KUNTATIEDOTE N:O 3/2005
TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
1.3.2005 tulee voimaan laki hoitoon pääsyn toteuttamisesta eli ns. hoitotakuu.
Hoitotakuu asettaa yhtenäiset aikarajat hoitoon
pääsylle.
•
•

•

•

•

Henkilön on saatava välitön yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana.
Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään
kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon
ammattihenkilö kuin lääkäri. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi usein jo puhelimessa arvioida, tarvitseeko soittajan tulla vastaanotolle
hoidon tarpeen arviointia varten, vai annetaanko hänelle hoito-ohjeet puhelimessa. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää käyntiä terveyskeskuksessa, potilaalle varataan aika.
Kiireellistä hoito tarvitsevat potilaat hoidetaan
heti. Esim. onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet tai sydäninfarktin saaneet potilaat.
Myös vakavasti sairaiden, kuten syöpää
sairastavien hoito järjestetään mahdollisimman
nopeasti.
Hoito on järjestettävä ja aloitettava kiireellisyys
huomioon ottaen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Poikkeuksina on suun terveydenhuolto ja
perusterveydenhuollossa toteutettava
erikoissairaanhoito, jossa määräaika on kuusi
kuukautta.
Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi
on aloitettava viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja
hoito aloitettava kiireellisyys huomioon ottaen
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten
psykiatriseen hoitoon pääsemisen enimmäisaikaraja, kolme kuukautta, pysyy ennallaan.
Hoitotakuun tavoitteena on, että ihmiset hoidetaan tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat
asiantuntijaryhmät ovat valmistelleet valtakunnalliset suositukset siitä, millä perusteilla sairauksia hoidetaan.

•

•

•

Lääkäri päättää yksilöllisesti jokaisen potilaan hoidosta, kuten tähänkin saakka. Hän ottaa päätöstä tehdessään kuitenkin huomioon asiantuntijaryhmän suositukset. Lääkäri keskustelee potilaan kanssa eri hoitovaihtoehdoista, mutta potilaalla ei ole oikeutta saada jotain tiettyä hoitoa,
ellei lääkäri katso sitä tarpeelliseksi.
Potilas ei voi tutkimusten tai hoidon
viivästymisen takia itse hakeutua muualle hoitoon kuin oman kuntansa terveyskeskukseen tai
sairaalaan. Sairaanhoitopiiri järjestää tarvittaessa hoidon muualla.
Jos potilas haluaa käyttää yksityisiä terveydenhuollon palveluita, sairausvakuutus korvaa osan
kustannuksista, niin kuin ennenkin.

Asiakkaita pyydetään asioimaan terveyskeskuksen kanssa ei-kiireellisissä
asioissa puhelimitse.
PERHON TERVEYSKESKUKSEN
VIRKA-AJAT OVAT SEURAAVAT:
TERVEYSKESKUS MA-PE KLO 08.00-16.00
HAMMASHOITOLA MA-PE KLO 08.00-15.00
Puhelinnumerot:
Vastaanotto
Hammashoitola
Neuvola
Työterveyshuolto

(06) 888 3500
(06) 888 3510
(06) 888 3506, 888 3505
(06) 888 3599

Ajanvarauksen yhteydessä tehdään asiakkaan kanssa
yhteisymmärryksessä hoidon tarpeen arviointi, joko
puhelimitse tai tarvittaessa asiakas voidaan ohjata hoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten.
Uudistuksen myötä hoidon porrastus terävöityy ja sen
myötä lääkärin vastaanotolle ei ohjata enää ”vanhan
mallin mukaan”.
Kyseinen lakiuudistus ei vaikuta asiakasmaksuihin.
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TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA
VESILAITOS TIEDOTTAA

Tiedotus ympäristölupapäätöksestä
Ympäristölautakunta on myöntänyt 17.02.2005
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan
Perhon kunnassa seuraavalle hakijalle:
Osuuskunta Perhon Kahulle,
Jalmarinkuja 4, 69950 Perho.

osoite

VALITUSOSOITUS
Päätöksen antamispäivä on 24.02.2005. Valitusaika
on 30 päivää.
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta
(Kalarannanpuisto, Rantakatu, PL 204, 65101 Vaasa). Asiakirjat toimitettava Perhon kunnan
ympäristölautakunnalle osoitettuna, os. PL 20,
69951 Perho.
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllämainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan
itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on
annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. valituskirjelmän
oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen
muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä
on valvoa asiassa yleistä etua.
(Ympäristönsuojelulaki 21 §)

Perhon kunnanvaltuusto on kokouksessaan
16.12.2004, § 68 hyväksynyt uudet vesi- ja jätevesimaksutaksat, jotka tulivat voimaan 01.01.2005
lukien.
Uudet hinnat ovat seuraavat:
Vesilaitos:
Perusmaksu

40,00 •/liittymä/vuosi + alv
(nyk. 2,07 •/piste) + alv
Kulutusmaksu 0,80 •/m3 + alv
(nyk. 0,69 •/m3) + alv
Viemärilaitos:
Perusmaksu
50,00 •/liittymä/vuosi + alv
(nyk. ei perusmaksua) + alv
Kulutusmaksu 1,60 •/m3 + alv
(nyk. 1,10 •/m3) + alv
Kulutusvälillä 1000 – 1999 m3 annetaan kuluttajille
hyvitystä 0,15 •/m3 ja 0,30 •/m3
yli 2000 m3 vuosittaisesta kulutusmäärästä.
Hintojen tarkistuksen vuoksi suoritettiin ylimääräinen mittarinluenta ja laskutus. Keväinen arviolaskutus jää siten pois ja seuraava laskutus on
syyskuussa entiseen tapaan.
Kuluttajia muistutetaan, että huolehtisivat
vesimittareidensa toimivuudesta ja ilmoittaisivat vesilaitoksen hoitajalle (Ari Laajala, puh. 0400 279
463) mikäli ongelmia ilmenee. Vesimittareiden lukemat tulee ilmoittaa syksyllä pyydettynä aikana
tekniseen toimistoon.
Omistajan vaihdokset samoin kuin osoite- ym.
muutokset ilmoitetaan myös tekniseen toimistoon.

Ympäristölautakunta

MOOTTORIKELKKA MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunnan tekninen lautakunta myy tarjousten perusteella käytöstä poistetun Aktiv Grizzly de luxe
moottorikelkan. Moottorikelkka on 2-telainen yksisuksinen työkelkka. Tyyppi 503 ALPINE.
Kelkan käyttöönottovuosi on 1991.
Kirjalliset tarjoukset pyydetään antamaan, tekniselle lautakunnalle osoitettuna, viimeistään 7.3.2005 mennessä. Kelkkaan voi käydä tutustumassa ennen tarjouksen tekemistä sopimalla ajan
Reijo Ukskosken kanssa puh. 0400 342 065
Tekninen lautakunta
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