KUNTATIEDOTE N:O 9/2005
Tämä ylimääräinen numero painottuu terveyskeskusasioihin.
Seuraava Perholainen ilmestyy to 22.9.2005 ja aineiston viimeinen jättöpäivä on ma 12.9.

KUSTANNUSTIETOISUUS ON TARPEEN MYÖS TERVEYSPALVELUISSA
Suomalaiset arvostavat terveyspalveluita ja ovat valmiita myös maksamaan niistä. Kuitenkin kuntien
menot juuri terveyspalveluissa ovat
kasvaneet niin, että erityisesti niiden
järjestäminen yhä kasvavin kustannuksin on muodostanut kuntataloudelle tarpeen saada aikaan toisenlaisen palvelurakenteen tai kokonaan toisenlaisen kuntarakenteen. Terveydenhuollon järjestämistä useat tahot pitävät ratkaisevan tärkeänä tulevassa suuressa
hallintoremontissakin. Kohtuulliseen osuuteen terveyspalvelujen kustannuksissa myös meillä Perhossa pyritään.
Ongelmalliseksi Perhossa on muodostunut erityisesti se, että
vuodeosastohoidon kustannuksia ei ole sopimustietä voitu
saada kohtuulliseksi ilman sopimuksen irtisanomista ja palvelujen oston kilpailuttamista. Markkinatalous on tuonut kunnille lakisääteisen velvollisuuden kilpailuttaa kaikki hinnaltaan merkittävät ostopalvelut. Pääsääntöisesti on ostettava,
mistä halvimmalla saadaan, jos laatutekijät eivät sitä estä.
Laadun täytyy olla riittävää tarpeeseen nähden, mutta ”ylilaatu” taas ei yleensä ole kenenkään edun mukaista.
Kelakin on viime vuonna esitellyt omaa ehdotustaan ottaa
terveyspalvelut maassa hoitoonsa ja kilpailutettavakseen
perustellen itseään parempana kilpailuttajana kuin kunnat.
Pienillä kunnilla ei yleensä ole ollut resursseja
kilpailutusprosesseihin, jotka ovat aikaavieviä ja monella tavoin työläitä. Kelan esittämässä mallissa kunnat maksaisivat veroäyreistään osuuden Kelalle vakuutusmaksuna
kuntalaistensa palveluista. Se olisi siirtymistä Amerikan mallin
suuntaan.
Perhossa voimassa ollut vuodeosastosopimus olisi pakottanut kunnan ostamaan vähintään 2700 vuodeosastohoitovuorokautta vuosittain Tunkkarin kuntayhtymältä, kun tarve/
toteuma oli vain 2029 hvrk vuonna 2004. Aikaisemmin pakkoosto oli vieläkin enemmän. Vuodeosaston hoitopäivä
Tunkkarilla tuli maksamaan yli 200 euroa viime vuonna. Niin
hintavaa vuodeosastohoitoa ei lähiseuduilla muualla ole (vrt.
Toholammin erikoislääkärijohtoisen vuodeosastopäivän
tarjoushinta 134 • v. 2006 ja Tunkkari 234 •) Kunta joutui
maksamaan n. 100 000 euroa ilman mitään vastinetta eli siis

tyhjästä. Tällä summalla olisi kotikunnassa voitu
maksaa perustason palkkaa lähes 5 ammatillisen
perustutkinnon suorittaneelle hoitajalle. Tällä esimerkillä haluan tehdä ymmärrettäväksi, miksi sopimuksen irtisanominen on ollut tarpeen, kun sen muuttaminen sopimustietä ei ole onnistunut ja kun mm. hoitajien
määrä kunnassa talouden tasapainottamisen yhteydessä on
ollut kriittisestikin esillä. Jalmiinakoti asianmukaisella työvoimalla resurssoituna on hyvä kotoinen välietappi sairaalaan
meno- ja paluuvaiheessa silloin, kun meno tai paluu ei onnistu
suoraan kotoa/kotiin.
On muistettava myös, että perusterveydenhuollon hyvät
toimintayksiköt Perhosta eivät katoa minnekään. Meillä on
hyvä lääkäri- ja hammaslääkäritilanne verrattuna useihin muihin terveyskeskuksiin. Myös turhista lääkärinvastaanotoista,
joita ei saatu/tarvittu jouduttiin Tunkkarin kuntayhtymälle maksamaan ns. tyhjää.
Mediassa synnytetty kohu Tunkkarin kuntayhtymän taholta
tuleekin ymmärretyksi, kun Perholta saatava ylimääräinen rahahana näyttäisi sulkeutuvan. Kuntayhtymän jäsenkuntien
Halsuan, Kaustisen ja Vetelin on maksettava itse menonsa,
tai supistettava toimintaansa niin, että Perholta saamatta jäävä 600 000 euroa tulee katetuksi.
Kuntien ostopalvelusopimukset eri suuntiin ovat nykypäivää ja
myös matkakustannukset Kela maksaa sen mukaan, mistä
ostopalvelut hankitaan.
Seija Tikkanen
vt. perusturvajohtaja
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ERON HISTORIA V. 2001
Syitä Perhon kunnan eroon terveyskeskuskuntayhtymästä on
ruodittu lehdissä naapurikuntalaisten toimesta. Jokainen katsoo asiaa omalta paikaltaan ja asemastaan, joten näkemyserot ovat luonnollisia. Seuraavassa minun näkemykseni syistä: Kuntayhtymä oli toiminnallisesti vuodeosasto- ja päivystyskeskeinen. Perusterveydenhoidossa vuodeosaston osuus on
alle 25 % kaikista kustannuksista. Perhon kunnan kustannuksista se oli 18-23 %. Muu kustannusosuus oli avohoitokustannuksia. Etäisyystekijästä johtuen avohoidon kehittäminen ja ennen kaikkea vastaanottopalvelut olivat Perholle tärkeitä. Jos kuntayhtymässä resurssit eivät riittäneet, niin se oli
normaali vastaanottotoiminta, josta tingittiin. Ja jos oli pulaa
lääkäriresursseista niitä lainattiin aina sivutoimipisteistä. Tästä oli seurauksena se, että perholaisten lääkäreiden työpanosta käytettiin pääterveyskeskuksen vuodeosaston toimintaan ja päivystykseen. Odotusajat olivat pitkiä ja potilaat ajoivat lääkäreiden perässä Tunkkarille.
Tämä ei johtunut aina lääkäripulasta. 1980-90 luvun vaihteessa terveyskeskuksessa oli hyvä lääkäritilanne; 9 virkaa ja lisäksi viransijaisuuksien hoidossa 2 lääkäriä lisää. Silloinkaan
tilanne ei ollut yhtään parempi. Valtakunnassa keskimäärin
silloinen väestöpohja hoidettiin keskimäärin 6,5 lääkärillä.
Tämä kertoo sen, että jotain oli pielessä.
Selvitimme terveyskeskuksien erilaisia järjestelyjä eri puolelta Suomea ja tulimme siihen tulokseen, että jos potilas pääsee nopeasti vastaanotolle, niin lääkehoidolla ja kuntoutuksella voidaan ehkäistä kallista vuodeosasto- ja erikoissairaalahoitoa. Ja tämä on osoittautunut käytännössä oikeaksi.
Oman terveyskeskuksen talousarvio laadittiin ensimmäisenä
vuonna yhtä suureksi, mitä kuntayhtymän kuntaosuus oli. Samalla rahalla perustettiin omaan terveyskeskukseen viisi uutta virkaa, joista neljä avohoidon virkoja. Kun viimeisinä kuntayhtymän vuosina Perho käytti tk:ssa liki 4000 vuodepäivää, nyt
niitä tarvitaan enää n. 2200.
Eroamiseen liittyy varmaan puolin ja toisin sellaista, joka olisi
voitu hoitaa ilman kiistelyä. Minusta tärkeää on se, että kunta
voi vaikuttaa omien kuntalaisten asioihin niinkin tärkeässä
asiassa kuin perusterveydenhuollossa. Millekään kunnalle ei
riitä pelkkä maksajan osa.
Kun Perho erosi kuntayhtymästä, Perholle saneltiin vuodeosaston käyttöä koskevat ehdot ota tai jätä periaatteella. Perhon oli sitouduttava ostamaan vuodeosastolta vuoden 2005
loppuun saakka 3200 hoitopäivää, vaikka se ei niin paljoa tarvinnut. Tuota määrää on kuitenkin voitu sopimusaikana kerran
tarkistaa, mutta ei todellista tarvetta vastaavaksi.
Tilannetta perusteltiin, että kuntayhtymä joutuu perholaisten
vuoksi pitämään yllä hoitovalmiutta enemmän kuin muutoin
on tarpeen. Ja on mahdollista, että perholaiset käyttävät vuodeosastoa tilapäisesti niin, että se vaarantaa muiden vuodeosastokäytön tai toisinaan käyttö on niin vähäistä, että henkilökuntaa joudutaan pitämään turhaan yli tarpeen. Lisäksi kuntayhtymän kunnat halusivat vaikuttaa pitkällä sopimuksella siihen, ettei Perho ryhdy rakentamaan omaa vuodeosastoa. Nyt
kun lähestytään vuoden 2005 loppua kuntayhtymä lienee samassa tilanteessa. Perhon täytyisi edelleenkin ylläpitää rakenteita enemmän kuin sen käyttö edellyttää.
Tämä tuntuu hyvin pahalta, ettei näin yksinkertaisessa asiassa löydy ratkaisua. Olisin toivonut, että osapuolet olisivat sovussa kasvaneet ystävinä eroon toisistaan, niin kuin aikuiset
ihmiset. Kaiken järjen mukaan kuntayhtymän kuntien talouden ja henkilöstön työllisyyden kannalta on tarpeen, että kuntayhtymä voisi myydä Perholle vuodessa sen tarvitsemat 2200
hoitopäivää, mutta tietenkin oikealla hinnalla. Pakkomyynti yli
kunnan tarpeen tai ylihinnoittelu ei voi olla eettisesti hyväksyt-
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tävää, kun kyseessä on toiminta, jota hoidetaan valtion rahoittamissa tiloissa valtion rahoittaman henkilökunnan toimesta. Kuntien kesken pelaaminen veromarkoilla ei ole hyväksyttävää.
Pekka Lindholm
ent. kunnanjohtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TASO ON KORKEA JA
SAATAVUUS HYVÄ PERHOSSA
Vuodeosastosopimus Tunkkarin kuntayhtymän kanssa päättyy tämän vuoden lopussa, joka on hyvin harmittava asia.
Olisimme halunneet, että kuntalaiset veronmaksajina olisivat voineet jatkossakin käyttää tuttua Tunkkarin vuodeosastoa.
Ristiriidat Tunkkarin kuntayhtymän kanssa vaikuttavat negatiivisesti myös kuntien väliseen yhteistyöhön. Yhdyn täysin kunnanjohtajan perusteluihin yhteistyön kariutumisen
syistä Tunkkarin kuntayhtymän kanssa. Ko. asiat tulivat
laaja-alaisesti esille Keskipohjanmaa –lehdessä 25.8.2005.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tasoa tulisi tarkastella kokonaisuutena, verraten vuosien 1990-2000 palveluja ja niiden
saatavuutta nykyiseen tasoon. Ne tavoitteet, jotka valtuusto asetti sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi Perhon erotessa Tunkkarin kuntayhtymästä
ovat toteutuneet hyvin. Lääkäri- ja
hammaslääkäripalvelujen saatavuus on
hyvä. (Tunkkarin aikaan vastaanottoaikoja voitiin antaa alle puolet nykyisestä määrästä.) Tuskin löytyy kuntia, joissa tilanne olisi parempi kuin meillä nyt.
Samoin Jalmiinakotia on tavoitteiden mukaisesti laajennettu ja kehitetty monipuoliseksi vanhusten palvelukeskukseksi. Jalmiinakodin palvelujen tason nosto näkyy vuodeosastopaikkojen tarpeen vähentymisenä ja hoitoalan työpaikkain
lisääntymisenä paikkakunnalla. On tärkeää, että voimme
ikääntyneille kuntalaisille tarjota mahdollisimman pitkään
palvelua omasta kunnasta. Myöskin kotipalveluyksikön kehittämisellä on pystytty vähentämään laitospaikkojen tarvetta. Esimerkkinä vuodeosastopaikkain vähenemisestä
Tunkkarilla seuraavasti:
hoitopäivät v. 2000 oli 4557, v. 2001 oli 3154 ja v. 2004 vain
2029 (määrät tosin vaihtelee vuosittain).
Satsaukset oman terveyskeskuksen ja Jalmiinakodin kehittämiseen ovat olleet oikea valinta. Toivonkin voimavaroja
löytyvän oman kunnan terveyspalvelujen kehittämiseen
edelleen. Mielihyvällä olen voinut seurata osaavan henkilökunnan kehittämissuunnitelmia.
Alijäämäinen kuntatalous antaa myös haastetta taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi.
Toivon myös kuntalaisten ymmärtävän, että ikävien päätösten taustalla on useimmiten pienen kunnan resurssien vähyys.
Kaikille hyvää syksyä toivottaen
Väinö Syrjälä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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PERUSTERVEYDENHUOLLON
OSTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN
Kuluvan kesän aikana on käyty kilpailuttamisprosessia perusterveydenhuollon täydentävien palvelujen ja vuodeosastohoidon hankkimiseksi Perhon kuntalaisille 1.1.2006 alkaen.
Perhon kunnan sopimus Tunkkarin kuntayhtymän kanssa terveyspalvelujen tuottamiseksi päättyy tämän vuoden lopussa.
Kuntalaki ja hankintalaki määräävät kuinka kunnan on
kilpailutettava hankintojansa. Myös palveluiden ostot on
kilpailutettava. Keväällä 2005 Perhon kunta on lähtenyt
tarjouskilpailuun puhtaalta pöydältä, sillä ajatuksella, että
kaikilta mahdollisilta lähiympäristön palveluntarjoajilta tullaan pyytämään tarjoukset vuodeosasto, laboratorio, röntgen
ja muutamista muista täydentävistä tutkimuspalveluista.
Tarjouspyynnöt lähetettiin sekä Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan suuntaan. Tarjouspyyntömenettelyllä pyritään saavuttamaan kokonaistaloudellisesti
kannattava ratkaisu. Hinta on asetettu ratkaisevaksi tekijäksi palvelujen hankinnasta päätettäessä.
Terveyspalvelujen kilpailutuskierros on vielä kesken. Osasta jo tehtyjä päätöksiä on yksi tarjouskilpailuun osallistuneista osapuolista jättänyt valituksen markkinaoikeuteen.
Kilpailutus asian ratkaiseminen markkinaoikeudessa tullee
kestämään vielä kauan.
Perhon kunta järjestää kuntalaisilleen
1.1.2006 alkaen tarvittavat perusterveydenhuollon tukipalvelut, kuten röntgen-, laboratorio- ja
vuodeosastohoidon palvelut ostopalveluna tulevilta yhteistyökumppaneiltaan. Omalla
terveysasemalla saataviin palveluihin nämä
muutokset eivät tule juurikaan vaikuttamaan.

HOITOTAKUUTIEDOTE
Hoitotakuu on tullut voimaan 1.3.2005. Hoitotakuussa säädetään perusterveydenhuollosta ja hammashuollosta seuraavaa: Asiakkaan tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen virka-aikana välitön yhteys puhelimitse terveyskeskukseen. Pääsylle kiireettömään hoitoon on säädetty aikarajat.
Kun asiakkaalla on uusi kiireetön ongelma, hänen tulee
saada arvio hoidon tarpeesta 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvion voi tehdä terveydenhuollon
ammattihenkilö, muukin kuin lääkäri, jo puhelimitse heti
ensikontaktin yhteydessä. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii
käyntiä terveyskeskuksessa, on terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle päästävä 3 arkipäivän kuluessa.
Erikoissairaanhoidossa ja hammashoidossa tarpeelliseksi
katsottu hoito on annettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.
Perhon terveyskeskuksen vastaanotolla ja hammashuollossa nämä
hoitotakuun vaatimukset pystytään
täyttämään. Jonoja vastaanotoille
ei ole. Tarpeelliseksi katsottu hoito pystytään antamaan määräajassa. Lisätietoja saa esim. Sosiaali- ja terveysministeriön
vihkosesta; Terveydenhuollon palvelu paranee, Kiireettömään
hoitoon määräajassa. Vihkonen on saatavilla terveyskeskuksesta ja kunnanvirastolta.
Erikoissairaanhoito tiedottaa omasta hoitojonotilanteestaan.
esim. sairaanhoitopiirin nettisivuilla www.kpshp.fi
Mervi Tuomisto
vastaava hammaslääkäri/johtava lääkäri

Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta ympäristölupahakemuksesta.

Lääkärin määräämät lisätutkimukset,
kuten röntgenkuvaukset, tullaan jatkossa tekemään hieman entistä tutkimuspaikkaa kauempana. Kunta selvittää
mahdollisuuksia järjestää tukipalveluna
esim. yhteiskuljetuksia tutkimus-

Perhon kunta hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Perhon kunnan Perhon kylän Partakoski RN:o
19:81 nimiselle tilalle. Ympäristölupaa haetaan
hyötykäyttöaseman sijoittamiselle.
Hyötykäyttöaseman osoite on Koivukoskentie 6, 69950
PERHO.

Perhon kunnan perusterveydenhuollon palvelut ovat kokemassa suurimman muutoksen sitten oman terveyskeskuksen perustamisen. Yhteistyö uusien kumppanien kanssa
on haasteellista. Kuntalaisen ja veronmaksajan kannalta
uusiin järjestelyihin tottuminen kestää varmasti jonkin aikaa. Terveyskeskus tulee tiedottamaan kattavasti ja syksyn aikana useaan otteeseen uusista palveluista.
Terveyskeskuksen ammattitaitoinen henkilökunta tulee tarvittaessa opastamaan kaikkia tutkimus- ja lisäpalveluja tarvitsevia kuntalaisia.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Mervi Tuomisto
vastaava hammaslääkäri/johtava lääkäri

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.9.-7.10.2005 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.

paikalle.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon
kunta, ympäristölautakunta, PL 20, 69951 PERHO. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen
kuulutusajan päättymistä.

Perhossa 7.9.2005

Ympäristölautakunta
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PERUSTERVEYDENHUOLLON
PALVELUJEN SAATAVUUS TURVATTU PERHOSSA

31.8.2005 vastaanottokäyntejä on ollut 2.427 ja lääkärin vastaanotolla käyntejä lastenneuvolassa, äitiysneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa yhteensä 790. Lääkärin vastaanottokäyntejä on ollut yhteensä 3.217 elokuun loppuun mennessä.

Kansanterveyslaissa velvoitetaan kuntaa järjestämään asukkaidensa sairaanhoidon joko yksinään tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Perho on toiminut pitkään yhteistyössä Tunkkarin terveyskeskuksen kanssa. Nyt tämä yhteistyösopimus päättyy 31.12.2005.

Tämän lisäksi hoitajien vastaanotolla (aamuvastaanotolla,
astmahoitajalla, sydänhoitajalla, diabeteshoitajalla, kotisairaanhoitajalla, kouluterveydenhoitajalla, lastenneuvolassa,
äitiysneuvolassa ja työterveyshuollossa käyntejä ajalla
1.1.2005 – 31.8.2005 on ollut yhteensä 6.262.

Muutokset terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä on
uusi asia kaikille, niin päättäjille, työntekijöille kuin kuntalaisille. Muutokseen liittyy myös aina uhka ja mahdollisuus
johon sisältyy lamaannuttava/kaoottinen tunne ja epäusko
asioiden järjestymisestä – kiihtymyksen ja vihan tunteita.
Tuttu ja turvalliseksi koettu toimintamalli käy mahdottomaksi
jatkaa – olemme uuden edessä. Koemme uhkaa niin kauan kuin olemme epätietoisia tilanteesta. Tällöin janotaan
tietoa ja perusteluja tapahtuneelle. Tiedon avulla pystymme ymmärtämään tapahtumien merkityksen ja kykenemme taas toimintaan. Olemassa olevat asiat pyritään ymmärtämään ja todellisuuden hyväksyminen voi alkaa. Uudelleen suuntautumisessa meillä on mahdollisuuksia nähdä ja rakentaa toiminnallemme mahdollisimman hyvää
palvelurakennetta. Elämä voi jatkua, ja menneisyys voidaan
hyväksyä tapahtumana, joka on mukana, muttei estä elämästä.

Tämä tarkoittaa Perhon kuntalaisten käyneen tänä vuonna
elokuun loppuun mennessä omassa terveyskeskuksessa
vastaanottokäynnillä 9.479 kertaa. Tämä on kunnan väestöpohjan mukaan 3.1 käyntiä asukasta kohden.

Terveyskeskuksen palvelut tuotetaan omasta terveyskeskuksesta edelleenkin, kuten päiväpäivystys ja ajanvarausvastaanotto lääkärille, laboratorio/näytteenotto, sekä hoitajien vastaanottotoiminta, jota kehitetään. Näiden palvelujen
tuottamisessa toteutetaan valtakunnallista hoitotakuuta.
Katso sivulta 3 hoitotakuutiedote.
Perholaiset ovat päässeet hoidon arvioon valtakunnallisesti
keskimääräistä nopeammin. Jatkossa halutaan varmistaa
että hoitoon pääsy edelleenkin toimii hyvin ja tästä näkökulmasta kehitetään vastaanottohoitajatoimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä että osa niistä tehtävistä joita on totuttu saamaan lääkäriltä, siirretään hoitajille. Hoitajia koulutetaan ja luodaan yhteistyömalli lääkärien kanssa. Pyrkimyksenä on päiväaikaisena toimintana omassa terveyskeskuksessa Perhossa hoitaa mahdollisimman moni palveluja
tarvitseva ja näin osaltaan vähentää tarvetta ohjata iltapäivystykseen.
Terveydenhoitajien aamuvastaanotto säilyy ennallaan.
Tartuntataudeista vastaavan hoitajan, astma-, diabetes-,
reuma- ja sydänhoitajien vastaanottotoimintaa jatketaan ja
niiden toimintaa kehitetään.
Niiden työikäisten sairaanhoitokäynnit, jotka kuuluvat kokonaisvaltaiseen työterveyshuollon sopimuksen piiriin, järjestetään työterveyshoitajan aamuvastaanotolla.

PALVELUJEN SAATAVUUS PERHOSSA
Perhon kuntalaiset saavat palvelua omassa terveyskeskuksessa avosairaanhoidossa mm. lääkärinvastaanottotoimintana ajanvarausten perusteella ajalla 1.1.2005-
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Esim. Tunkkarilla käyneistä ja Perhon terveyskeskuksessa
hoidetuista lääkärin vastaanotolla käyntien määristä elokuulta 2005.
Aika

elok.
2005

Tunkkari
Tunkkari
Perhon
ilta/viikonlop- vast.otto
päiväaik.
pupäivystys päiväaikana vast.ottokäynnit
61 käyntiä
24 käyntiä
256
1,9 as/pv
0,7 as/pv
12,8 as/pv

Perhossa
lääkärin
(neuvola jne)

vast.otot
119
5,9 as/pv

Voidaan todeta, että perholaiset hoidetaan omassa terveyskeskuksessa hyvin suurelta osalta kävijämääristä.
Mitä tarjouskilpailussa olleista palveluista tiedetään?
Röntgenpalvelujen osalta on päätetty jatkaa neuvotteluja Toholammin kanssa samoin kuin vuodeosastopalvelujen, ultraäänitutkimuksien, vatsan/
suoliston tähystystutkimuksien ja rasitusekgtutkimusten hankkimiseksi Toholammilta.
Laboratoriopalvelujen tuottaja on vielä päättämättä. Laboratorionäytteenotto toimii edelleenkin Perhon terveyskeskuksessa, kyse on siitä mihin otetut
näytteen lähetetään tutkittavaksi. Lääkärin päivä-, ilta-, yö- ja
viikonloppupäivystysten osalta asia on vielä päättämättä, näiden asioiden käsittely keskeytyi Tunkkarin markkinaoikeudelle tekemän selvityspyynnön vuoksi.
Perhon kunta, joutuu kaikki nämä kilpailutuksessa mukana
olleet terveyspalvelut järjestämään väliaikaisella sopimuksella kunnes markkinaoikeuden päätökset saadaan. Kuntalaiset tulevat pääsemään hoitoon tarvitsemiensa palveluiden osalta edelleen katkoitta myös Tunkkarin sopimuksen umpeuduttua 31.12.2005. Palvelut ostetaan ja potilaat
ohjataan tuolloin uusille väliaikaisille sopimuspaikoille.
Kaikista näistä palveluista ja käytännön toimintaan ja ohjaamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan kuntalaisia lähemmin
tulevan syksyn aikana kun väliaikaiset sopimukset on tehty.
Merja Pekkanen
johtava hoitaja
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