27.1.2021), 
Keusoten tiimimallin (esittely 3.2.2021) ja Siunsoten tiimimallin (esittely 5.2.2021). Näiden lisäksi vt. 
johtava lääkäri Karilainen ja johtava hoitaja Vikström kuulivat Akaan terveydenhuollon esityksen Urjalan 
mallista 5.3.2021.  Kaikki esittelyt pidettiin Teams- yhteyksien välityksellä. Kuulijoilla oli mahdollisuus 
esittää tarkempia kysymyksiä esityksen pitäjille esittelyjen aikana sekä sähköpostilla esittelyjen jälkeen. 
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Tämän jälkeen kehittämisen työryhmä aloitti työstämisen. Kaaviossa 9 on kehittämisen työryhmän 
esitys uudesta mallista.  

 

Kaavio 9. Työryhmän esitys uudeksi malliksi. 

 

Uusi malli muodostuu moniammatillisista tiimeistä. Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla 
on kussakin oma tiiminsä. Kuhunkin tiimiin kuuluu kyseisen terveysaseman lääkäri(t), sairaanhoitaja(t), 
nimetty fysioterapeutti, nimetty psykiatrinen sairaanhoitaja, nimetty diabeteshoitaja sekä Lämä-hoitaja.  

Potilaan ottaessa yhteyttä terveysasemalle hänelle nimetään vastuuhoitaja kyseisestä tiimistä. 
Vastuuhoitaja huolehtii potilaan hoidon kokonaisuudesta ottamalla hänet omalle vastaanotolleen, 
antamalla ohjausta ja neuvontaa tai varaamalla hänelle tarvittaessa lääkärin tai muun ammattilaisen 
vastaanoton.  Lääkärit ovat tiimeissä muiden tiimiläisten konsultoitavissa klo 9-10. Fysioterapeutit ovat 
muiden tiimiläisten konsultoitavissa klo 9-10 ja klo 13-14.  

Pitkäaikaissairaille (verenpainetauti, reuma, astma, keuhkoahtaumatauti, muistisairaudet) osoitetaan 
oma vastuuhoitaja, joka huolehtii potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta. Diabetespotilailla on jo omat 
nimetyt diabeteshoitajansa. Kaikki pitkäaikaissairaat ottavat jatkossa yhteyden aina suoraan omaan 
vastuuhoitajaansa. Puhelinaika vastuuhoitajille on klo 8-9. Osa pitkäaikaissairaiden vastuuhoitajista 
työskentelee osana yhtä tiimiä (esim. verenpainetaudin vastuuhoitajat), osa vastuuhoitajista toimii 
useammassa tiimissä (esim. astmahoitaja, unihoitaja). Lämä -hoitajan vastaanotot toimivat kaikissa 
tiimeissä. 

Näiden lisäksi Riihikoskelle muodostetaan tämänhetkinen infektiovastaanotosta ja akuuttivastaanotosta 
kiirevastaanoton tiimi. Kiirevastaanoton tiimi huolehtii infektiovastaanoton toiminnasta vielä 
koronapandemian ajan. Pandemian laannuttua erillinen infektiovastaanotto päättyy ja päivystys toimii 



16 
 

koko virka-ajan yhdessä tilassa. Tiimi muodostuu lääkäristä, Lämä -hoitajasta ja kahdesta 
sairaanhoitajasta.  

Kiirevastaanoton tiimi huolehtii koko virka-ajan Riihikoskella päivystyksestä. Päiväaikaisen 
päivystysvastaanon keskittämistä Riihikoskelle puoltaa siellä koko virka-ajan käytettävissä olevat, 
tarvittavat tukipalvelut: röntgen ja laboratorio.  

Kuntayhtymässä käytössä oleva sairaanhoidon chat- ja etävastaanottopalvelu jatkuu. 

 

Kaavio 10. Nelikenttäanalyysi uudesta mallista 
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3.3 Asiakaskysely 
 

”Kuntayhtymä sote -kuntoon” hanketyöryhmä päätti 21.12.2020 tehdä pienimuotoisen palvelukyselyn 
asiakkaille. Kyselyyn vastaajat valittiin potilaista, jotka olivat käyttäneen vuonna 2020 eri määriä 
palveluita.  Asiakkaat ryhmiteltiin paljon palveluita (yli 10x/v), keskitasoisesti (3-8x/v) ja satunnaisesti 
palveluita käyttäneiden asiakkaiden ryhmiin. Näistä ryhmistä valittiin satunnaisotannalla joka 10. asiakas. 
Lopputulokseksi saatiin 39 asiakkaan ryhmä, joille asiakaskysely lähetettiin. Paperimuotoinen 
kyselylomake, saatekirje ja valmiiksi maksettu palautuskuori lähetettiin asiakkaille postitse. Vastausaika 
kyselyyn oli 2 viikkoa. Muistutuskirjettä kyselyyn vastaamisesta ei lähetetty.   

Palautuneita kyselyn vastauksia tuli vain 8. Vastausprosentti oli 20,5 %. 

Palvelukyselyn kysymykset olivat:  

1. Minkälaisia perusterveydenhuollon palveluja koette/ajattelette voivanne tarvita?  
2. Miten haluaisitte palvelujen piiriin pääsemisen sujuvan?  
3. Miten toivoisitte koko palvelu- tai hoitoketjun etenevän teidän näkökulmastanne? 
4. Jos joudutte erikoissairaanhoitoon, miten toivoisitte jatkohoitonne tämän jälkeen 

perusterveydenhuollossa hoituvan? Esim. olisiko suora ajanvaraus erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuoltoon tarpeellinen? 

5. Mitä muita toiminnan kehitysasioita haluaisitte tuoda esille? 
 

Kyselyn perusteella asiakkaat kokivat tarvitsevansa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoja, 
laboratoriopalveluja, mielenterveyspalveluja ja päiväpäivystystä. Asiakkaiden mielestä terveyspalvelujen 
tarjonta on hyvä eikä niitä tulisi vähentää. Palvelujen piiriin pääseminen on asiakkaiden mielestä 
toiminut hyvin. Sen toivotaan tapahtuvan helposti ja vaivattomasti, puhelinajanvarauksella tai 
takaisinsoittopalvelulla. Hoito- ja palveluketjun toivotaan toteutuvan lähellä, nopeasti ja joustavasti 
asiakasta informoiden. Tarvittaessa toivottiin erikoisosaamista eli erikoissairaanhoitoon lähettämistä. 
Pääasiassa toivottiin palveluketjujen pysyvän ennallaan. Lääkärille koettiin pääsevän suhteellisen 
nopeasti. Vastausten perusteella hammaslääkärin vastaanotolle joutuu odottamaan pitkään.  

Esimerkkinä mainittua suoraa ajanvarausta erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon 
perusterveydenhuoltoon kannatettiin.  Näin jatkohoidon koettiin olevan turvattu eikä ajan varaaminen 
jäisi asiakkaan varaan. Lisäksi asiakkaat halusivat joustavia aukioloaikoja ja nykyisten terveysasemien 
toivottiin säilyvän. Ajanvarauksen suhteen epäiltiin nettiajanvarauksia, koska ajateltiin netin käytön 
olevan ikäihmiselle vaikeaa. Muina kehitysideoina esitettiin, että lääkärin tekemät lausunnot näkyisivät 
myös Omakannassa potilaalle. Vastauksissa tuotiin esille myös se, että henkilökunnan jaksamiseen tulee 
kiinnittää huomiota, jotta jaksavat palvella potilaita. Myös palvelumaksujen korottamista pidettiin 
mahdollisena. 
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3.4 Fysioterapian hoidon tarpeen arviointi ja suoravastaanotto-
toiminnan kehittäminen 

 

”Kuntayhtymä Sote -kuntoon” hankkeen vastaanottotoiminnan kehittämisen yhtenä osana kehitettiin 
fysioterapian puhelimessa tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia ja fysioterapian suoravastaanottoa. 
Tavoitteena uudella toimintatavalla oli kehittää tuki- ja liikuntaelin oireisten asiakkaiden oikea-aikaista 
ohjautumista fysioterapeuttien vastaanotoille sekä samalla kehittää fysioterapian vastaanottojen 
toimintaa.  

3.4.1 Fysioterapian hoidon tarpeen arviointi ja suoravastaanottotoiminta 
 

Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että tule-oireinen potilas ohjataan hoidon tarpeen 
arvioinnista ensikäynnille fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Potilaan oireisto voi olla 
akuutti, pitkittynyt tai krooninen.  

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on käytössä laajalti Suomessa. Pöytyän kansanterveystyön 
ky:ssä se on ollut käytössä vuodesta 2012. Suoravastaanotolle on tultu suoraan hoidon tarpeen 
arvioinnin kautta, ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on todettu 
tutkimusten mukaan kustannustehokkaaksi toiminnaksi. (Lähdeluettelo löytyy selvityksen lopusta). 
Myös asiakkaiden ohjautuminen oikeaan aikaan oikealle ammattihenkilölle on parantunut tutkimusten 
mukaan. 

 

Kaavio 11. Tule-potilaiden ohjautuminen fysioterapeutin vastaanotolle. 
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Suomessa on muutamassa terveyskeskuksessa aloitettu fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi tuki- 
ja liikuntaelinoireisten (tule -oireiset) kohdalla. Tavoitteena näissä on ollut tule -oireisten asiakkaiden 
ohjautuminen oikea-aikaisesti fysioterapeuttien vastaanotolle. Vastaava fysioterapeutti perehtyi 
muualla Suomessa aloitettuihin vastaaviin toimintoihin ja oli yhteydessä Siunsoteen ja Uudenkaupungin  
terveyskeskuksiin, joissa fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi oli käytössä. Näiden muiden 
terveyskeskusten hyvien tuloksia perusteella Tule -oireisten hoitoon ohjautumisen, palveluiden oikea-
aikaisuuden ja tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi päädyttiin aloittamaan puhelimitse 
tapahtuva fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi. 

Valmistautuminen puhelimitse tapahtuvaan fysioterapian hoidon tarpeen arviointiin aloitettiin 18.3.2021 
tiivistämällä yhteistyötä vastaanottojen hoidon tarpeen arviointia tekevien sairaanhoitajien kanssa sekä 
järjestämällä sisäistä koulutusta. Kaikki fysioterapeutit saivat myös puhelimessa tehtävän hoidon 
tarpeen arvioinnin koulutuksen. Tämä koulutus ostettiin Turun Ammattikorkeakoulusta ja se 
toteutettiin Teams -etäyhteyden välityksellä vallinneesta koronapandemiatilanteesta johtuen.  

Terveyskeskuksen henkilökuntaa tiedotettiin alkavasta uudesta toiminnasta sähköpostien ja 
viikkotiedotteen avulla. Kuntayhtymän alueen asukkaille asiasta tiedotettiin Auranmaan Viikkolehdessä. 
Alkavasta toiminnasta kerrottiin tarkasti myös maaliskuun 2021 lopussa joka kotiin jaetussa 
terveyskeskuksen esitteessä. Fysioterapian tuki- ja liikuntaelinoireisten hoidon tarpeen arviointi -pilotti 
aloitettiin 6.4.2021.  

3.4.2 Uusi toimintatapa -fysioterapian hoidon tarpeen arviointi 
 

Uudessa toimintatavassa asiakas voi soittaa fysioterapian hoidon tarpeen arviointi- ja 
puhelinneuvontanumeroon kaikissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. 
Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi äkillisesti tai hiljalleen kipeytynyt niska, selkä, olkapää, 
kyynärpää, ranne, lonkka, polvi, jalkapohja ym. Rajauksena ovat suurienergiset tapaturmat, joiden 
kohdalla otetaan edelleenkin yhteys sairaanhoidon hoidon tarpeen arviointiin.   

 

Kaavio 12. Uusi toimintatapa fysioterapian hoidon tarpeen arvioinnissa. 
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Fysioterapeutin suoravastaanotolla asiakkaan tule -oire tutkitaan ja arvioidaan yksilöllisesti. 
Fysioterapeutti antaa kivunhoitoon lääkkeettömiä hoitokeinoja ja käsikauppalääkitysohjeita. 
Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkäriin.  Fysioterapeutilla on mahdollisuus kirjoittaa sairaslomaa 1-5 
päivää. 

Pitkäaikaisissa tuki- ja liikuntaelinoireissa fysioterapeutti tutkii, kartoittaa ja arvioi asiakkaan 
toimintakykyä. Fysioterapeuttisella ohjauksella pyritään ennaltaehkäisemään kivun toistumista sekä 
pitkittymistä. Asiakkaalle annetaan ohjeet hänelle sopivista harjoitteista ja omahoidosta. Tapaamiset 
voivat toteutua yksilökäynteinä tai pienryhmissä. 

 

3.4.3 Kokemuksia ja arviointia fysioterapian hoidon tarpeen arvioinnista ja suoravastaanoton 
kehittämisestä 

 

Uusi toimintatapa, fysioterapian hoidon tarpeen arviointi (myöhemmin HTA), käynnistyi hyvin.  
Asiakkaat osasivat ottaa HTA –numeroon yhteyttä yllä kuvatuissa tule -oireissa. Fysioterapeuttien 
suoravastaanottoajat täyttyivät hyvin, suoravastaanottoaikoja oli 4-5 päivässä. Puhelimitse tapahtuvaa 
hoidon tarpeen arviointia tehtiin aluksi klo 8-14 välillä arkisin. Toiminnan alettua näin pitkän puhelinajan 
todettiin vievän huomattavan paljon fysioterapeuttien resursseja. Aikaväliä muutettiin siten, että 
kesäsulkujen alkaessa, 28.6.2021 lähtien, hoidon tarpeen arviointia tehdään puhelimessa klo 8-12 välisen 
aikana. 

Kaikkiaan huhtikuun alun ja heinäkuun lopun välillä uuteen fysioterapian HTA- numeroon tuli 1 138 
puhelua. Kaaviossa 13 kuvataan puheluiden määriä viikoittain toiminnan alusta (6.4.2021) lähtien. 
Lineaarisesta suuntaviivasta käy ilmi, että puheluiden määrä on heinäkuun loppuun lievästi vähenevää. 
Tämän tarkastelun aikaväli päättyy kesäsulkujen aikana. On mahdollista, että kesäaika saattoi vaikuttaa 
jonkin verran puhelumääriin. Tästä huolimatta jatkossa on tarpeen kiinnittää huomiota uudesta HTA-
toiminnasta kertomiseen kuntayhtymän alueen asukkaille, jotta he osaavat jatkossakin soittaa tule-
oireissa suoraan fysioterapian HTA-numeroon. 

 

Kaavio 13: Fysioterapian hoidon tarpeen arvioinnin puhelut aikavälillä 6.4.-31.7.2021 toimintaviikoittain 
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Fysioterapiassa tilastoidaan asiakkaiden puhelimessa tapahtuva ohjaus, neuvonta ja asioiden hoito 
puhelinkontakteiksi. Nämä puhelukontaktit ovat lisääntyneet huhti-heinäkuun aikana selvästi verrattuna 
aiempiin vuosiin. Puhelinkontakteissa potilaalle tehtyjen kontrollisoittojen määrä on lisääntynyt.  
Vuonna 2018 fysioterapian puhelukontakteja oli 436 kpl huhti-heinäkuun aikana, 511 kpl vuonna 2019, 461 
kpl vuonna 2020 ja 916 kpl vuonna 2021. (Kaavio 14). 

 

 

Kaavio 14: Fysioterapian puhelinkontaktit huhti-heinäkuun aikana vuosina 2018-2021.  

 

Uusi toimintatapa lisäsi selvästi suoravastaanottoaikojen tarvetta. Suoravastaanotoilla käyneet 
asiakkaat tarvitsevat usein 1-3 jatkokäyntiä.  Aiemmin lääkärin lähetteillä tulleet asiakkaat on asetettu 
jonoihin sairaanhoitopiirin kriteereiden mukaisesti, josta heidät on kutsuttu hoitoon ja hoitojaksojen 
pituus on ollut 1-5 kertaa/potilas. Kahden erilaisen vastaanottoajan määrien muuttuminen aiheutti alussa 
hankaluutta ja hidasti jonkun verran kiireettömien, lääkärin lähetteillä tulleiden, jonopotilaiden hoitoa. 

Fysioterapeuttien suoravastaanottokäynnit ovat pilotin aikana, huhti-heinäkuu 2021, lisääntyneet 
aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2018 vastaavana ajankohtana suoravastaanottokäyntejä oli 221 kpl, 
vuonna 2019 käyntejä oli 220 kpl, vuonna 2020 käyntejä oli 200 kpl ja 359 kpl vuonna 2021. 
Fysioterapeuttien hoidon tarpeen arvioinnin seurauksena suoravastaanottoaikoja on tarvittu vuonna 
2021 edellisen kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna lähes 150 kpl enemmän. (Kaavio 15) 
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Kaavio 15: Fysioterapeuttien suoravastaanottokäynnit huhti-heinäkuun aikana vuosina 2018 -2021.  

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän omien terveyskeskuslääkäreiden tekemien lähetteiden 
määrä omaan fysioterapiaan on vähentynyt huhti-heinäkuun 2021 aikana aiempiin vuosiin verrattuna. 
Fysioterapeuttien aloittama hoidon tarpeen arviointi on mitä ilmeisimmin vaikuttanut lähetemääriin 
vähentävästi. Toisaalta vuonna 2021 on lääkäriresurssi ollut kesän sulkuaikana vähäisempi, joka on 
voinut vaikuttaa myös lähetemäärien vähenemiseen. Vuonna 2019 lääkäreiden tekemiä 
fysioterapialähetteitä omaan fysioterapiaan on tullut 434 kpl, 541 kpl vuonna 2020  ja 192 kpl vuonna 
2021. (Kaavio 16) 

 

Kaavio 16: Pöytyän ktt:n ky:n terveyskeskuslääkäreiden tekemät lähetteet huhti-heinäkuussa vuosina 2019 -2021. 
Vuoden 2018 tietoja ei ole käytettävissä. 

3.4.4 Yhteenveto fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi –pilotista 
 

Fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi tuki- ja liikuntaelinoireisille on lähtenyt hyvin käyntiin. Suurin 
osa on ollut fysioterapeutin vastaanotolle kriteerien perusteella kuuluvia asiakkaita. Lääkärin 
vastaanotolle on ohjattu sinne kriteerien mukaan kuuluvat potilaat. Fysioterapeuttien 
suoravastaanottoaikojen käyttö on lisääntynyt ja tehostunut fysioterapeuttien hoidon tarpeen 
arvioinnin myötä. Suoravastaanottoaikoja on käytetty 159 kpl enemmän huhti-heinäkuussa 2021 kuin 
vuonna 2020.  
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Terveyskeskuslääkäreiden fysioterapialähetteiden määrät ovat vähentyneet. Tämä vaikutus oli odotettu 
pilotin vaikutus, koska asiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapiaan. Huomioitava on kuitenkin se, että 
pilottiaika oli osittain kesäaikaa, joka voi vaikuttaa muutoinkin lähetemäärään vähentävästi.  

Yhteistyö on sujunut lääkäreiden kanssa hyvin. Lääkäreitä on konsultoitu tarvittaessa suoraan 
puhelimitse tai potilastietojärjestelmän sisäisten viestien kautta. Konsultointi nopeuttaa asiakkaan 
hoidon aloittamista tai jatkohoidon suunnittelua. Lääkäreiden, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien 
yhteistyötä tulee edelleen kehittää jatkossa asiakkaiden hyvän hoidon takaamiseksi. 

Kuntayhtymässä on viisi fysioterapeuttia. Yhden fysioterapeutin työpanos on osoitettu vuodeosastolle, 
yhden apuvälinelainauksiin, kolmen fysioterapeutin työpanos ryhmäkäynteihin ja yksilöterapioihin. 
Pilotissa saatujen tulosten perusteella puhelimessa tapahtuvan hoidon tarpeen arviointi, 
suoravastaanottokäyntien ja niihin liittyvien seurantakäyntien laskennallinen resurssitarve on 1.5 
fysioterapeuttia. Jatkossa onkin syytä jatkaa edelleen resurssien uudelleen kohdentamista. 

  



24 
 

3.5 Aulahoitajien työn selkiyttäminen 
 

Vastaanottotyön kehittämisen pienryhmässä pohdittiin aulahoitajien työn selkiyttämistä. Yhteisiä 
palavereita pidettiin tammikuun ja kesäkuun 2021 välillä yhteensä kuusi. 

 

Kaavio 17. Aulahoitajien työn nykytila 

Palaverien loppupäätelmäksi tulivat seuraavat seikat: aulahoitajien työtä helpottaisi se, että 
kuntayhtymän arkistosihteerin työpanosta suuntautuisi selkeästi kaikilla terveysasemilla olevien 
potilaspaperiarkistojen hoitoon ja yhdistämiseen. Nykyään lähes kaikki potilastiedot ovat sähköisessä 
muodossa ja vanhoja paperisia potilastietoja tarvitaan enää harvoin. Potilasasiakirjoja koskevien 
tietopyyntöjen tullessa aulahoitajat etsivät papereita arkistosta eri terveysasemilla. Arkistojen 
keskittäminen asianmukaisiin tiloihin ja potilasasiakirjatietopyyntöjen keskittäminen arkistosihteerille 
olisi järkevää.  

Muina kehittämisideoina tuotiin esille seuraavia:  

• hoitotarvikejakelun toteuttaminen jakeluautomaattien avulla helpottaisi potilaiden 
mahdollisuutta hakea tarvikkeensa joustavammin  
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• sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto kuntayhtymässä mahdollistaisi keskitetyn 
postituksen yhdestä pisteestä ja työ siirtyisi postitusta hoitavalle osastosihteerille  

• itseilmoittautumisautomaattien avulla potilaat voisivat ilmoittautua vastaanotoille 
itsenäisesti eivätkä joutuisi jonottamaan aulahoitajalle 

• eri toimintatapojen yhtenäistäminen vastaanottotyössä  
 

4 POHDINTA 
 

Sairaanhoidon vastaanottojen kehittämisen osahankkeessa työryhmä loi uuden toimintamallin, joka 
perustuu moniammatilliseen tiimityöhön. Uudessa mallissa toiminta on järjestetty selkeästi 
kiireettömään ja kiireelliseen vastaanottoon. Kiirevastaanotto eli virka-aikainen päivystys keskitetään 
kiirevastaanoton tiimille Riihikoskelle, jossa myös tukipalvelut, laboratorio ja röntgen, sijaitsevat. Muut 
tiimit keskittyvät selkeästi kiireettömien potilaiden hoitoon. 

Jokaiselle potilaalle nimetään oma vastuuhoitaja hänen ottaessaan yhteyttä terveysasemalle. 
Vastuuhoitaja on tiimiin kuuluva sairaanhoitaja tai fysioterapeutti. Mikäli potilaalla on pitkäaikaissairaus, 
hänen vastuuhoitajansa on kyseistä sairautta hoitava, lisäkouluttautunut hoitaja. Potilaan vastuuhoitaja 
huolehtii potilaan hoidon kokonaisuudesta yhdessä tiimin kanssa. Tämä toimintatapa parantaa jatkossa 
potilaan hoidon kokonaisuutta ja eri palveluiden yhteensovittamista. Potilaan eri palveluiden 
yhteensovittamista pyritään edistämään myös tulevissa Sote-keskuksissa.  

Uuden toimintamallin käyttöönotto vaatii sekä henkilökunnalta että potilailta uuden toimintatavan 
oppimista ja hyväksymistä.  Tarvitaan myös tiettyjä investointeja, jotta suunnitellun mukainen tiimityön 
malli saadaan toimivaksi. Nykyresursseja on kohdennettava uudelleen ja muutettava entinen 20 t/vk 
työajalla oleva ns. iltahoitaja kokoaikaiseksi.  Harkittavaksi jää Lämä-hoitajien työpanos. Jotta kaikilla 
tiimeillä olisi käytettävissä Lämä -hoitajan työpanos kokopäiväisesti, tarvittaisiin kolme koulutettua 
Lämä -hoitajaa lisää.  Mikäli Lämä -hoitaja työskentelisi nimetyn tiimin jäsenenä, mutta ei välttämättä 
kokoviikkoisesti, riittäisi yhden Lämä -hoitajan lisäys. Jatkossa tiimeissä tulee olla lääkäriresursseja 
riittävä määrä ja heidän työpanoksensa tulee jakautua tasaisemmin.  

Puhelinnumerot ja takaisinsoittojärjestelmä pitää uudistaa tiimikohtaiseksi. Uuden toimintamallin 
mukaisen toiminnan ja puhelinnumeroiden tiedottamiseen tulee hyödyntää paikallislehteä, 
kuntayhtymän nettisivuja ja jokaiseen kotiin jaettavaa mainosta.  

Hoitotarvikejakelun selkeyttämiseksi tulee hankkia jakeluautomaatteja. Järkevällä sijoittelulla potilaat 
voivat jatkossa joustavammin hakea omat hoitotarvikkeensa kuntayhtymästä. 

Käytössä olevaa, sähköisen chat- ja etävastaanottopalvelun käyttöä tulee vahvistaa tiedotuksella. 
Samoin nyt jo käytössä olevia sähköisiä yhteyksiä suoriin ajanvarauksiin erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuollon palveluihin tulee tehostaa. 

Vastaanottotyön jatkokehittämisen osalta kuntayhtymä on hyväksytty Varsinais-Suomen alueelta Hyvä 
vastaanotto-valmennukseen. Hyvä vastaanotto on osa tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen 
toimeenpanon tukea ja pääpaino siinä on nimenomaan perusterveydenhuollon saatavuuden 
parantamisessa. Valmennus alkaa lokakuussa 2021. 
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§ 173
Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen kaudelle 2021-2025

AurDno-2021-392

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja

Auran kunnan hallintosäännön § 13 mukaan kunnassa on yhdistetty vanhus- ja 
vammaisneuvosto. Sen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä 
päättää kunnanhallitus. Edustajia on pyydetty aiemmin Auran seurakunnasta, Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä, Vanhustentaloyhdistyksestä, Eläkeliiton Auran 
yhdistyksestä, Auran Ketterät Eläkeläiset yhdistykseltä, ja vammaisyhdistykseltä. 
Lisäksi muut yhdistykset ovat halutessaan saaneet nimetä edustajansa neuvostoon. 
Neuvoston koollekutsujana ja sihteerinä on toiminut sosiaalijohtaja.

 

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston kaudelle 1.8.2021 - 31.5 2025
2. nimetä neuvoston koollekutsujaksi ja sihteeriksi sosiaalijohtajan
3. pyytää yhdistyksiä, Liedon seurakuntaa ja Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymää nimeämään neuvostoon edustajan ja tälle henkilökohtaisen 
varaedustajan
4. nimetä neuvostoon kunnanhallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi hallitus nimesi edustajakseen vanhus- ja vammaisneuvostoon Jenni Päätalon ja 
hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Taru Sahlan.

Tiedoksi
Liedon srk, Pöytyän kansantervestyön ky, Vanhustentaloyhdistys, Eläkeliiton Auran 
yhdistys, Auran Ketterät Eläkeläiset yhdistys, Sirpa Kunnas, vammaisyhdistys
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Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.aura.fi) 17.9.2021 alkaen.
Aura
16.09.2021

Tuija Pellosmaa
Hallintojohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 16.9.2021.
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Muutoksenhakukielto
§173

Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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