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§ 97 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Leino Jukan ja 

Tamminen Anun. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 10.10.2018. 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Arvola Ulla-

Riitan ja Tamminen Anun. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen 

kokouksen jälkeen 10.10.2018. 

 

 

Päätös:  

 

Muutetun päätösehdotuksen mukainen 
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§ 99 

(asia 3) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma elokuun lopussa 2018 on seuraava: 

 
 

 Talousarvio 

1–8/2018 

Toteuma 

31.8.2018 

Erotus 

Pöytyä 3 794 792,11 3 420 193,25  -374 598,87 

Aura 1 427 693,95 1  362 

354,86 

  -65 339,09 

Yhteensä 5 222486,0 4 782 548,10 -439 937,96 
 
 

Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. 

Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. 

 

Tuloslaskelma 

 

 Talousarvio 

1–8/2018 

Toteuma 

31.8.2018 

Erotus 

Toimintatuotot   6 108 725,33   5 953 740,60 -154 984,73 

Toimintakulut, 

henkilöstö 
-4 201 948,00 -4 143 474,66     58 473,34 

Toimintakulut, 

muu toiminta 
-1 747 732,67 -1 824 323,19 -76 590,52 

 
 

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuntayhtymän talouden sekä 

jäsenkuntien laskutustilannetta ja johtava lääkäri toiminnan tilannetta.   

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 

Merkitään tiedoksi  
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§ 100 

(asia 4) 

 

 

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2018 

   

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 20.6.2018 § 69 valtuuttaa kuntayhtymän 

taloushallinnon sekä johtoryhmän valmistelemaan vaihtoehtoisia esityksiä 

lisätalousarvioesityksistä loppuvuodelle 2018 yhtymähallituksen syyskuun 

kokoukseen.  Alkuvuoden 2018 käyntimäärät ovat olleet arvioitua 

pienemmät, ja siten kuntien maksuosuus on ollut laskutettua pienempi. 

Lisäksi mm. kiinteistöhuollon, vuokratyövoiman, lääkkeiden ja 

hoitotarvikkeiden sekä sijaistyövoiman kustannukset ovat olleet arvioitua 

suuremmat, ja lisäksi syksylle on myönnetty lupa hankkia välttämätön määrä 

vuokralääkärityövoimaa. Vanhassa teknologiassa toimivien 

teleliikennepalveluiden kustannukset ovat myös ennakoimattomasti nousseet. 

Johtoryhmä esitti yhtymähallituksen kokouksessa 19.9.2018 § 88 

toimenpiteitä toteutettavaksi kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi 

loppuvuodelle 2018. Yhtymähallitus hyväksyi seuraavat toimenpiteet:  

- Käyntimäärien ja maksutuottojen toteuma arvioidaan koko vuoden osalta 

pienemmäksi ja jäsenkuntien maksuosuudet vastaamaan uusia lukuja. 

- Vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset oikaistaan vastaamaan 

täyttämättä olleiden toimien osalta muuttuneita kustannuksia. 

- Palkkakustannuksissa huomioidaan tammikuun 2019 kertaerä. 

- Talousarviossa olevat kustannukset tarkennetaan vastaamaan jo tiedossa 

olevaa toteumaa.  

- Sijaistyövoiman käyttö rajoitetaan vain lainsäädännön vaatimien tehtävien 

ja henkilöstömitoituksen toteuttamiseen. 

- Sijaistyövoimalle varattua määrärahaa lisätään välttämätön määrä. 

- Sairaanhoidon ja hammashuollon ostopalvelut rajataan vain ehdottoman 

välttämättömiin tilanteisiin loppuvuoden ajalle. 

- Loppuvuoden kalustohankinnat siirretään vuodelle 2019. 

- Koulutusmatkat ja – majoituskustannukset jäädytetään loppuvuoden 2018 

osalta. 

Kuntayhtymän taloushallinnon osasto on laatinut lisätalousarvioesityksen, 

jossa on huomioitu päätetyt säästötoimenpiteet. Lisätalousarvio esitellään 

kokouksessa.  

 

Liite 1: Lisätalousarvio  

 

 

Päätösesitys:  

Yhtymähallitus hyväksyy lisätalousarvioesityksen joka ennustaa vuoden 2018 

toimintatuotoiksi 9 398 357 euroa, toimintakuluiksi 9 142 650 euroa, 

rahoituskuluiksi 17 240 euroa ja poistoiksi 238 957 euroa sekä tilikauden 

tulokseksi 0 euroa.  Yhtymähallitus esittää lisätalousarvion hyväksymistä 

jäsenkuntien valtuustoille liitteen 1 mukaisesti. 
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Muutettu päätösesitys:  

Yhtymähallitus hyväksyy lisätalousarvioesityksen joka ennustaa vuoden 2018 

toimintatuotoiksi 9 398 357 euroa, toimintakuluiksi 9 142 650 euroa, 

rahoituskuluiksi 17 240 euroa ja poistoiksi 238 957 euroa sekä tilikauden 

tulokseksi 0 euroa.  Yhtymähallitus esittää lisätalousarvion hyväksymistä 

jäsenkuntien valtuustoille liitteen 1 mukaisesti. Yläneen terveysaseman 

vuoden 2018 toimintojen siirtojen valmistelusta pääterveysasemalle 

luovutaan. Jäsenkuntien käyttöön perustuva laskutus kasvaa yhteensä 392 338 

euroa.  

 

Päätös: 

 

  Muutetun päätösehdotuksen mukainen. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 10.10.2018 7 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

   

  

 § 101 

(asia 5) 

 

OSA-AIKAISEN JALKATERAPEUTIN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 88 perustaa 

jalkaterapeutin osa-aikaisen (20 h/vko) määräaikaisen toimen ajalle 1.1.2018–

31.12.2018. Perusteluina toimen perustamiselle olivat vuosittain merkittävästi 

nousseet diabeetikoiden jalkahoito-ostopalvelukustannukset johtuen väestön 

lisääntyvästä diabetessairastavuudesta. Perustettavan toimen myötä 

tavoiteltiin myös ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, kustannusten hallinnan 

ja palvelun yhtenäisen saavutettavuuden sekä hoitoketjun sujuvuuden 

kohenemista. Toimen täyttö toteutui kesäkuussa 2018, eikä sen jälkeen ole 

ollut tarvetta diabeetikoiden jalkahoidon ostopalvelulähetteisiin. Myös 

muiden ammattilaisten asiantuntemusta on ollut mahdollista kehittää toimen 

täytön myötä.  

Koulutetun ammattilaisen toiminnan tuloksellisuuden sekä asianmukaisen 

työtilan perustamisen sekä välineistön hankinnan myötä on perusteltua 

vakinaistaa  osa-aikaisen jalkaterapeutin toimi. Laillisia perusteita toimen 

määräaikaiselle jatkamiselle ei ole.  

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on jalkaterapeutin tutkinto. Työaika on 20 

h/vk. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 03HOI030 

mukaisesti. Kokoaikaisen toimen tehtäväkohtainen palkka on 2300,82 e/kk ja 

20 tunnin viikkotyöajalla 1187,52 e/kk. 

 

  

 

Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa jalkaterapeutin osa-aikaisen (20 h/vko) 

toimen.  

 

Päätös:   

 

  Päätösehdotuksen mukainen   
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 § 102 

(asia 6) 

 

KAHDEN TERVEYDEN-/SAIRAANHOITAJAN VARAHENKILÖN TOIMEN 

VAKINAISTAMINEN 

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 87 perustaa terveyden-

/sairaanhoitajan määräaikaisen varahenkilön toimen ajalle 1.1.2018–

31.12.2018, sekä kokouksessa 21.11.2017 § 108 toisen terveyden-

/sairaanhoitajan määräaikaisen varahenkilön toimen ajalle 1.1.2018–

31.12.2018. 

Perusteluina toimien perustamiselle oli sijaiskustannusten parempi hallinta. 

Sijaiskustannukset ovat kuluneena vuonna olleet edellistä vuotta 

alhaisemmat. Perustettavien toimen myötä on ollut myös mahdollista 

huolehtia palveluiden saatavuudesta äkillisissä sairauspoissaoloissa ja välttää 

tarpeettomia vastaanottoaikojen peruutuksia. Toisaalta myös vakituisen 

henkilöstön työaikaa on säästynyt vaihtuvien lyhytaikaisten sijaisten jatkuvan 

perehdytyksen jäätyä pois.  Osaava varahenkilö on myös pystynyt 

työskentelemään kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä itsenäisesti.  

Sairaanhoitaja/terveydenhoitajavarahenkilöiden tarve jatkuu 

tulevaisuudessakin nykyisenkaltaisena huolimatta kuntayhtymän 

palveluverkon mahdollisista muutoksista, ja on edellytys sijaiskustannusten 

hallinnalle jatkossakin.  

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on sekä terveydenhoitajan että 

sairaanhoitajan tutkinto. Työaika on 38,75 h/vk. Palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 03HOI030 mukaisesti. Toimen tehtävä-

kohtainen palkka on 2369,44 e/kk. 

 

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää vakinaistaa kaksi terveyden-/ sairaanhoitajan 

varahenkilön tointa.  

 

Asian käsittely:  Markku Autio esitti, että vakinaistetaan yksi henkilö ja toisen 

määräaikaisuutta jatketaan 1.9.2019 asti. Esitystä ei kannatettu.  

 

Matti Kaurila esitti, että esitetyt varahenkilöiden toimet vakinaistetaan, mutta 

jatkossa elämöitymisen kautta vapautuvia toimien täyttöä tarkastellaan. Jukka 

Leino kannatti tätä.  

 

 

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen   
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§ 103 

(asia 7) 

KUNTAYHTYMÄN 2019 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU  

 

Kuntayhtymän talousarviosta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Talousarvion 

valmistelua varten jäsenkunnat antavat kuntayhtymälle raamin. 

Kuntayhtymän hallintosäännön 43 § mukaisesti yhtymähallitus hyväksyy 

suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kehyksen lähtökohtana 

ovat kuntien palvelutarpeet. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät 

talousarviossa tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden 

edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.  

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja 

talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 

Pöytyän kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 231 esittänyt 

kuntayhtymän talousarvioraamiksi vuodelle 2019 noin yhden prosentin 

vähennystä vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion toimintamenoista. 

Ohjeistuksena on kuntayhtymän toiminnan suunnittelu ennaltaehkäisevään ja 

taloudelliseen suuntaan palveluketjuja ja rakenteita kehittämällä.  Auran 

kunta ei tämän esityslistan laatimisajankohtaan mennessä ole asettanut 

kuntayhtymälle talousarvioraamia vuodelle 2019. 

Johtoryhmä on aloittanut vuoden 2019 talousarviovalmistelun.  Tiedossa on 

kunta-alan palkansaajien neuvottelutuloksen mukaisesti 1.1.2019 paikallinen 

järjestelyerä 1,2 % sekä 1.4.2019 tapahtuva 1,00 % palkkojen yleiskorotus. 

Lakisääteisten perusterveydenhuollon tehtävien toteuttaminen asettaa 

vaatimuksensa toiminnalle sekä henkilöstön mitoitukselle.  Pöytyän kunnan 

esittämä talousarvioraamin toteuttaminen edellyttää sekä kuntayhtymän 

palvelurakenteen uudelleenarviointia että toiminnallista keskittämistä.  

Kokouksessa esitellään johtoryhmän valmistelema esitys vuoden 2019 

talousarviovalmistelun pohjaksi.  

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus hyväksyy johtoryhmän esityksen vuoden 2019 

talousarviovalmistelun pohjaksi.  

 

 

Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy johtoryhmän esityksen vuoden 2019 

talousarviovalmistelun pohjaksi. Lisäksi yhtymähallitus velvoittaa 

johtoryhmän esittämään vertailutietoa laboratorio tuettamisesta omana 

toiminta tai ulkoistettuna. Yhtymähallitus pyysi johtoryhmää esittelemään 

kuntayhtymän eläköitymisaikataulun tuleville vuosille.    
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Päätös:   

 

  Päätösehdotuksen mukainen  

 

Markku Autio esittää eriävän mielipiteen asian valmisteluun, sillä 

kuntayhtymän johtoryhmä ei ollut toimittanut valmistelumateriaalia 

etukäteen, eikä siten ollut todellista mahdollisuutta vaihtoehtoiselle 

esitykselle.  
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§ 104 

(asia 8) 

UUDELLEEN KÄSITTELY TÄYTTÖLUPAPYYNNÖLLE OSASTOSIHTEERIN TOIMELLE (nro 

102)  

 

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 25.4.2018 § 40 osastosihteerin toimen 

nro 102 täyttölupapyyntöä ja päätti jättää asian pöydälle odottamaan 

Terveyspalveluselvityksen tuloksia sekä ohjeisti kokouksessaan 20.6.2018 § 

71 selvittämään osastosihteerin tehtävien jakamista nykyisten toimen 

haltijoiden kesken. 

 

Jo tehtyjen tehostamistoimien (mm. sähköisten ajanvarausmahdollisuuksien 

laajentaminen laboratorioajanvaraukseen) ja työn jakamista koskevien 

selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että mahdollisesta puhelinkeskuksen 

ulkoistamisesta huolimatta nykyisen neljän osastosihteerin töiden jakaminen 

kolmen osastosihteerin kesken ei ole mahdollista ilman että huomattava 

määrä työstä siirtyy hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilöstön resurssit niin 

osastolla kuin avosairaanhoidossa ovat niukat. Mikäli osastosihteerien töitä 

jaetaan hoitohenkilöstölle, joudutaan näihin kuluva työaika ottamaan 

osastolla pois varsinaisesta potilaan hoitamisesta ja avosairaanhoidossa pois 

hoitajan potilaille suunnatuista vastaanottoajoista. Lisäksi potilaan hoidon 

jatkuvuuden turvaamiseksi talossa kehitetty, erikoissairaanhoidosta saapuvien 

sähköisten palautteiden kohdentamisen prosessi meillä hoidosta vastaavalle, 

oikealle henkilölle joudutaan purkamaan. 

 

Osastosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveydenhuollon sihteerin tutkinto. Toimen työaika on 36,75 h/vko, 

työaikamuotona toimistotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämänhetkinen 

osastosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2 016,00 euroa kuukaudessa. 

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus myöntää täyttöluvan osastosihteerin toimelle (nro 102) 

1.11.2018 lukien toistaiseksi.  

 

 

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen   
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§ 105 

(asia 9) 

PUHELINKESKUSPALVELIMEN JA -VAIHTEEN SIIRTO LAITILAN PUHELIN OSK:LLE 

 

Kuntayhtymän puhelinkeskuspalvelin sijaitsee kuntayhtymän omissa tiloissa. 

Puhelinkeskuspalvelimen ylläpidosta vastaa Laitilan puhelin OSK. 

Kuntayhtymän puhelinliikenne kulkee vielä vanhaa ns. kupariyhteyttä 

hyödyntäen. Kupariyhteydestä vastaa Telia Oyj. Telia on vuoden 2018 aikana 

tehnyt kahdesti hinnankorotuksia kuparitekniikkaan. Teleliikenne kulut ovat 

näin kasvaneet valtavasti. Laitilan Puhelin on tarjonnut mahdollisuutta siirtää 

puhelinkeskuspalvelimen heidän konesaleihinsa ja kupariyhteyden 

korvaamista modernimmalla ja kustannustehokkaammalla tekniikalla.  

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.4.2018 § 40 jättää osastosihteerin 

toimen nro 102 täyttöluvan pöydälle. Johtava hoitaja on yhdessä muun 

johtoryhmän kanssa käynyt osastosihteereiden tehtävänkuvia läpi ja pyrkinyt 

löytämään tehostamiskohteita. Yhdeksi toiminnan tehostamisen kohteeksi on 

noussut puhelinvaihteen siirto ulkopuoliselle palveluntuottajalle. 

Talouspäällikkö on selvittänyt mahdollisuutta vaihdetoiminnan 

ulkoistamiselle. Vaihdetoiminta on usein sidoksissa puhelinkeskuspalvelin- 

tai operaattoritoimintaan. Laitilan puhelin pystyy tarjoamaan tämän 

puhelinvaihde (=call center) -toiminnan kuntayhtymälle.  

 

Sekä puhelinkeskuspalvelimen että puhelinvaihteen siirtäminen 

ulkopuoliselle toimijalle luo säästöjä sekä vähentää riskejä. 

Puhelinkeskuspalvelimen siirto ulkopuolisille toimijalle vaatii Pöytyän ja 

Auran koulujen internetliikenteen siirtymistä pois kuntayhtymän verkosta. 

Pöytyän kunta on luvannut siirtää koulujen internetliikenteen pois 

kuntayhtymän verkosta viikolla 42.  

 

Liite 2: Laitilan puhelimen tarjous  

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päätti laajentaa sopimustaan Laitilan Puhelimen kanssa 

siirtämällä puhelinkeskuspalvelimet sekä puhelinvaihteen toiminnan Laitilan 

Puhelimen hoidettavaksi vaiheittain 1.11.2018 alkaen, niin että kaikki 

toiminnot ovat siirtyneet Laitilan Puhelimelle 1.1.2019 mennessä.   

 

 

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 

§ 106 

(asia 10) 

ILMOITUSASIAT 

 

- Yleiskirje 8/2018, Kuntaliitto, 19.9.2018, CGI:n Rondo-

sopimuserimielisyydet kunta-asiakkaiden kanssa 

- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymän talousarvioraami 2019, khall 17.9.2018 § 231 

- Yleiskirja 9/2018, Kuntaliitto, 25.9.2018, Kopioston nauhoitussopimukset 

vuodelle 2019 sekä neuvottelumuistio 
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 107 Lisäpykälä 

(asia 11) 

TERVEYSPALVELUIDEN TURVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN PAIKKAKUNNALLA; 

TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 

 

Jäsenkuntien tilaama konsulttiyritys Perlacon Oy:n laatima selvitys 

kuntayhtymän palveluista, niiden järjestämisestä ja kustannuksista on 

valmistunut. Raportti koostuu kolmesta osasta. Raportin 1. osassa kuvataan 

kuntayhtymän nykytilanne, 2. osassa sosiaali- ja terveysmenojen – 

kustannusten kehitys eri vaihtoehtoisilla skenaarioilla ja 3. osassa laadittu 

SWOT-analyysi nykyisestä toiminnasta sekä annetaan toimenpide-esityksiä 

jatkotyöskentelyä varten. 

Toimenpide-esityksessä esitetään kahden työryhmän perustamista, joista 

ensimmäinen selvittää ensisijaisesti terveyspalveluiden ja toissijaisesti 

sosiaalipalveluiden järjestämistä. Toisen työryhmän tehtäväksi esitetään 

hallinnon ja talouden järjestämisen ja kehittämisen selvitystä. Ehdotettuja 

selvityshankkeita, jotka liittyvät palvelujen järjestämiseen ja talouden ja 

hallinnon kehittämiseen nimetään yhteensä 10.  Selvityksessä esitetään 

molempien jäsenkuntien sekä kuntayhtymän nimeävän kaksi edustajaa 

kumpaankin työryhmään. 

Selvitys sekä työryhmien edustajien nimeäminen on ollut jäsenkuntien 

kunnanhallitusten esityslistalla 8.10.2018 (Aura § 160, Pöytyä asianro 16). 

 

Liite Perlacon selvitysraportti/Auran ja Pöytyän kuntien sote-hanke osat I,II 

ja III. 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus päättää nimetä edustajikseen terveyspalveluiden työryhmään 

johtavan lääkärin, vs kuntayhtymäjohtajan Pirjo Hiltusen sekä johtavan 

hoitajan Eija-Liisa Vikströmin, ja hallinnon ja talouden järjestämisen 

työryhmään talouspäällikkö Lauri Ämmälän sekä vastaavan hammaslääkärin 

Heli Kriikkulan. 

 

Päätös: 

 

  Päätösehdotuksen mukainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 § 108 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

 

- Johtava lääkäri kertoi hammashuollon päivystystoiminnan pilotista.  
- Talouspäällikkö kertoi Anu Tammisen pyynnöstä Lännen Tekstiilihuollon 

toimivuudesta. 
- Markku Autio kysyi konserniohjeen käsittelyaikataulusta.  
 

 

 

 

 

 

 

§ 109 

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:18 

 

 

 

 

 

 

 


