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§ 1 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 2 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jouko 

 Vähä-Rahkan ja Hannele Tanner-Penttilän ja määrää tarkastusajaksi 

26.1.2011 klo 8.00.  

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 3 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntaliitto, Yleiskirje 24/80/2010, 16.12.2010 

- Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 

voimaan toukokuun alusta 2010 

Kuntatyönantajat 17/2010, 17.12.2010 

- Vuoden 2011 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus 

Kuntatyönantajat 19/2010, 31.12.2010 

- Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo 

Kuntatyönantajat 1/2011, 3.1.2011 

- Työsopimuslain muutos 

Kuntien eläkevakuutus 

- Ilmoitus eläkeratkaisusta 

Pohjola, EK10-018472-2, 7.1.2011 

- Vahinkotunnus EK10-018472-2, Vanhan sairaalan vesivahinko 

maaliskuussa 2010 

TSJ Yrityspalvelut 

- Asiakastiedote 13.12.2010 

Audiator-yhtiöt 

- Audio 2011 -konferenssi 16.–18.2.2011 

Markkinaoikeus 21.12.2010 

- Vastinepyyntö 
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Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Talouspäällikkö selvitti kokoukselle markkinaoikeuden pyytämän vastineen  

 laatimisen tilannetta. 

 

 Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 4 

(asia 4) 

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2010 

 

Yhtymähallitukselle esitellään yhteenvedot viranhaltijoiden 

päätöspöytäkirjoista vuodelta 2010.  

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista esityslistan liitteenä 1. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Tutustuttuaan vuoden 2010 päätöspöytäkirjojen yhteenvetoihin 

yhtymähallitus merkitsee yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

 Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus merkitsi viranhaltijoiden päätöspöytä- 

  kirjojen yhteenvedot tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 5 

(asia 5) 

TULOJÄÄMIEN POISTO 

 

Yhtymähallitukselle esitetään vuoden 2009 tulojäämien poistamista. 

Tulojäämiä on em. ajalta kertynyt 9.353,75 € ja asiakkaita on ollut yhteensä 

166 kpl (vuonna 2008: 12.412,21 €, 131 asiakasta). 

 

Aikaisemmin poistettuja tulojäämiä on vuoden 2010 aikana saatu perittyä 

yhteensä 1.394,79 €. 

 

Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa yhteenveto tulojäämistä. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää poistaa vuoden 2009 tulojäämät 9.353,75 €. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 6 

(asia 6) 

PERUSHAMMASHOIDON OSTOPALVELUT 

 

  Hammashoidon ostopalvelut ovat olleet yhtymähallituksen kokouksessa  

tammikuussa 2009. Silloin tehtiin sopimukset kolmen turkulaisen 

hammaslääkärikeskuksen kanssa palveluista. Kyseisissä sopimuksissa oli 

optio vuodelle 2010 ja sopimuksia jatkettiin option ajalle. Sopimukset 

umpeutuivat vuoden 2010 lopussa ja uudet tarjouspyynnöt pyydettiin 

seuraavasti: 

 

Tarjoukset perushammashoitopalveluista pyydettiin neljästä turkulaisesta 

hammaslääkärikeskuksesta. 

Perushammashoidosta tarjouksen antoi neljä eri hammaslääkärikeskusta: 

- Hammaslääkärikeskus Denta SFA10 62,90 €. 

- Hammaslääkäriasema Hammaskulma SFA10 63,00 €. 

- Hammas-Pulssi SFA10 60,00 €. 

- Mediverkon Aurakadun Hammaskeskus SFA10 57,00 €. 

 

Tarjousten hyväksymisen kriteerinä on halvin hinta yhden hampaan 

paikkaukselle (koodi SFA 10).  

 

Edullisimman tarjouksen on antanut Mediverkon Aurakadun hammaskeskus 

(SFA10 57,00 euroa) 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita Mediverkon Aurakadun Hammaskeskuksen 

perushammashoidon ostopalvelujen toimittajaksi. Yhtymähallituksen 

puheenjohtaja ja talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus 

palveluista. 

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

§ 7 

(asia 7) 

SOPIMUS KIIREELLISESTÄ HAMMASHOIDOSTA ARKIPÄIVISIN 

 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut kiireellisen hammashoidon ostopalvelun 

arkipäivisin. Palvelu tarkoittaa ensiapuluonteista hammashoitoa vain 

tarvittaessa, jos esimerkiksi omissa hammashoitoloissa ei ole antaa aikaa tai 

työvuorossa oleva hammaslääkäri on sairastunut tms. 

 

Tarjouksen kiireellisestä hammashoidosta arkipäivisin antoi kolme 

hammaslääkärikeskusta: 
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- Hammaslääkärikeskus Denta SFA10: 62,90 € + päivystyslisä 24,90 €. 

- Hammas-Pulssi SFA10: 60,00 €. 

- Hammaslääkäriasema Hammaskulma SFA10: 63,00 €. 

 

Valintakriteerinä on koodin SFA 10 mukainen halvin hinta. 

 

Edullisimman tarjouksen kiireellisestä hammashoidosta arkipäivisin antoi  

Hammas-Pulssi (SFA10: 60,00 €). 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hammas-Pulssin tarjouksen kiireellisestä 

hammashoidosta arkipäivisin. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja 

talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus Hammas-Pulssin 

kanssa. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 8 

(asia 8) 

TERVEYSASEMIEN SULUT 2011 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2011–2013: Talousresurssien 

edellyttämät välttämättömät terveysasemien sulut toteutetaan varmistamalla 

sulkujen aikana terveydenhuollon palvelut Riihikosken terveysasemalta käsin.  

 

Kiireelliset sairaanhoidon ja terveysneuvonnan sekä hammashuollon 

tapaukset on hoidettu sulkujen aikana avoinna olleilta terveysasemilta käsin. 

Talousarviolaadinnassa on huomioitu Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettaviksi kuluvana vuotena yhteensä kuuden viikon ajan. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat 

suljettuina ajalla 21- 27.2.2011. Kesä-elokuun välisenä aikana sulut 

toteutetaan porrastetusti siten että Yläneen terveysasema on kiinni 27.6.- 

24.7., Auran terveysasema 4.7.-31.7.2011 ja  Kyrön terveysasema 11.7.-

7.8.2011. Syksyllä Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat pidetään 

suljettuina 17.10- 23.10.2011 välisenä aikana. 

 

Sulkujen aikana kiireelliset tapaukset hoidetaan Riihikosken terveysasemalta 

ja porrastetusti toteutetun sulun aikana myös muilta terveysasemilta käsin. 

Sulkujen aikana joudutaan rajoittamaan ei-kiireellisten palveluiden 

saatavuutta myös Riihikosken terveysasemalla. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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§ 9 

(asia 9) 

VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kaikissa yksiköissä on käytössä 

VTT:n, STM:n ja Rohdon yhteistyössä kehittämä ja Suomessa laajasti  

pilotoitu HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. Järjestelmä 

mahdollistaa vaaratapahtumista oppimisen sekä läheltä piti- ja 

haittatapahtumien ilmoittamisen nimettömänä, ilmoitusten tehokkaan 

käsittelyn sekä järjestelmään kertyneen tiedon analysoinnin ja tilastoinnin. 

 

Joulukuun 20. päivään mennessä on 13 toimintayksikköä ilmoittanut 

halukkuutensa järjestelmään liittymiselle ja em. lisäksi mukaan on tulossa 

muita sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä sairaanhoitopiirin 

alueelta. Kuntayhtymä on ilmoittanut kiinnostuksensa järjestelmään 

liittymisestä yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa samassa tietokannassa. 

 

Sairaanhoitopiiri kattaa HaiPro -raportointijärjestelmästä aiheutuvat 

ylläpitokulut, jolloin terveyskeskuksille jää maksettavaksi käyttäjäkohtainen 

maksu (1,5 € / käyttäjä / vuosi). Erillisistä, normaali käytön lisäksi tehtävistä 

järjestelmään kohdistuvista toimenpiteistä laskutetaan erikseen. 

 

Sairaanhoitopiiri tarjoaa myös käyttäjäkoulutusta alueellisilla 

koulutuspäivillä. Järjestelmään liittymisen edellyttämistä käytännön toimista 

ilmoitetaan sopimuksen allekirjoittaneille erillisellä tiedotteella. 

 

Sairaanhoitopiirin on em. järjestelmään liittymistä koskien lähettänyt 

kuntayhtymälle liitteen 2 mukaisen sopimuksen allekirjoitettavaksi. 

Yhtymähallitukselle esitetään sopimuksen hyväksymistä ja allekirjoittamista. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän liittymisen sairaanhoitopiirin 

HaiPro -järjestelmään ja allekirjoittaa sairaanhoitopiirin kanssa liitteen 2 

mukaisen sopimuksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 10 

(asia 10) 

LÄÄKEHUOLLON PALVELUIDEN MYYNTIIN LIITTYVÄ SOPIMUS VUONNA 2011  

 

 

Varsinais-Suomen Lääkehuolto on lähettänyt kuntayhtymälle 

allekirjoitettavaksi päivitetyn lääkehuollon palvelusopimuksen vuodelle 2011. 

 

Muutos vuodelle 2011 verrattuna sopimuksen sisältöön vuonna 2010 on  

osastokäyntien yhteydessä farmaseutin työhön liittyvään korvaukseen tullut 
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1,50 euron korotus. Korotus on seurausta palkkojen indeksikorotuksesta. 

Sopimuksen liitteeseen 1 on myös tehty pieniä päivittäviä muutoksia, joilla ei 

ole vaikutusta käytännön toimintaan.  

 

Liitteessä 2 olevasta asiakasyksikköluettelosta on poistettu työterveyshuolto 

Työkymppi. Lääkelain mukaan sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimialue 

rajoittuu julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin. 

Työterveyshuolto kokonaisuutena ei rajoitu pelkästään julkisten sosiaali- 

terveydenhuoltolaitosten henkilöstöön. Tämän vuoksi Työkymppi ei voi olla 

Varsinais-Suomen lääkehuollon asiakas, muuten kuin sellaisten lääkkeiden 

osalta, jotka on tarkoitettu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

ensiapuluonteiseen työterveyshuoltoon. Mikäli tällaiselle järjestelylle on 

tarvetta, Lääkehuolto kehottaa ottamaan yhteyttä Varsinais-Suomen 

lääkehuoltoon mahdollisen erillisen palvelusopimuksen tekoa varten. 

Lääkehuoltoa koskeva sopimus liitteineen esityslistan liitteenä 3. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Varsinais-Suomen 

Lääkehuollon kanssa esityslistan liitteen 3 mukaisen sopimuksen vuodelle 

2011. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 11 

(asia 11) 

FYSIOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut Pöytyän 

kansanterveystyön, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen, Kaarinan 

kaupungin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen puolesta fysioterapian 

ostopalvelut. 

 

Hankintakausi on 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 1.1.2013–31.12.2013). 

Hankinnan arvo kolmen vuoden aikana on Pöytyän kuntayhtymän osalta noin 

183.000euroa. 

 

Fysioterapiapalveluiden tarjouspyyntö on ollut noudettavissa sähköisesti 

Hilmassa. Tarjouksia on tullut määräaikaan mennessä yhteensä 118 

palveluntoimittajalta, joista seitsemän oli jouduttu hylkäämään 

tarjouspyynnön vastaisina. Myöhemmin oli käynyt ilmi Kuntopulssin 

tarjouksen tulleen aiheettomasti hylätyksi, minkä vuoksi hylkäys purettiin. 

 

Tarjoajista Mia Kilkki ja Sanna Peltonen olivat olleet sairaanhoitopiirin 

palveluksessa tarjouksen jättöpäivän umpeutuessa, minkä vuoksi heidän 

tarjoustaan ei huomioitu.  
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Tarjouksen jättäneiltä oli lisäksi myöhemmin kysytty, mille tarjouspyynnössä 

mukana olleelle taholle he olivat osoittaneet tarjouksensa. Näiden ilmoitusten 

perusteella muutamia tarjoajia poistettiin vertailusta. Kahdeksan palvelua 

tarjonneen tarjoukset esitetään jäljempänä hylättäväksi vaadittavan 

koulutuksen puuttumisen, tarjouksen sisältövaatimuksen täytön puuttumisen 

tai ammattitutkinnon puuttumisen johdosta. 

 

Tarjousten vertailu ja arviointi suoritettiin hankintakokouksissa, joissa 

jäseninä olivat myös kilpailutuksen pyytäneet yksiköt. 

 

Työkokemuksen pisteytyksessä huomioitiin vain pyydetyltä alalta oleva 

työkokemus. Eri pyydettyjen alojen työkokemus ei voinut ylittää ilmoitettua 

kokonaistyökokemusmäärää, joka taas ei voinut olla enemmän kuin 

peruskoulutuksesta valmistumisesta oli kulunut aikaa. 

 

Erikoistumiskoulutuksesta sai pisteitä, mikäli työryhmä katsoi sen liittyvän 

tarjotun asiakasryhmän tarpeeseen. Erikoistumiskoulutuksen tuli olla 

vähintään 30 opintopisteen laajuinen. 

 

Erityispätevyyksistä huomioitiin vain tarjotun asiakastyöryhmän tarpeeseen 

hankittua erityistä fysioterapian osaamista, mm. tutkimista ja manuaalisia 

taitoja. Mikäli erityispätevyyskoulutus oli 10 vuotta vanhempi eikä sitä oltu 

päivitetty viimeisen 10 vuoden aikana, koulutuspäivien määrä puolitettiin. 

Mikäli sama koulutus oli ilmoitettu sekä erikoistumiskoulutukseksi että 

erityispätevyyskoulutukseksi, sitä ei huomioitu erityispätevyyskoulutuksena. 

 

Täydennyskoulutuksissa hyväksyttiin vain 1.8.2008–31.7.2010 väliseltä ajalta 

olevat koulutukset. Koulutuksen sisältöä ei määritelty. 

 

Koulutuksen osalta hyväksyttiin vain koulutukset, jotka olivat vähintään 

yhden kokonaisen päivän mittaisia. Yhdeksi päiväksi katsotaan 

koulutuspäivä, jonka kesto on ollut vähintään seitsemän tuntia. 

 

Pyydettyjen fysioterapian eri osa- alueiden tarjoukset asetettiin 

tarjouspyynnössä mainitun pisteytyksen mukaiseen järjestykseen, josta eniten 

pisteitä saaneita valittiin ja osa valittiin tarjouspyynnön mukaisesti 

huomioimalla alueellinen saatavuus. Alueellisessa saatavuudessa huomioitiin 

ensisijaisesti etäisyys lähimpään toiseen sopimustoimittajaan, mutta myös 

paikkakunnan asukasmäärä. Samalla paikkakunnalla toimivilta, valituilta 

palveluntuottajilta palvelua ostetaan ensisijaisesti pisteytyksen mukaisessa 

ostojärjestyksessä. Ostojärjestyksestä voidaan poiketa tilanteessa, jolloin on 

tarvetta hankkia palveluja palveluntuottajalta, jolla on tarvittavaa 

erityisosaamista tai työkokemusta, tai jos listan alkupäässä olevat terapeutit 

eivät voi ottaa uusia potilaita vastaan. 
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Tarjouspyynnön mukaisesti terveyskeskus solmii sopimukset seuraavasti: 

- neurologinen fysioterapia aikuisille, 

10 palveluntuottajaa 

- neurologinen fysioterapia vauvoille, lapsille ja nuorille, 

10 palveluntuottajaa 

- tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia aikuisille, 

10 palveluntuottajaa 

- tules -sairauksien fysioterapia vauvoille, lapsille ja nuorille, 

4 palveluntuottajaa 

- lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, 

4 palveluntuottajaa 

- psykofyysinen fysioterapia, 

4 palveluntuottajaa 

 

Päätöksen jälkeen tullaan valittujen palvelutuottajien kanssa tekemään 

puitesopimus edellä esitetyn mukaisesti. 

 

Kokouksessa esitellään tarjouspyyntö, lisäselvityspyyntö ja vastaukset, 

avauspöytäkirja, vertailu ja pisteytys sekä sairaanhoitopiirin 

hankintapäätöksen luettelo valituista palveluntarjoamista (liite 4) 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän hankkivan fysioterapian 

kuntoutuspalvelut hankintakaudella 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 31.12.2013 

saakka) liitteen 1 mukaisesti tarjouspyynnössä esitetyt sopimuksen tekemisen 

perusteet huomioiden. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että asiakkaan 

äidinkielen, asuinpaikkakunnan tai perustellun, yksilöllisestä vammasta tai 

sairaudesta johtuvan tarpeen tai sopimustuottajien pitkän jonotilanteen niin 

edellyttäessä palvelua voidaan hankkia erityisperustein sopimusten 

ulkopuolelta. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri selvitti sairaanhoitopiirin järjestämää ostopalvelujen  

  kilpailutusta ja kilpailutuksen tulosta. 

 

  Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 12 

(asia 12) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: PIHKOLA TEIJA 

 

Tarjouspyynnössä edellytettiin psykofyysisen fysioterapian 

erikoistumiskoulutusta tai psykoterapian koulutusta. Tätä vaadittua koulutusta 

Teija Pihkolalla ei ole. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Teija Pihkolan tarjouksen psykofyysisen 

fysioterapian osalta. 

  

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 13 

(asia 13) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Via Mende Oy 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjouksen sisältöä koskevassa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että maksuehdon tulee olla joko 30 päivää netto tai 14 päivää 

- 2% ja 30 päivää netto. Tätä vaadittua maksuehtoa ei Via Mende Oy:n 

tarjous täyttänyt. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Via Mende Oy:n tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 14 

(asia 14) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Vehmaan Fysioterapia 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Lisäksi vaatimuksena oli toimittaa kopio voimassa 

olevasta YEL- vakuutustodistuksesta yrittäjän ja eläkelain alaisilta 

palveluntuottajilta. Näitä vaadittuja todistuksia ei Vehmaan Fysioterapia 

toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Vehmaan Fysioterapian tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

§ 15 

(asia 15) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Rauman Fysikaalinen hoitola Oy 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Tätä vaadittua todistusta ei Pirkko Seikkula toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä tarjouksen Pirkko Seikkulan osalta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

§ 16 

(asia 16) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: AR-Fysioterapiapalvelu Oy 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Tätä vaadittua todistusta ei Johanna Lappalainen 

toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä tarjouksen Johanna Lappalaisen osalta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 17 

(asia 17) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Verka-Fysio/Kirsi Mäkelä 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Tätä vaadittua todistusta ei Verka-Fysio toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Verka-Fysion tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 18 

(asia 18) 

FYSIOTERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Vakka-Suomen Fysiokulma Leena 

Blinnikka Ky 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Tätä vaadittua todistusta ei Vakka-Suomen Fysiokulma 

toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Vakka-Suomen Fysiokulman tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

§ 19 

(asia 19) 

FYSIOTERAPIATARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Maskun Axoni Ky 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajaa koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että fysioterapiaa toteuttavalla henkilöllä tulee olla 

fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattitutkinto sekä Valviran 

(ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 

ammattihenkilönä. Tätä vaadittua todistusta ei Maskun Axoni Ky toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Maskun Axoni Ky:n tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 20 

(asia 20) 

FYSIOTERAPIATARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Tarja Aaltonen Ky 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin, että sähköinen Excel-liitetiedosto on 

välttämätön, koska se käsitellään sähköisesti tietojärjestelmän avulla. 

Tiedosto tulee palauttaa xls-muotoisena. Fysioterapia Tarja Aaltonen ei 

toimittanut sähköisesti Excel-liitetiedostoa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Fysioterapia Tarja Aaltonen Ky:n tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 21 

(asia 21) 

NEUROPSYKOLOGISTEN KUNTOUTUSPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut Pöytyän 

kansanterveystyön, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen, Kaarinan 

kaupungin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen puolesta neuropsykologisen 

kuntoutuksen ostopalvelut. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Hankintakausi on 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 1.1.2013–31.12.2013). 

Hankinnan arvo kolmen vuoden aikana on Pöytyän kuntayhtymän osalta noin 

3500 euroa. 

 

Neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tarjouspyyntö on ollut noudettavissa 

sähköisesti Hilmassa. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 

kahdeksalta (8) palveluntuottajalta. Tarjousten vertailu ja arviointi on 

suoritettu sähköpostitse niiden yksiköiden psykologien kesken, jotka ostavat 

neuropsykologista kuntoutuspalvelua VSSHP:n alueella. Tarjouksen ovat 

lähettäneet seuraavat palveluntuottajat: Folkhälsan Syd Ab/Meltolan 

kuntoutus, Lääkäriasema Pulssi Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Salo, 

Lääkärikeskus Mehiläinen Turku, Medihare Oy, Psykologipalvelu Pedago 

(Hanna Kiiski-Mäki), Neuropsykologi Saarimäki Tuula ja Suomen MS-liitto 

ry( Maskun Neurologinen Kuntoutus) 

 

Neuropsykologisia kuntoutuspalveluja on VSSHP:ssä saatavilla niukasti 

tarpeeseen verrattuna. Tämän vuoksi hankintasopimus tarpeen solmia 

kaikkien tarjoajien kanssa hankintakaudella 1.1.2011–31.12.2012 (+ optio 

1.1.2013–31.12.2013). 

 

Kokouksessa esitellään tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja, vertailu ja pisteytys 

sekä sairaanhoitopiirin hankintapäätös 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän hankkivan neuropsykologiset 

kuntoutuspalvelut hankintakaudella 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 31.12.2013 

saakka) yllä mainituilta palveluntuottajilta. Lisäksi yhtymähallitus päättää, 

että asiakkaan äidinkielen, asuinpaikkakunnan tai perustellun, yksilöllisestä 

vammasta tai sairaudesta johtuvan tarpeen tai sopimustuottajien pitkän 

jonotilanteen niin edellyttäessä palvelua voidaan hankkia erityisperustein 

sopimusten ulkopuolelta. 

 

Päätös: Johtavan lääkärin selvitettyä uuden hankintapäätöksen kustannuksia,  

 yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 22 

(asia 22) 

TOIMINTATERAPIAPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut Pöytyän 

kansanterveystyön, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen, Kaarinan 

kaupungin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen puolesta toimintaterapian 

ostopalvelut. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Hankintakausi on 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 1.1.2013–31.12.2013). 

Hankinnan arvo kolmen vuoden aikana on Pöytyän kuntayhtymän osalta noin 

51.300 euroa. 

 

Toimintaterapiapalvelujen tarjouspyyntö on ollut noudettavissa sähköisesti 

Hilmassa. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 32 

palveluntuottajalta, joista yksi jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön 

vastaisena. 

 

Tarjousten vertailu ja arviointi on suoritettu hankintakokouksessa 23.9.2010, 

jossa oli paikalla sairaanhoitopiirin ja Turun terveystoimen asiantuntijoita 

yhteensä seitsemän henkilöä. Vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä esitetyn 

pisteytyksen mukaisesti, ja tarjoajat on asetettu sen mukaan ostojärjestykseen. 

Poikkeuksena ovat tilanteet, jolloin on tarvetta hankkia palveluita tuottajalta, 

jolla on määrätyn alan erityisosaamista tai työkokemusta, tai jos listan alussa 

olevat terapeutit eivät voi ottaa uusia potilaita vastaan. 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän osalta tarjouspyynnössä on rajattu 

sopimukset tehtäväksi seuraavasti: 

- lapsille ja nuorille, 4–5 palveluntuottajaa 

- aikuisille, 4–5 palveluntuottajaa 

Päätöksen jälkeen tullaan valittujen palvelutuottajien kanssa tekemään 

puitesopimus edellä esitetyn mukaisesti. 

 

Kokouksessa esitellään listat tarjouksen lähettäneistä palvelutuottajista, 

vertailu ja pisteytys, tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja sekä sairaanhoitopiirin 

hankintapäätös 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän hankkivan toimintaterapiapalvelut 

hankintakaudella 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 31.12.2013 saakka) 

sairaanhoitopiirin hankintapäätöksen mukaisesti tarjouspyynnössä esitetyt 

sopimuksen tekemisen perusteet huomioiden. Lisäksi yhtymähallitus päättää, 

että asiakkaan äidinkielen, asuinpaikkakunnan tai perustellun, yksilöllisestä 

vammasta tai sairaudesta johtuvan tarpeen tai sopimustuottajien pitkän 

jonotilanteen niin edellyttäessä palvelua voidaan hankkia erityisperustein 

sopimusten ulkopuolelta. 

 

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle ne VSSHP:n esittämät 

toimintaterapiapalveluja antavat palvelujen tuottajat, joita shp esittää 

valittavaksi toimintakaudelle 1.1.2011 – 31.12.2012 (Shp:n viranhaltijapäätös  

 189/2010 pöytäkirjan liitteenä 7) 

 

 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä  Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   19.1.2011   15 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 23 

(asia 23) 

TOIMINTATERAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Kauranen Sirpa 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjouksen sisältöä koskevissa ehdottomissa 

vaatimuksissa, että maksuehdon tulee olla joko 30 päivää netto tai 14 päivää – 

2 % ja 30 päivää netto. Tätä vaadittua maksuehtoa ei Kaurasen Sirpan tarjous 

sisällä. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Kaurasen Sirpan tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 24 

(asia 24) 

PUHETERAPIAPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut Pöytyän 

kansanterveystyön, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen, Kaarinan 

kaupungin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen puolesta neuropsykologisen 

kuntoutuksen ostopalvelut. 

 

Hankintakausi on 1.1.2011–31.12.2012 (+optio 1.1.2013–31.12.2013). 

Hankinnan arvo kolmen vuoden aikana on Pöytyän kuntayhtymän osalta 

noin 30.000euroa. 

 

Puheterapiapalveluiden tarjouspyyntö on ollut noudettavissa sähköisesti 

Hilmassa. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 22 

palveluntuottajalta. Kolme tarjousta on jouduttu hylkäämään tarjouspyynnön 

vastaisina. 

 

Tarjousten vertailu ja arviointi on suoritettu hankintakokouksissa 21.9.2010 

ja 5.10.2010, joissa oli paikalla sairaanhoitopiirin sekä Turun terveystoimen 

puheterapeutteja yhteensä yhdeksän henkilöä. 

 

Tarjousten vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti siten, että 

ensisijaisena valintaperusteena oli erityisosaaminen. Erityisosaamisena 

huomioitiin palvelua toteuttavien puheterapeuttien työkokemus ja käydyt 

koulutukset. Toissijaisena valintaperusteena oli palvelun hinta. Kolmantena 

perusteena on palveluiden saatavuus ja neljäntenä perusteena palvelutuottajan 

vastaanoton tai kodin sijainti. Palveluiden saatavuus on sairaanhoitopiirin 

alueella toistaiseksi vielä niukkaa. 

 

Päätöksen jälkeen tullaan valittujen palvelutuottajien kanssa tekemään 

puitesopimus edellä esitetyn mukaisesti. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

Kokouksessa esitellään sairaanhoitopiirin hankintapäätös sekä puheterapian 

palvelutuottajat VSSHP:ssä ostojärjestyksessä (liite 5) 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän hankkivan puheterapiapalvelut 

1.1.2011–31.12.2012 (+optio 31.12.2013 saakka) liitteen 2 mukaisesti. 

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että asiakkaan äidinkielen, asuinpaikkakunnan 

tai perustellun, yksilöllisestä vammasta tai sairaudesta johtuvan tarpeen tai 

sopimustuottajien pitkän jonotilanteen niin edellyttäessä palvelua voidaan 

hankkia erityisperustein sopimusten ulkopuolelta. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 25 

(asia 25)  

PUHETERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Halinen Pia 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin, että tarjouksen tulee sisältää seuraavat 

asiakirjat: Kopio Valviran (ent. TEO) päätöksestä, jossa puheterapeutin 

koulutus on hyväksytty ja kopio voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta 

yrittäjän eläkelain alaisilta palveluntuottajilta. 

Näitä vaadittuja asiakirjoja Pia Halinen ei ole toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Pia Halisen tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 26 

(asia 26) 

PUHETERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Kotkansalo Pirjo 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin, että tarjouksen tulee sisältää seuraavat 

asiakirjat: Kopio Valviran (ent. TEO) päätöksestä, jossa puheterapeutin 

koulutus on hyväksytty ja kopio voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta 

yrittäjän eläkelain alaisilta palveluntuottajilta. Näitä vaadittuja asiakirjoja 

Pirjo Kotkansalo ei ole toimittanut. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Pirjo Kotkansalon tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 27 

(asia 27) 

PUHETERAPIAPALVELUTARJOUKSEN HYLKÄYSPÄÄTÖS: Pihlajamäki Elina 

 

Tarjouspyynnössä määriteltiin, että sähköinen Excel-liitetiedosto on 

välttämätön, koska se käsitellään sähköisesti tietojärjestelmän avulla. 

Tiedosto tulee palauttaa xls-muotoisena. Fysioterapia Elina Pihlajamäki ei 

toimittanut sähköisesti Excel-liitetiedostoa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Elina Pihlajamäen tarjouksen. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

§ 28 

(asia 28) 

RASKAANA OLEVIEN SEULONTATUTKIMUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN 

 

Valtioneuvoston asetuksen 1339/2006 mukaisesti kunnan asukkaalle on 

järjestettävä mm. raskauden aikana varhaisraskauden yleinen 

ultraäänitutkimus raskausviikolla 10-14, kromosomipoikkeavuuksien 

selvittäminen ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan avulla 

(veriseula raskausviikolla 8-11 ja niskaturvotuksen mittaus yleisen 

ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 10-12)  tai vaihtoehtoisesti 

kolmoisveriseulonta raskausviikoilla 14 tai 15 ja ultraäänitutkimus vaikeiden 

rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18-21 tai 

raskausviikon 24 jälkeen. 

 

Kaikilla seulottavaan ryhmään kuuluvalla kunnan asukkaalla on oltava oikeus 

osallistua seulontaan yhtäläisten perusteiden mukaisesti. Seulontaan 

osallistuminen on vapaaehtoista. Seulonnan järjestämisestä vastaavan tulee 

huolehtia siitä, että kunnan asukkaiden saatavilla on riittävästi tietoa 

seulonnan tavoitteista ja vaikuttavuudesta, seulontaan liittyvistä riskeistä sekä 

seulonnan järjestämisestä. 

 

Kuntayhtymällä on ollut määräaikainen 10.6.2009 tehty sopimus Medisonarin 

kanssa raskaana olevien seulonnoista. Sopimusaika on mennyt umpeen 

31.12.2010.  Vuonna 2010 aikana seulonnan kustannus oli noin 16600euroa. 

Vaihtoehtona nykyiselle käytännölle on palveluiden osto TYKS:stä. Sopimus 

ei estä seulontapalveluiden hankintaa myös erikoissairaanhoidosta. Medisonar 

Oy on halukas jatkamaan sopimusta edellisen sopimuksen hinnoin tämän 

vuoden loppuun. Sopimus liitteenä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen raskaana 

olevien seulonnoista. 

 

 Päätös: Johtava lääkäri selvitti sopimuksen sisältöä sekä palvelutarjontaa Varsinais-

Suomessa. Kustannuksia sopimuksen mukaisista palveluista kertyy 

  n.16.000 €. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

§ 29 

(asia 29) 

LEASING- PUITESOPIMUKSEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Kuntayhtymä on pyytänyt 21.12.2010 tarjouspyynnöt 200.000 €:n 

leasing-puitesopimuksesta. Puitesopimuksella on tarkoitus rahoittaa 

kuntayhtymän atk-hankinnat ja puhelinvaihteen uusiminen. 

 

Tarjoukset pyydettiin Pohjola Pankilta, Sampo Pankilta, Nordealta ja 

Kuntarahoitukselta. Tarjouksen antoi Sampo, Nordea ja Kuntarahoitus. 

 

Tarjouspyynnöt pyydettiin tarjouksessa leasing-kertoimella 36kk, 48 kk ja  

60 kk vuokra-ajalle. Leasing-sopimuksen ajaksi esitettiin 4 vuotta. 

Tarjoukset pyydettiin vaihtuvakorkoisesta 3 kk:n Euribor -korosta sekä 

kiinteäkorkoisesta sopimuksesta em. vuokra-ajoille. 

 

Sampo ilmoitti antavansa tarjouspyynnön mukaisen indikatiivisen tarjouksen, 

mutta ei tarjoa sitä vaan sen tarjous on Sampon omalla vakiodokumentaatiolla 

ja ehdoilla laskettu tarjous.  

 

Esityslistan liitteessä 6 on laskettu 4 vuoden kiinteäkorkoisen leasing-

sopimuksen kokonaishinta eri tarjouksista (Sampon molemmat 

tarjoukset)100.000 €:n hankinnalle. Vertailussa 

on paitsi 48 kk:n mukaisen kk-kertoimen mukainen kokonaishinta, myös 

lainan mahdolliset perustamiskulut, laskutuslisät, päivävuokrat ennen 

varsinaisen leasing-rahoituksen alkamista sekä hinta 1 vuoden jatkoajalle. 

 

Edullisimman hinnan vertailussa sai Kuntarahoitus. Yhtymähallitukselle 

esitetään Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen hyväksymistä kuntayhtymän 

leasing-rahoituksen järjestäjäksi. 

 

 Talouspäällikön ehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 

kuntayhtymän Leasing- puitesopimuksesta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 Päätös: Talouspäällikkö esitteli kokoukselle leasing-rahoituksen kilpailutuksen 

vertailutaulukkoa. Keskusteltuaan asiasta, yhtymähallitus hyväksyi 

ehdotuksen. 

§ 30 

MUUT ASIAT 

 

Päätös: 

 

- Talouspäällikkö esitteli kokoukselle ALOPT -yhteistoiminta-alueen 

muodostamisen esiselvitystä ja siinä toiminnan aloittamisesta tehtyä 

aikataulua. Yhtymähallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 

 

- Yhtymähallituksen seuraava kokous: päätettiin pitää yhtymähallituksen 

seuraava kokous torstaina 17.2.2011 klo 17.00. 

 

 


