
PÖYTYÄN    ESITYSLISTA Nro 

KANSANTERVEYSTYÖN     3 

KUNTAYHTYMÄ   Päivämäärä  Sivu 

       34 

YHTYMÄHALLITUS    20.3.2019 

 

KOKOUSTIEDOT 

 Aika 

 Paikka 

 

20.3.2019 klo 17.00– 

Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 
 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

 

Arvola Ulla-Riitta, jäsen  Kaukinen Irma  

Autio Markku, jäsen  Lehtovuori Timo  

Isotalo Heikki, jäsen  Laakso Arvo  

Kaurila Matti, jäsen  Toivonen Aarno  

Keloniemi-Hurttila Elina, pj  Virtanen Marja-Liisa  

Leino Jukka, vpj  Rahkala Jarko  

Maasalo Merja, jäsen  Holmberg Liisa-Anneli  

Tamminen Anu, jäsen  Rannikko Marjatta  

 

Hiltunen Pirjo  johtava lääkäri, vt. yhtymäjohtaja 

Ämmälä Lauri  talouspäällikkö 

Kunnas Sirpa  Auran perusturvajohtaja 

Lehtimäki Anneli  Pöytyän perusturvajohtaja 

 

 

 

 Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

 

 puheenjohtaja sihteeri 

KÄSITELLYT ASIAT §  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

 

 17.4.2019 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

 Isotalo Heikki Kaurila Matti 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

 27.3.2019 taloustoimisto, Riihikoski 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 

OIKEAKSI TODISTAA 

 

 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 20.3.2019 35 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Isotalo Heikin ja 

Kaurila Matin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 27.3.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 23.2.2019 § 3 käsitellyt vuoden 2019 

talousarvion ja käyttösuunnitelman 

 
§ 3 

(asia 3) 

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallituksen 

5.12.2018, § 128 hyväksymän talousarvion perusteella 

käyttösuunnitelman vuodelle 2019. 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet ja hyväksyneet 

kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja -suunnitelman vuosille 

2020–2021 seuraavasti:  

Pöytyän kunnanvaltuusto 10.12.2018, § 57. Liitteenä 1 

Auran kunnanvaltuusto 17.12.2018, § 46.   Liitteenä 2 

 

Päivitetty kuntayhtymän talousarvio on liitteenä 3 

Käyttösuunnitelma on liitteenä 4 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan 

vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman. 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen 

 

Kopiointiteknisistä syistä sivu AVOSAIRAALA jäi pois, ja se on nyt 

liitteenä 2. 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi 

 

 

Päätös:  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 4) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.1.2018) 16 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen 

hyväksyvät 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös 

vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

Perussopimuksen 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat vahvis-

tetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenkunnilta 

peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. 

 

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 30 544,15 

euroa ylijäämäinen. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden 

edellisten tilikausien alijäämän 715,03 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. 

 
Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2018 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

 

 Päätös:  
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 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 4) 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN PALKKAUS 

 

Kuntayhtymän edelliselle työsuojelupäällikölle on maksettu tehtävistä 67,28 

€/kk suuruinen korvaus. (Yhtymähallituksen kokous 23.5.2012 § 61). 

 

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä on hoitanut työsuojelupäällikön tehtäviä 

1.5.2017 alkaen.  

 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, 

jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön 

työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa.  

Työsuojelupäällikkö perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelu-

säännöksiin sekä osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Hän huolehtii siitä, että 

työpaikalla on järjestetty työsuojelun yhteistoiminta ja osallistuu 

työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Tehtävästä on maksettu erillinen korvaus. 

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Lauri Ämmälälle maksettavaksi 

korvaukseksi työsuojelupäällikön tehtävistä 1.5.2017 lukien 67,28 €/kk 

tehtäväkohtaisena lisänä. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 5) 

SOPIMUS KIINTEISTÖTEKNISISTÄ HUOLLOISTA 

 

Kuntayhtymä käyttää eri tilanteissa ja kohteissa eri yrityksiä tekemään 

kiinteistöteknisiä huolto- ja korjaustöitä. Putki- ja sähkötöissä käytetään 

monesti lähialueen toimijoita. Nykyisessä tilanteessa, missä laitteissa esiintyy 

toimintahäiriöitä, on vaikea saada nopeaa apua. Lisäksi ei ole olemassa 

mitään sopimushinnoittelua kenenkään toimijan kanssa. Nykyisellään 

ilmastointilatteiden vikatilanteiden huolto ei ole sujunut kuntayhtymän 

näkökulmasta kovinkaan sujuvasti. 

 

Ilmastointilaitteet tulee huoltaa 2–4 kertaan vuodessa. 

 

Huoltotoiminnan systematisoimiseksi sekä järkevöittämiseksi talouspäällikkö 

on käynyt keskusteluja teollisuuden kunnossapitoyhtiöiden kanssa. 

Kuntayhtymän käytössä olevien laitteiden huoltamiseksi tarvitaan palvelua 

tarjoavalta yhtiöltä hyvin laajaosaista osaamista. Nyt neuvotellussa 

sopimuksessa pääkohteena ovat olleet ilmastointi ja kylmälaitteiden huollot. 

 

Ilmastointilaitteiden huollosta on keskusteltu kolmen yrityksen kanssa, IV-

Peltiluuri Oy:n, Quant Sataservice Oy:n ja Notra Oy:n. Quant Sataservice ja 

Notra pystyvät tarjoamaan myös kylmälaite, autoklaavi sekä muita sähkö ja 

LVI alan kunnossapitoa ja huoltoa. Lisäksi heillä on kokemusta 

elintarvikealan korkean hygieniatason työskentelystä. Kaikki kolme yritsytä 

ovat antaneet tarjouksen ilmastointi huolloista sekä Quant-Sataservice ja 

Notra muista töistä. 

 

Peltiluuri on antanut ilmastointilaitteiden huollolle kiinteän 100 euroa / kone 

hinnan ja 50 euroa tunti muista kuin suunnitelluista huolloista. Quant 

Sataservice on tarjonnut 46,80 euroa tunti huoltotöistä ja 10 % katteella 

tarvikkeet heidän hankintahinnoista. Notra on tarjonnut 42,00 euroa tunti 

huoltotöistä ja 10 % katteella tarvikkeet heidän hankintahinnoista. Peltiluuri 

ei tarjoa kylmälaite huoltoja, Quant Sataservice veloittaa 51,30 euroa tunti ja 

Notra 52 euroa tunti. Lisäksi Quant Sataservicen hinnaston mukaan LVIS- ja 

EH-suunnittelutyöt, työnjohto, huoltoinsinööri työ on 63,00 euroa/tunti sekä 

asiantuntijatyö 86,40 euroa/tunti. Notra tarjoaa suunnittelu ja projektijohto-

työt 72,00 euroa/tunti. 

 

Talouspäällikkö esittelee tarjoukset kokonaisuudessaan kokouksessa. 
 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Notra Oy:n tarjouksen 

kokonaistaloudellisesti edullisimpana sekä valtuuttaa talouspäällikön 

tekemään puitesopimuksen heidän kanssaan 1.4.2019–31.12.2020 + yksi 
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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

optiovuosi. Puitesopimus ei rajoita paikallisten urakoitsijoiden käyttöä 

pienkorjaustöissä tai erikseen kilpailutettavissa urakoissa. Lisäksi 

terveydenhuollon erikoislaitteiden vuosihuollot toteutetaan jatkossakin 

laitetoimittajien toimesta. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 6) 

ETÄGERIATRIPALVELUSOPIMUS 

 

Kuntayhtymässä avoinna ollutta geriatrin virkaa ei ole onnistuttu täyttämään 

eikä sijaistamaan erikoislääkärin toimesta. Laadukkaan terveyskeskusosaston 

toiminnan turvaamiseksi sekä erikoissairaanhoidon käytön hallinnan 

varmistamiseksi kuntayhtymä on hankkinut sähköisen yhteyden kautta 

etägeriatripalveluita Trinitas Oy:ltä lyhyillä sopimuksilla johtavien 

viranhaltijoiden hankintavaltuuksien puitteissa. 

Geriatrin virantäytön pitkittyessä johtava lääkäri on järjestänyt 

osastonlääkärin sijaistuksen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavien 

lääketieteen lisensiaattien toimesta kesä-syyskaudelle 2019. Tämän johdosta 

on perusteltua sopia myös etägeriatripalvelusta pidemmälle ajanjaksolle. 

Talouspäällikkö on valmistellut tarjouspyynnön Trinitas Oy:lle, ja se 

esitellään kokouksessa. 

Tarjous liitteenä 3  

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Trinitas Oy:n tarjouksen 

etägeriatripalveluista ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan 

sopimuksen. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 6) 

SOPIMUS KONSULTOIVASTA RADIOLOGISTA SEKÄ SÄTEILYTURVALLISUUSASIAN-

TUNTIJASTA 

 

Kuntayhtymässä toimii oma röntgen osana diagnostiikan yksikköä, ja 

röntgenhoitaja on kuntayhtymän työntekijä. Röntgenlaitteisto on 

nykyaikainen diagitaalinen kuvantamislaitteisto. Voimassaolevien suositusten 

mukaisesti otetuista röntgenkuvista tulee saada radiologian erikoislääkärin 

lausunto varmistamaan oikeaa diagnostiikkaa ja jatkohoidon suunnittelua. 

Kuntayhtymän henkilökuntaan ei kuulu radiologia; 1–2 kertaa viikossa on 

ostopalvelusopimuksella hankittu radiologi käynyt antamassa lausuntoja 

röntgenkuvista sekä tehnyt omalla tutkimuslaitteellaan ultraäänitutkimuksia 

kuntayhtymän tiloissa. Ultraäänitutkimustoiminta on osaltaan tukenut väestön 

palveluiden sujuvaa saatavuutta sekä sairaanhoidon toteutusta perustasolla. 

 

Aiemman säteilylain sekä säteilyturvakeskuksen ohjeen mukaan 

terveydenhuollon röntgentoiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava 

radiologian erikoislääkärin pätevyys. Joulukuussa 2018 voimaanastunut uusi 

säteilylaki edellyttää mm. myös, että terveydenhuollon röntgentoiminnassa on 

nimetty säteilyturvallisuusasiantuntija, jonka kelpoisuusehtona on 

sairaalafyysikon ammattipätevyys. Kuntayhtymän vuodesta 2005 

voimassaoleva sopimus konsultoivasta radiologipalvelusta Raision Ultra Oy:n 

kanssa on vastannut vanhentunutta lainsäädäntöä. Selvityksen mukaan 

myöskään sairaanhoitopiiri ei ajankohtaisesti tarjoa säteilyturvallisuus-

asiantuntijan palveluita muille organisaatioille. 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö ovat alkuvuoden aikana valmistelleet 

radiologikonsultaatiopalveluiden kilpailutuksen siten, että uudessa 

sopimuksessa on paitsi konsultoivan radiologin lausunto- että 

ultraäänitutkimustoiminta nykymuotoisena, myös tutkimusten 

etälausuntopalvelu sekä lainmukaisen säteilyturvallisuusasiantuntijan 

tehtävien hoito, sillä lainmukaiselle kuvantamistoiminnalle ei ole jatkamisen 

edellytyksiä voimassaolevan sopimuksen puitteissa. 

 

Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä Hilma-palvelussa aikana 21.1.2019–

28.2.2019. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka kaikki 

täyttivät tarjouskriteerit. 

 

Talouspäällikkö esittelee tarjoukset kokouksessa. 

 

Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 4. 

 
valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  
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Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä iRad Oy:n tarjouksen radiologipalveluista 

ajalle 1.5.2019–31.12.2020 + yksi optiovuosi ja valtuuttaa talouspäällikön 

allekirjoittamaan sopimuksen sekä irtisanomaan voimassaolevan sopimuksen 

Raision Ultra Oy:n kanssa 31.5.2019 alkaen. Sopimukseen kirjataan 

kuntayhtymän oikeus käyttää sopimuksen estämättä myös julkisten 

toimijoiden palveluja. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 7) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 52) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen 

johdosta vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 52) 17.4.2019 lukien 

toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 

 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa 

sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 

38,75 h/vk, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen osastolla 

työskentelevän sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 358,79 euroa 

kuukaudessa. 

 

Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen osasto, jolla on 30 sairaansijaa, 

Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Potilaiden asianmukaisen ja 

potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava riittävä 

sairaanhoitajamitoitus. Tämän vuoksi on sairaanhoitajan toimen täyttö 

välttämätöntä. 

 
Valmistelija: johtava lääkäri 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää antaa täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle 17.4.2019 

alkaen, ensimmäisenä sijoituspaikkana osasto. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia ) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILALLE MAKSETUN PERUSTEETTOMAN 

PALKANLISÄN TAKAISIN PERINTÄ 

 

Kuntayhtymän palkanlaskija havaitsi helmikuussa, että 

terveyskeskushammaslääkäri Hilkka Mattilalle on maksettu 1.1.2017 alkaen 

perusteettomasti palkanlisää 200 euroa kuukaudessa. Hallintosäännön 18 § 

kohdan 10 mukaisesti talouspäällikkö päättää palkan takaisin perinnästä. 

Talouspäällikkö on yhdessä vastaavan hammaslääkärin kanssa lähestynyt 

Mattilaa 11.2.2019 jolloin hänelle kerrottiin palkkahallinnossa tapahtuneesta 

virheestä. Tuolloin talouspäällikkö pyysi, että Mattila esittäisi oman 

näkemyksensä takaisinmaksu aikataulusta, sillä perittävä summa on 

huomattava.  

 

Hilkka Mattila on lähettänyt yhtymähallitukselle 3.3.2019 päivätyn kirjeen, 

jossa hän anoo takaisin perittävän määrän kohtuullistamista tai vapauttamista 

maksusta sekä palkanlisän maksun jatkamista. 

 

Talouspäällikkö esittelee Mattilan kirjeen kokonaisuudessaan kokouksessa. 

 

Virheellisin perustein maksettu palkanlisä perustuu yhtymähallituksen 

16.12.2015 112§ tekemään päätökseen: 

 
§ 112 

(asia 9) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILAN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

Hammaslääkäri Hilkka Mattila on osoittanut seuraavansisältöisen 

anomuksen yhtymähallitukselle: (Liite 4) 

 

”Anon palkankorotusta vuoden 2016 alusta 700,00 €/kk 

 

Perustelut: 

 

Kuntayhtymän hammaslääkärivaje jatkuu edelleen. Tästä johtuen 

päivystysluonteinen työ on lisääntynyt, suuhygienistien ja hammashoitajien 

työn ohjausta on enemmän oman työn ohessa. Teen myös erikoishammas-

lääkäritasoista oikomishoitoa. 

 

em. syistä johtuen katson työn vaativuuden ja rasittavuuden lisääntyneen. 

 

Aurassa 26.11.2015 

Hilkka Mattila ” 

 

Yhtymähallitus on päättänyt vuosittain palkanlisän maksusta. Hilkka 

Mattilalle on hammaslääkäritilanteen vuoksi maksettu 200 €/kk palkanlisää 

vuosina 2010–2012. Vuonna 2013–2015 lisää on maksettu 350 €/kk. 

 

Hammaslääkäritilanne on muuttunut vuoden aikana niin, että yksi virka lisää 

on saatu täytetyksi. Vuoden 2015 loppuun asti kuntayhtymässä työskentelee 

päivittäin vähintään yksi ostopalveluhammaslääkäri. Vuoden alusta 
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ostopalveluhammaslääkäri työskentelee kaksi päivää viikossa ja työt 

kuntayhtymässä aloittaa orientoivan vaiheen hammaslääkäri. 
 

Valmistelija: Talouspäällikkö 

  

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa Hilkka Mattilalle hammaslääkäritilanteen 

vuoksi maksettua palkanlisää myös vuodelle 2016. Lisää on maksettu 

vuosien 2010–2012 ajan 200 €/kk ja vuosien 2013–2015 aikana 350 €/kk. 

Koska hammaslääkäritilanteeseen on tulossa muutos, päätetään vuoden 

2016 palkanlisäksi 200 €/kk. 

 

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

Yhtymähallitus ei ole käsitellyt kokouksissaan 16.12.2015 jälkeen Hilkka 

Mattilan palkan lisiä. Lisän maksua ei katkaistu palkkahallinnossa vuoden 

2017 alussa. 
 

Valmistelija: Talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää periä Hilkka Mattilalta liikaa maksettua palkkaa 4800 

euroa ja valtuuttaa talouspäällikön sopimaan takaisin maksuaikataulun 

Mattilan kanssa. Kuitenkin takaisin perinnän tulee tapahtua kesäkuun 2019 

loppuun mennessä.  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 7) 

ILMOITUSASIAT 

 

Otteet pöytäkirjoista: 

- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 25.2.2019, khall, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen § 40 

liitteineen 

- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, 25.2.2019, khall § 50, Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen 

- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, 25.2.2019, khall § 52, 

Yhteistyösopimus atk-palveluista 

 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 8) 

YLEISKIRJEET 

 

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 18.2.2019, 2/2019, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön 

palkantarkistukset 1.4.2019 

- Yleiskirje 19.2., 3/2019, Erillinen virka- ja työehtosopimus lukio-

opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta liitteineen 

- Yleiskirje 21.2.2019, 4/2019 Kunta-alan työmarkkinaseminaari 

Tampereella liitteineen 

Kuntaliitto 

- Yleiskirje liitteineen 25.2.2019, 4/2019, Kansallinen veteraanipäivä 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 10) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


