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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  22.5.2013 klo 17.00–18.35 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Vähä-Rahka Jouko 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne 

Reide Pirjo 

 

 Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja   § 43 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 43–59 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 44 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 44 

 

Tarkastusaika 29.5.2013 

 

Pöytäkirjan  5.6.2013 

nähtävänäolo 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 43 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 44 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mirjami 

Flemmich ja Matti Kaurila sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

29.5.2013 klo 8.00.  

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mirjami Flemmich ja 

Matti Kaurila sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 29.5.2013 klo 8.00. 

Mirjami Flemmich tulee tarkastamaan pöytäkirjan 30.5.2013. 

 

§ 45 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Aluehallintovirasto, Päätös 8.4.2013, LSAVI/425/07.00.01/2013 

 Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksiköille 

Aluehallintovirasto, Kirje 23.4.2013, LSAVI/1133/05.07.02/2013 

 Ohjauskirje potilaan kutsumisesta vastaanotolle 

Kuntatyönantajat 11.4.2013, 6/2013 

 Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla 

Kuntatyönantajat, 6.5.2013, 7/2013 

 Lappeenranta-seminaari 15.–16.8.2013 

Kuntaliitto, Yleiskirje 8.4.2013, 9/80/2013 

 Suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintäkulujen ulosotto sekä 

korkolain 4 a §:n tulkinta 

Valtakunnanvoudinvirasto, Tiedote ja suositus 15.3.2013, 151/030/13 

 Tiedote 16.3.2013 voimaan tulevista lainmuutoksista ja suositus 

perintälain tulkinnasta 

Valvira, Päätös 9.4.2013, Drno 10195/06.01.00.00/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira, Ilmoitus 9.4.2013, Drno 10195/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätös B7–B9 

- sairausloma C5–C7 

- palkaton virkavapaa H4 

- palkallinen virkavapaa I3 

- tehtävän siirto J4 

- koulutuspäätös K5 

- hoitomaksupäätös M11–M17 

- hankintapäätös Q4–Q7 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätös B11–B13 

- sairausloma C6–C9 

- lapsen sairaus D3–D4 

- vanhempainvapaa G1 

- palkaton virkavapaa H5–H6 

- aktiivivapaa I7 

- hankintasopimukset J1–J30 

- koulutus K23–K24 

- veteraanikuntoutus P10 

- fysioterapia R7 

- puheterapia S5–S8 

- jalkojenhoito X10–X12 

- maksusitoumus (ThL 47 §) Y3–Y5 

- jalkojenhoito X4–X9 

- ratkaisu muistutuksen johdosta (L1992/785) Z2 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

- vuosilomapäätös: B6 

- sairauslomapäätökset: C16–C18 

- lapsen sairaus: D3 

- palkaton virkavapaa: H1–H2 

- muut päätökset: Työnajan muutos Y1–Y2 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

- virkapäätös A83–A131 

- vuosilomapäätös B41–B57 

- sairausloma C31–C55 

- tilapäinen hoitovapaa D14–15 

- poliklinikkakäynti E1 

- hoitovapaa G2 

- palkaton virka-/työvapaa H5–H13 

- tehtävänsiirrot J5–J4 

- koulutus K68–K94 

- irtisanoutuminen O 2–O3 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

§ 46 

(asia 4) 

KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on tarkistettu valtuusto-

kausittain uuden kauden alkaessa. Kuntayhtymässä on noudatettu palkkioiden 

määrissä jäsenkuntien palkkioihin sopeutettua palkkiosääntöä. 

Kuntien kokouksista maksamat palkkiot: 

 

Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto 

Pöytyä 45 € ja Aura 50 €. 

Lautakunnat ja muut toimielimet 

Pöytyä 35 € ja Aura 40 € 

 

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokouspalkkio on 45 € 

 

Puheenjohtajien vuosipalkkiot: 

- yhtymävaltuuston puheenjohtaja 750 € 

Pöytyä: 900 €, Aura: 850 € 

 

- yhtymähallituksen puheenjohtaja: 1.200 € 

Pöytyä: 1050 €, Aura: 1325 € 

 

Katselmus, neuvottelu, toimitus: 25 € 

Pöytyä 35 € ja Aura: 35 € 

 

Erillistehtävät:25–50 €  

Pöytyä: 40 €, Aura: 35 € 

Kuntayhtymän maksamat palkkiot vastaavat tällä hetkellä peruskuntien 

palkkioiden tasoa. Talouspäällikkö esittää, että yhtymähallitus ei esittäisi 

palkkioihin korotusta tällä hetkellä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää säilyttää kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkio-

säännön entisellään, eikä esitä sen tarkistamista yhtymävaltuustolle. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti säilyttää kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkio-

säännön entisellään, eikä esitä sen tarkistamista yhtymävaltuustolle. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 47 

(asia 5) 

YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN 

 

Kuntalain 12 §:n ja 86 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, 

jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Aiemman käytännön mukaan yhtymävaltuuston varapuheenjohtajien 

lukumäärä on ollut kaksi. 

 

Uuden yhtymävaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 23.5.2013 klo 17.00 

alkaen. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto 

valitsee itselleen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheen-

johtajan toimikaudelleen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto 

valitsee itselleen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheen-

johtajan toimikaudelleen. 

 

 

§ 48 

(asia 6) 

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 

 

Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimi-

kaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. 

Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja 

yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytä-

kirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle valtuuston vaalilauta-

kunnan valitsemista yhtymävaltuuston toimikaudeksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle valtuuston vaalilautakunnan 

valitsemista yhtymävaltuuston toimikaudeksi. 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 49 

(asia 7) 

YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI 

 

Perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu 

kahdeksan (8) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. 

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. 

Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymähallitus valitaan huomioiden 

alueellinen edustus kuntayhtymän alueella. 

 

Kuntalain 81 §:n mukaan yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava 

sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 

ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella 

kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 

elimissä tulee olla sekä naisia, että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, 

jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee kuntayhtymän 

yhtymähallituksen, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymä-

hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perussopimuksen 

mukaisesti. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymä-

hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perussopimuksen 

mukaisesti. 

 

 

§ 50 

(asia 8) 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 

 

Kuntalain 71 §:n ja 86 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 

toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen 

järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 

olla valtuutettuja. 

 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja 

talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan ei ole: 

- kunnanhallituksen jäsen 

- kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2. ja 

3. mom. tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö 

- kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön 

pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö 

- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

 

Kuntayhtymän tarkastussäännön 2 §:n mukaan lautakunnassa on 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

ovat valtuutettuja. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsisi kunta-

yhtymälle tarkastuslautakunnan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavien 

vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsisi kunta-

yhtymälle tarkastuslautakunnan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavien 

vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 

 

§ 51 

(asia 9) 

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN 

 

Kuntalain 72 §:n ja 86 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan 

vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai 

useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. 

Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja-

lautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT -tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT -

yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT -

tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan 

vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaan 

sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään. Valtuusto voi erottaa 

tilintarkastajan toimestaan kesken toimikauden. Tilintarkastaja voi erota 

toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä valtuustolle. JHTT -

yhteisöstä säädetään erikseen. 

Tilintarkastajilla on oltava edellytykset riippumattomaan tilintarkastuksen 

toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, 

tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava 

siitä. 

 

Tilintarkastajana ei voi toimia henkilö, joka kuntalain 71 §:n 3 mom.:n 

mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Tilintarkastajaksi 

voidaan kuitenkin valita henkilö, jonka kotikunta kunta ei ole. 
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Kuntayhtymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee 

tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon 

ja talouden tarkastamista varten JHTT -yhteisön. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se suorittaisi  

JHTT -yhteisön valitsemisen tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan 

vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se suorittaisi  

JHTT -yhteisön valitsemisen tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan 

vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 

§ 52 

(asia 10) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:n mukaan yhtymävaltuusto määrää 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi johtavan lääkärin kuntayhtymän lääkäreistä. 

Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, 

joka on hoitanut tehtävää koko edellisen toimikauden. 

 

Kuntayhtymän johtavana lääkärinä on edellisen toimikauden toiminut Risto 

Puustinen, joka on antanut suostumuksensa tehtävien hoitamiseen. 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se määräisi yhtymä-

valtuuston toimikaudeksi johtavan lääkärin tehtäviin terveyskeskuslääkäri 

Risto Puustisen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se määräisi yhtymä-

valtuuston toimikaudeksi johtavan lääkärin tehtäviin terveyskeskuslääkäri 

Risto Puustisen. 

 

Risto Puustinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

§ 53 

(asia 11) 

VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:n mukaan yhtymävaltuusto määrää 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vastaavan hammaslääkärin kuntayhtymän 

hammaslääkäreistä. Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen suostu-

musta viranhaltijalle, joka on hoitanut koko edellisen toimikauden. 
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Edellisenä toimikautena on 23.1.2008 lukien toiminut vs. vastaavana 

hammaslääkärinä terveyskeskushammaslääkäri Heli Kriikkula, joka on anta-

nut suostumuksensa tehtävässä toimimiselle. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se määräisi toimi-

kaudekseen vastaavaksi hammaslääkäriksi Heli Kriikkulan. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se määräisi toimi-

kaudekseen vastaavaksi hammaslääkäriksi Heli Kriikkulan. 

 

§ 54 

(asia 12) 

AURAN TERVEYSASEMAN KÄYTTÖVESIVARAAJAN OHITUS 

 

Auran kunnan tekninen johtaja Heikki Järvinen on esittänyt terveysaseman 

käyttövesivaraajan kierron sunttaamista kaukolämmön paluuveden lämpötilan 

hillitsemiseksi. 

 

Kuumaa vettä pumpataan verkostoon nopeammin varaajan lämpötilan 

ylläpitämiseksi. Nopean kierron vuoksi jäähtymä on vähäisempi. 

Sunttaamisen hyötynä olisi kaukolämmön kustannustehokkuus. Myös 

ostettavan kaukolämmön hyöty on suurempi kuin jäähtymä paranee. 

 

Liitteenä on Heikki Järvisen toimittama periaatekuva sunttauksista ja Trentec 

Team Oy:n tarjous käyttövesivaraajan ohjauksesta. Liite 1. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus keskustelee käyttövesivaraajan ohituksen tekemisestä ja 

päättää toteutuksesta. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvittelyn tekemiseksi. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta liittää terveyskeskus suoraan kaukolämmön 

piiriin. Päätettiin selvittää suoraliittymisen hinta: verkon liittymismaksu, 

lämmön hinta, rakennustöiden osuus, lämmönjakokeskuksen kustannukset. 

 

Asiaa käsitellään uudelleen selvityksen jälkeen. 
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§ 55 

(asia 13) 

ILMASTOINTIREMONTIN 2. VAIHEEN TOTEUTTAMINEN 

 

Kokouksessa 10.4.2013 yhtymähallitus valitsi Vanhan Sairaalan taloteknisen 

saneerauksen urakoitsijat. Sähköurakasta ei saatu määräaikaan mennessä 

yhtään tarjousta. Sähkötöistä päätettiin neuvotella vielä Kyrön Sähkö Oy:n ja 

Oripään Sähkö Oy:n kanssa. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sähkötöistä saadun urakkatarjouksen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä sähkötöistä saadun urakkatarjouksen. 

 

§ 56 

(asia 14) 

TALOUSARVION MUUTOS VANHAN SAIRAALAN ILMASTOINTIREMONTIN 2. VAIHEEN 

TOTEUTTAMISEKSI 

 

Rakennustoimikunta on kokouksessaan 25.4.2013 käsitellyt Vanhan Sairaalan 

iv-remontin 2.vaiheen kustannusarviota. Rakennustoimikunta esittää 

yhtymähallitukselle/-valtuustolle vuoden 2013 talousarvion investointiosaan 

muutosta. 

 

Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarviossa on hankkeeseen varattu 70 000 

euron määräraha. Urakkatarjousten perusteella hankkeen kustannusarvio 

nousee 100 000 euroon. 

 

Yhtymähallitukselle esitetään, että se anoo yhtymävaltuustolta muutosta 

talousarvion investointiosaan iv-remontin osalta. Ilmastointiremontin 

2.vaiheen kustannukseksi urakkatarjousten perusteella muodostuu 100 000 

euroa. 

 

Ilmastointiremontin kustannukset on talousarviossa suunniteltu katettavaksi 

65 000 euron suuruisella lainalla. Kustannusarvion nousun myötä suunni-

tellun lainan määrä nousee samassa suhteessa, 95 000 euroon. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta 100 

000 euroon Vanhan sairaalan ilmastointiremontin loppuunsaattamiseksi sekä 

kustannusten kattamiseksi 95 000 euron lainalla. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta 

100 000 euroon Vanhan sairaalan ilmastointiremontin loppuunsaattamiseksi 

sekä kustannusten kattamiseksi 95 000 euron lainalla. 
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§ 57 

(asia 15) 

ALUSTAVA EHDOTUS VUOSIEN 2014–2016 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMAKSI 

 

Johtoryhmä on valmistellut alustavan suunnitelman vuosien 2014–2016 

talousarvio ja -suunnitelmaksi. Epävarmuutta suunnitelman laatimisessa 

aiheuttaa mahdollisen Sote -yhteisorganisaation muodostamisen aiheuttamat 

toiminnalliset muutokset. 

 

Lisäksi kansalliseen eArkisto -järjestelmään liitytään vuoden 2013 aikana, 

projektista syntyvien kustannusten arvioiminen on haasteellista. 

Kiinteistöpuolen investointina vuodelle 2014 on suunniteltu vuodeosaston 

ikkunaremontti. 

 

Johtoryhmän esitys talousarvio ja -suunnitelmasta esityslistan liitteenä 2. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vuosien 2014–2016 alustavasta talousarvio ja –suun-

nitelmasta. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli säästöpaineista ja toimintojen keskittämisestä. 

Todettiin palveluiden edullisuus ja keskusteltiin sote-uudistuksen mukanaan 

tuomista mahdollisista muutoksista. 

 

Yhtymähallitus päätti vuosien 2014–2016 alustavasta talousarvio ja -suun-

nitelmasta. 

 

§ 58 

(asia 16) 

VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 

 

§ 59 

(asia 17) 

MUUT ASIAT 

- seuraava yhtymähallituksen kokous päätettiin pitää 12.6.2013 klo 17.00 


