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ALLEKIRJOITUKSET
Jorma Perälä
puheenjohtaja

Elina Lievonen
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KÄSITELLYT ASIAT
33 - 36 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kaupungintalo, valtuustosali 22.4.2021
Riitta Honkimaa

Päivi Rantaeskola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 26.4.2021 alkaen
Perusturvajohtaja Päivi Rautio
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PLTK § 33
Perusturvajohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Perusturvalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PLTK § 34
Perusturvajohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi perusturvalautakunnan jäsentä.
Perusturvalautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Riitta Honkimaa ja Päivi Rantaeskola.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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AKUUTTIOSASTON TILANNEKATSAUS
124/45/2021
PLTK § 28
Kokouksessa käydään läpi akuuttivuodeosaston henkilöstötilanne.
Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunnalle annetaan tietoon
akuuttiosaston henkilöstötilanne.
Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta merkitsi akuuttiosaston
tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi. Perusturvajohtajalle annettiin
tehtäväksi asian tarkempi valmistelu seuraavaan kokoukseen.
PLTK § 35
Akuuttivuodeosaston toimintaa vaikeuttaa henkilöstöpula. Osastolla on
11 sairaanhoitajaa+osastonhoitaja,10 perushoitajaa ja 3,5
laitoshuoltajaa.
Viime syksystä saakka vajausta on ollut 2-3 sairaanhoitajan
verran.Tilanne 16.4.2021 oli että 11 paikasta oli täytettynä 8. Täyttöluvat
on saatu kahteen sairaanhoitajan toimen sijaisuuteen mutta paikkoja ei
ole saatu täytettyä hakijoiden puuttuessa. Suunnitellut kesälomat
alkavat 24.5 ja jos sijaisia ei saada niin silloin puuttuu 5 sairaanhoitajaa.
Osaston toiminta on jaettu kahteen käytävään. Molemmissa 12
potilaspaikkaa. Arki aamuissa tulisi olla olla 3 sairaanhoitajaa. Yksi
sairaanhoitajista on lääkehoidossa (mm. jakaa lääkkeet, tekee
lääketilaukset, huolehtii potilaiden iv-antibioottihoidoista) ja kahdella
muulla sairaanhoitajalla on vastuullaan oman käytävän 12 potilasta
(ovat mukana mm. lääkärikierrolla, tekevät tarvittavat lääkärin
määräämät hoitotoimet, kotiuttavat potilaat ja sisäänkirjaavat uudet
potilaat). Iltavuoro 2 sh+ 3ph.Yövuoro 1sh+1ph. Arkipäivien
aamuvuoroista on puuttunut viime syksystä saakka tarpeellista
henkilökuntaa eli työvuoro on tehty pääsääntöisesti kahdella
sairaanhoitajalla.
Sairaanhoitajien puuttumisen vuoksi työvuoroista potilasturvallisuus
osastolla on vaarantunut. Henkilöstövajaus on johtanut toiminnallisiin
ongelmiin kuten esim. lääkärin kierrolla tehdyt suunnitelmat kuten
potilaiden kotiutuksia ei ole kyetty kiireen vuoksi tekemään
ajallaan.Tämän johdosta potilaita on joutunut viettämään ylimääräisiä
öitä osastolla. Lääkärin määräämiä toimenpiteitä ei ole ehditty tehdä
määräysten mukaisesti esim. verenpaineen seurantamittaukset.
Lääkehoitoon ei ole myöskään riittävästi aikaa käytettävissä ja tällöin
virheiden mahdollisuus lisääntyy.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Henkilökunta tekee tuplavuoroja sekä työskentelee vapaapäivinä. Tämä
lisää entisestään hoitajien kuormitusta ja vähentää työhyvinvointia.
Perusturvajohtaja: Perusturvajohtaja esittää perusturvalautakunnalle
joka edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle
että akuuttivuodeosastolle perustetaan kaksi vakituista varahenkilön
toimea (sairaanhoitaja) joilla paikataan sijaisten tarve sairauslomien ja
myös osittain vuosilomien osalta. Kahden varahenkilön toimen
perustamiseen tarvitaan lisämäärärahaa 110 000 euroa (sisältää
tehtäväkohtaisen palkan ja vuorolisät, palkan sivukulut ja lomarahat).
Henkilöstön määrä ja akuuttiosaston käyttöastetta tarkastellaan tulevina
vuosina eläköitymisten yhteydessä.
Lisäksi akuuttivuodeosaston paikkalukua potilasturvallisuuden vuoksi
vähennetään 18 paikkaan siihen saakka kunnes uudet toimet on
perustettu ja saatu täytettyä.Tämän jälkeen paikkaluku voidaan taas
nostaa 24 paikkaan.
Jos kesälomien ajalle ei saada sijaisia potilaspaikka määrä lasketaan 16
paikkaan.
Kokuksessa perusturvajohtaja muutti päätösesitystään siten, että
viimeisen kappaleen lause "Tämän jälkeen paikkaluku voidaan taas
nostaa 24 paikkaan." muutetaan seuraavaksi: Tämän jälkeen
paikkaluku nostetaan 24 paikkaan.
Perusturvalautakunta: Hyväksyy yksimielisesti perusturvajohtajan
muutetun päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
PLTK § 36
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Liite nro 1
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

22.4.2021

36

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
Kieltojen peruspäätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
teet

Pykälät 33, 34, 35, 36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax
viranomainen ja
Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta
-aika

Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen
kaupunki@oulainen.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 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.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4)
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
puh. 0295642800 (vaihde klo 8.00-16.15), telefax 0295642841
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirja

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- 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 postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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