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Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat   

   

Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka, poistui klo 17.49 

  Tanner-Penttilä Hannele, saapui klo 17.30 

  Kaurila Matti 

  Pohjanpalo Heimo 

  Raiko Marianne 

  Reide Pirjo 

   

 

Muut osallistuja Antikainen Marita 

  Rauhansuu Matti 

  Puustinen Risto 

  Hallman Heikki 

 

 

Laillisuus ja  § 137 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 137–149 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 138 

 

Allekirjoitukset  

   

  

Pöytäkirjan tarkastus § 138 

 

Tarkastusaika 3.11.2011 

 

 

 

Pöytäkirjan   10.11.2011 

nähtävänäolo 
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§ 137 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 138 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pirjo Reiden ja 

Jukka-Pekka Aallon ja määrää tarkastusajaksi 1.11.2011 klo 8.00. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pirjo Reiden ja Matti 

Kaurilan sekä määräsi tarkastusajaksi 3.11.2011 klo 8.00. 

 

 

§ 139 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirja 16/80/2011, 19.8.2011 

- Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2011–2013 

Kuntaliitto, Yleiskirje 18/80/2011, 7.9.2011 

- Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankinta-

järjestelmästä sekä hankintalain ja julkisuuslain muutoksesta 

1.10.2011 

Kuntaliitto, Yleiskirje 19/80/2011, 5.10.2011 

- Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vaikutukset kunnalle palvelun 

tarjoajana ja valvontaviranomaisena 

Kuntatyönantajat, 3.10.2011 

- Tilastoesite kuntien palkoista ja henkilöstöstä 

Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta 26.9.2011 § 218 

- Kouluterveydenhuollon toimitilat Elisenvaaran koulussa 

KEVA, virkakirje 2/2011, 13.10.2011 

- KEVAN valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

Auran kunta 6.10.2011 
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- Lausuntopyyntö Auran kirkonseudun taajaman rantamaan 

asemakaavasta 

Auran Kunta, pöytäkirjanote 10.10.2011 § 236 

- Lausunto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuosien 

2012–2014 talousarviosta ja -suunnitelmasta 

Pöytyän kunta, pöytäkirjanote 17.10.2011 

- Lausunto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuosien 

2012–2014 talousarviosta ja -suunnitelmasta 

Kuljetus & Maanrakennus P. Pakola, Tiedote 18.10.2011 

- Kuorma-autoliikenteen indeksikorotus 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A06–A06 

- vuosilomapäätös B15–B22 

- sairausloma C8–C9 

- vanhempainvapaa G3–G3 

- palkaton virkavapaa H8–H11 

- päivystysvapaa I9–I11 

- hankintapäätös/sopimus J7–J7 

- koulutus K24–K40 

- veteraanikuntoutus O12–O14 

- jalkojenhoito V20–V21 

- maksusitoumus W8–W8 

- päätös (L1992/785) muistutuksen johdostaX2–X2 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A7–A7 

- vuosilomapäätökset B1–B15 

- sairauslomapäätökset C6–C6 

- palkaton virkavapaa H9–H10 

- koulutuspäätökset K19–K24 

- hoitomaksupäätökset H24–H26 

- hankintapäätökset Q9–Q9 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätökset: A214–A249 

- vuosilomapäätökset B70–B86 

- sairauslomapäätökset C98–C128 

- lapsen sairaus D24-D30 

- poliklinikkakäynti E 6–E8 

- äitiys- ja vanhempainvapaa F2 

- hoitovapaa G7 

- palkaton virkavapaa H22–H32 

- tehtävänsiirrot J5–J7 

- koulutuspäätökset K140–K202 

- omalääkärivaihdokset T27–T33 

- muut päätökset Y1–Y4 
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Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A4–A4 

- vuosilomapäätökset B15–B20 

- sairauslomapäätökset C16–C26 

- koulutuspäätökset K10–K14 

- palkaton virkavapaa H6–H6 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 140 

(asia 4) 

VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI 

 

Yhtymähallitukselle/ -valtuustolle esitetään seuraavien virkojen muuttamista 

toimeksi: 

 

- Auran hammashuolto: hammashoitajan viran muuttaminen toimeksi 

1.3.2012 lukien. 

- laboratorio: laboratorion osastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi 

1.6.2012 lukien. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Auran hammashuollon 

hammashoitajan viran muuttamista toimeksi 1.3.2012 lukien ja laboratorion 

osastonhoitajan viran muuttamista toimeksi 1.6.2012 lukien. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 141 

(asia 5) 

SUUHYGIENISTIEN KIRJELMÄ YHTYMÄHALLITUKSELLE 

 

§ 142 

(asia 6) 

SUORITEHINTOJEN TARKISTAMINEN 

 

Kuntayhtymän elokuun toteutumisvertailun mukaan ovat suoritemäärät 

jääneet selvästi alle vuoden 2011 talousarvion arvion, jolloin kuntayhtymän 

kuntalaskutuksen vaje oli 402.823,31 € alle talousarvion arvion. Suurin syy 

suoritemäärien poikkeamalle ovat terveysasemien sulkujen aiheuttama 

käyntimäärien lasku. 
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Kuntayhtymän maksukykyä alkaa rasittaa myös Vanhan Sairaalan iv-

remontin alkaminen loppusyksystä. Yhtymähallitukselle esitetään 

kuntalaskutushintojen tarkistamista vastaamaan todellista käyttöä.  

 

Kuntayhtymä on elokuun toteutuneiden käyntien pohjalta laskenut uudet  

kuntalaskutushinnat koko vuodelle 2011 siten, että hinnat tarkistetaan 

alkuvuoden käytön mukaisella arviolla. Uusilla kuntalaskutushinnoilla 

jäsenkuntalaskutus lisääntyy elokuun lopun tilanteeseen nähden 

talousarviosta 407.599,29 eurolla. 

Laskelma uusista kuntalaskutushinnoista esityslistan liitteenä 1, josta ilmenee 

alkuvuoden hintakorjauksen vaikutus tammi-elokuussa 2011. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän suoritehinnat 1.1.2011 lukien 

esityslistan liitteen 1 mukaisiksi. 

 

Päätös: Talouspäällikön esiteltyä liitteen 1 kuntalaskutuksen korjausesityksen, 

yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

§ 143 

(asia 7) 

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU JA TULOSLASKELMA 9 / 2011  

 

Yhtymähallitukselle esitellään talousarvion syyskuun lopun 

toteutumisvertailu ja tuloslaskelma. Vertailu on tehty kuntayhtymän 

korjattujen suoritehintojen mukaisena. Vertailusta puuttuvat vyörytykset 

ja poistot. Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esityslistan liitteenä 2.  

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee talousarvion syyskuun toteutumisvertailun ja 

tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Talouspäällikön selviteltyä talousarvion toteutumisvertailua ja 

tuloslaskelmaa 9 / 11, yhtymähallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

 

 

§ 144 

(asia 8) 

URAKOITSIJOIDEN VALINTA VANHAN SAIRAALAN IV-REMONTTIIN 

 

Vanhan sairaalan urakkakilpailu päättyy 24.10.2011 klo 12.00. 

Rakennustoimikunta kokoontuu 25.10. avaamaan saadut tarjoukset ja tekee 

yhtymähallitukselle esityksen urakoitsijoiden valinnasta. 
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Urakkatarjouspyynnöt on lähetetty HILMA:ssa pyydettyjen 

ilmoittautumisensa antaneille urakoitsijoille. 

 

Rakennustoimikunnan ehdotus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus: 

 

Tutustuttuaan rakennustoimikunnan ehdotukseen, yhtymähallitus valitsee 

urakoitsijat vanhan sairaalan iv-remonttiin. 

 

 Päätös: Rakennustoimikunta on kokouksessaan 25.10. todennut, että tarjouksia 

hankkeen toteuttamiseen oli saapunut liian vähän. Rakennustoimikunta 

esittää, että kaikki urakkatarjoukset hylätään. Hanke viedään uudestaan 

HILMA:an. Urakoiden sisältö tarkistetaan ja pyydetään uudet 

urakkatarjoukset. HILMA:n ilmoittautumisaika on marraskuun loppuun 

mennessä ja urakoiden laskenta-ajaksi merkitään 17.1.2012. Rakentamis-

aikataulu on määriteltävä uudestaan. 

 

Yhtymähallitus vahvisti rakennustoimikunnan tekemän päätöksen. 

 

Jäsen Hannele Tanner-Penttilä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

aikana klo 17.30  

 

 

§ 145 

(asia 9) 

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2012–2014 

 

Terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2012–2014 on 

valmistunut virkamiestyönä. Talousarviosta on saatu jäsenkuntien lausunnot, 

jotka esitellään kokouksessa. Talousarvion laadinnasta on pidetty lisäksi 

kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien yhteiset neuvottelut 9.6.,  

28.9. ja 14.10.2011. Kuntayhtymän talousarvioesitys ei 28.9. pidetyssä 

kokouksessa saanut jäsenkunnilta hyväksyntää ja sen korjattu versio on 

käsitelty 14.10. Tässä neuvottelussa hyväksytty talousarvioesitys tuodaan 

yhtymähallituksen käsittelyyn. 

 

Henkilöstölisäyksenä suunnitelmassa vuodelle 2012 esitetään 

osa-aikaisen diabeteshoitajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi. 

Toimen muutos perustuu diabetesta sairastavien potilaiden määrän kasvuun. 

 

Perushoitajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna on vuodeosaston mitoituksen 

saaminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 

 

Talousarvion palkkakustannusten nousua nykyisestä talousarviosta kasvattavat 

lisäksi yhtymähallituksen vahvistaman poliklinikan sairaanhoitajan ja Auran 

lääkärin vastaanoton sairaanhoitajan (21,8 %) määräaikaisien toimien 

palkkauskustannukset. 
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Toiminnallisena muutoksena talousarvioon on otettu 120.000 € viikonloppu- 

ja iltapäivystyksen arvioidut kustannukset Loimaan Aluesairaalassa. 

Aikaisemmin LAS -päivystyksen kustannukset on peritty jäsenkunnilta 

erikoissairaanhoidon kustannuksina. 

 

Investointeina suunnitelmassa esitetään: 

 

Vuodelle 2012: 

- E-Health ohjelman hankintaan 36.000 €. Perustelu: valtakunnallinen 

projekti, johon lain mukaan on liityttävä. 

- Palvelimien varmistusohjelmien päivitys: 8.800 €. Perustelu: tietoturvan 

varmistaminen. 

- Kyrön kiinteistönhuolto: lämmönvaihdin kaukolämpöä varten: 10.000 €. 

- Vanhan sairaalan ilmastoinnin uusiminen: 

Aikaistetaan vanhan sairaalan ilmastoinnin uusimista siten, että 

rakentamisen 2. ja 3. vaiheet tehdään vuoden 2012 aikana ja koko 

ilmastoinnin uudistaminen yhdessä urakassa. 

Kustannukset: 2. vaihe: 47.000 € ja 3. vaihe: 42.000 €, yhteensä 89.000 €. 

Perustelu: kahden edellisen kesän hellekausina toiminta on kärsinyt 

ilmastoinnin puutteesta. Irrallisten lainakoneiden käyttö kallista, vaikeaa ja 

tehotonta. Rakentamisen keskittämistä puoltavat lisäksi yhden urakoitsijan 

käyttäminen sekä välttäminen kolmen eri urakan perustamiskustannuksilta 

(säästö n. 15–20 %). Rahoitus 3. vaiheen aikaistamiselle järjestetään joko 

sopimuksella pääurakoitsijan kanssa tai ky:n ottamalla erillisellä lainalla. 

- Riihikosken kiinteistönhuolto: nopeakierroksinen lattianhoitokone 

10.000 €. 

- Yhteensä investointiosan hankinnat vuodelle 2012 ovat 157.800 €. 

Poistojen yhteismäärä vuodelle 2012 on 312.030 €. 

- Lainan lyhennykset vuodelle 2012 ovat yhteensä 240.000 €. 

 

Vuodelle 2013: 

Virat/toimet: 

- Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna: vuodeosaston 

mitoituksen saaminen suosituksen mukaiseksi. 

- Auran lääkärin vastaanoton sairaanhoitajan toimen muuttaminen 

täysipäiväisesti vakinaiseksi. 

- Riihikosken poliklinikan sairaanhoitajan (määräaikainen) toimen 

vakinaistaminen päiväaikaisen avosairaanhoidon tehostamiseksi ja ilta- ja 

viikonloppupäivystyksen siirtyessä yhteispäivystyspisteisiin. 

 

Investoinnit: 

- Effica -versiopäivitys 18.000 € 

- DAC -pesulaite Kyrön hammashuoltoon 6.000 € 

 

Vuoden 2013 investointiosan hankinnat yhteensä: 24.000 €. 

 Poistojen määrä vuodelle 2013 on 24.000 €. 

 Lainojen lyhennykset vuonna 2013 yhteensä 160.000 €. 
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Vuodelle 2014: 

 

Investoinnit: 

- Välinehuolto: instrumenttipesukone: 11.000 €. Perustelu; nykyinen 10v 

vanha, runsaasti käyttöhäiriöitä. 

Poistojen määrä 294.440 €. Lainan lyhennykset 50.000 €. 

 

Vuoden 2012 talousarvion palkkakustannusten nousu nykyisestä  

talousarviosta on 2,9 %. Palkkavarauksena on käytetty 1,5 %. Talousarvion 

palkkamenojen loppusumma on 6.183.530 €. 

 

Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään, että jatketaan käytäntöä Auran, 

Kyrön ja Yläneen terveysasemien sulkemisesta v. 2012 neljäksi viikoksi 

kesällä ja yhdeksi viikoksi hiihtolomaviikolla ja syksyllä (koululaisten 

syyslomaviikolla). 

 

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet nousevat koko kuntayhtymässä  

+4,02 % ja kunnittain: Aura +3,96 %, Pöytyä +4,05 %. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2012–2014 talousarvio ja  

-suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään 

yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi osastotasolla. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen osan ja 

talouspäällikkö sen taloudellisen osan. Kokoukselle luettiin jäsenkuntien 

lausunnot talousarvio ja -suunnitelmasta sekä jäsenkuntaneuvottelujen 

28.9. ja 14.10. muistiot. 

 

 Yhtymähallitus kävi asiasta yleiskeskustelun. 

 

 Keskustelun jälkeen yhtymähallitus käsitteli talousarvioehdotuksen 

vastuuyksiköittäin. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2012–2014 talousarvio 

 ja -suunnitelman vastuuyksikkötasolle ja esittää yhtymävaltuustolle sen 

vahvistamista osastotasolla. 

 

 Jäsen Jukka-Pekka Aalto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 17.49. 
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§ 146 

(asia 10) 

SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA YKSIKKÖHINNAT 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun 

perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 

aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 

pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee 

perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät 

suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa 

yhtymähallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 

asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 

tulojen määrä. 

 

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu 

vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määritelty 

vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän 

mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty 

talousarviossa. 

 

Kuntien arvioitujen suoritemäärien pohjalta laskettu maksuosuus ilmenee 

talousarvion liitteestä. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2012 

suoritehinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 147 

(asia 11) 

KIIREELLISEN AVOSAIRAANHOIDON JA HAMMASHOIDON VIERASKUNTAHINNAT 

SEKÄ LIIKENNE- JA TYÖTAPATURMAPOTILAIDEN HOIDOSTA VAKUUTUSLAITOKSILTA 

LASKUTETTAVA TÄYSKUSTANNUSMAKSU 

 

Vieraskuntalaisten saama kiireellinen avohoito ja hammashoito (käynti 

lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla) voidaan laskuttaa potilaan 

kotikunnan terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja 

työtapaturmapotilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta. 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

Hinta on laskettava hyväksyttyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että 

vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. 

 

Vieraskuntalaskutusta varten on laskettu vuoden 2012 talousarvion suorite- ja 

kustannusarviolla lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminnan hinnat 

jäsenkunnittain vuodelle 2012 sekä kotisairaanhoidon (Aura) ja vuodeosaston 

vieraskuntalaskutushinnasto. 

Lisäksi laskelmassa on täydentävien palveluiden osalta laskettu laboratorio- ja 

röntgentutkimusten hinnat. 

Laskelma esityslistan liitteenä 3. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annetun 

kiireellisen avosairaanhoidon, hammashoidon, kotisairaanhoidon (Aura), 

vuodeosastohoidon, liikenne- ja tapaturmapotilaiden hoidosta 

vakuutuslaitoksilta laskutettavan täyskustannusmaksun sekä laboratorio- ja 

röntgentutkimusten hinnat vuodelle 2012 liitteen 3 mukaisessa muodossa. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 148 

PUHELINVAIHTEEN HANKINTA 

 

Talouspäällikkö esitteli kokoukselle kuntayhtymän puhelinvaihteen  

hankintaa. Hankinta on tullut ajankohtaiseksi paitsi nykyisten 

keskuslaitteiden vanhentumisen, myös valtiovallan vaatimien hoitoon pääsyn 

ja hoidon tarpeen arvioinnin seurantatietojen keräämistarpeen vuoksi. 

 

Kuntayhtymä on neuvotellut laitteiden uusimisesta ICT-asennus Oy:n, Salon 

Seudun Puhelin Oy:n sekä Setera Oy:n kanssa. Näiltä on saatu myös 

tarjoukset vaihteen hankinnasta. Kuntayhtymän ehdoton vaatimus on 

neuvotteluissa ollut järjestelmän soveltuminen kuntayhtymän hoitotyön 

asettamiin vaatimuksiin. SSP ja Setera tarjoavat vain vuokraus-vaihtoehtoa. 

Seteran tarjous edellyttää lisäksi keskuslaitteiden ulkoistamista sen 

servereille, mihin kuntayhtymä ei ole valmis. 

 

SSP ja ICT-asennus ovat tarjonneet laitteiden 24 kk:n vuokrasopimusta. ICT-

asennuksen vuokrahinta laitteille on edullisempi. ICT-asennus tarjoaa lisäksi 

laitteiden myyntiä kuntayhtymälle. Laitteiden ostaminen kuntayhtymälle tulee 

sille edullisimmaksi. 
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ICT-asennuksen hinta laitteille on: keskus Siemens Open Stage MX 

puhelinjärjestelmä 25.600 € (alv 0 %) ja Contact Center 

takaisinsoittotoiminnoilla ja raportointitoiminnoilla 4.050 € (alv 0 %). 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti talouspäällikön ehdotuksen 

mukaisesti hyväksyä ICT-asennuksen tarjouksen Siemens Open Stage MX 

puhelinjärjestelmän ja Contact Centerin ostamisesta. Yhteenveto tarjouksista 

pöytäkirjan liitteenä 4. 

 

 

§ 149 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: - Yhtymähallitus keskusteli jäsenkuntien antamasta tiedotteesta selvitystyön 

aloittamisesta Auran ja Pöytyän mahdollisesta yhdistymisestä, jolloin 

kuntayhtymä lakkautuisi. Auran kunnan edustajat tiedottivat kokoukselle 

asian käsittelystä Auran kunnanhallituksessa. 

- Yhtymähallitus päätti kokoontua loppuvuonna 23.11. ja 14.12.2011. 

 

 

 


