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§  

(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 Autio Markun ja 

Isotalo Heikin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 25.9.2019 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

 

KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVIEN HOITO   

 

Kuntayhtymän kirjanpitäjä irtisanoutui toimestaan 19.5.2019 alkaen.  

Kirjanpitäjän tehtäviä hoidettiin tämän jälkeen sisäisillä tehtävän siirroilla 

sekä lomia järjestelemällä. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 22.5.2019 

§65 siirtää kirjanpitäjän toimen täytön käsittelyn syyskuun kokoukseen. 

Samalla päätettiin hankkia kirjanpitäjän työpanos vuokrahenkilöstöä käyttäen 

vuoden 2019 loppuun.   

 
§ 64 

(asia 7) 

KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVIEN HOITO   

 

Kuntayhtymän kirjanpitäjä on irtisanoutunut toimestaan 19.5.2019 alkaen. 

Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on ollut taloustoimisto, Riihikoskella. 

 

Kirjanpitäjän keskeisiin tehtäviin kuuluvat vastuu kuntayhtymän 

kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, huolehtia tietojen ja maksujen 

ajantasaisuudesta sekä valmistella ja koota talousarvioita ja tilinpäätöksiä. 

Kirjanpitäjällä on keskeinen rooli kuntayhtymän päivittäisten talousrutiinien 

toteutuksessa, kuten reskontran ja maksuliikenteen hoidossa. Kirjanpitäjällä 

on kokonaisvastuu ostoreskontran hoitamisesta ja täsmäyksestä kirjanpitoon 

sekä muut kuukausikirjanpitoon liittyvät tehtävät. Kirjanpitäjä toimii 

taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjänä ja raportoi toteutuneet 

kustannukset johtoryhmälle, yksiköiden esimiehille ja jäsenkunnille. 

Kirjanpitäjä huolehtii kuntalaskutuslaskelmien laatimisesta sekä 

maksumuistutusten ja perinnän hoitamisesta. Tilinpäätöstietojen kokoaminen 

sekä konsernilukujen kerääminen jäsenkunnille kuuluvat myös kirjanpitäjän 

tehtäviin. Loma- ja kiireaikoina kirjanpitäjä toimii palkkasihteerin sijaisena. 

Sosiaalityöntekijän viran ollessa täyttämättä on kirjanpitäjä hoitanut myös 

veteraanien kuntoutukseen liittyviä asioita. Nykyisistä kirjanpitäjän 

tehtävistä arviolta yli puolet on tehtäviä jotka vaativat vahvaa 

taloushallinnon osaamista.  

  

Kirjanpitäjän toimen kelpoisuusvaatimuksena on taloushallinnontutkinto, 

alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Toimen työaika on 

36,75 h/vk, työaikamuotona toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy 

KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämän hetkinen 

kirjanpitäjän tehtäväkohtainen palkka on 2348,00 euroa kuukaudessa.  

 

Jäsenkuntien päättäjät ovat ilmaisseet näkemyksen, että kirjanpitäjän 

tehtävien hoitoa jäsenkunnan järjestettäväksi tulisi selvittää kuntayhtymän 

vakinaisen henkilön palkkaamisen vaihtoehtona. Samoin mahdollisuuksia 

ulkoistaa kirjanpito tai sen tekijä kolmannen osapuolen hoidettavaksi.  

 

Auran kunta on ilmaissut ettei heillä ole resursseja hoitaa kuntayhtymän 

kirjanpitoa. Kuntayhtymällä ei ole omistuksia julkisesti omistettuihin 

taloushallinnon palveluntarjoajiin. Talouspäällikkö on ollut yhteydessä 

henkilöstövuokrausyrityksiin ja selvitellyt mahdollisuuksia ulkoistukseen. 
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Pöytyän kunta on kertonut, ettei heillä ole välittömiä resursseja 

kuntayhtymän kirjanpitäjän tehtävien hoitoon. Pöytyän kunta on Sarastian 

osakas. Pöytyän hallintojohtaja on selvittänyt mahdollisuuksia ostaa 

kuntayhtymän pääkirjanpitäjän palvelut Sarastialta. Sarastian on 

mahdollista tarjota Pöytyän kunnan kautta pääkirjanpitäjän työt. Työ 

tehtäisiin tällöin lähtökohtaisesti etätyönä ja se kattaisi vain kirjanpidon. 

Kirjanpitäjän muut työt tulisi hoitaa muilla tavoin. Kuntayhtymän tulisi 

tällöin järjestää tietokoneet ohjelmistoineen sekä yhteydet Sarastialle. 

Yhteyden rakentamisen, tietoliikenneyhteydet sekä muut perustamiskulut 

maksaisi tilaaja. Kirjanpitotyö tehtäisiin tuntityönä. Sarastien 

asiakasomistajahinta on 70 euroa tunnilta. Pidempikestoisten sopimusten 

kohdalla Sarastia on halukas neuvottelemaan hinnan alennuksista.  
 

Talouspäällikön yhteydenottojen perusteella yksityisillä 

henkilöstövuokrausyrityksillä on mahdollisuuksia tarjota vuokratyöntekijä 

kuntayhtymän tarpeisiin, niin että vuokrahenkilö täyttäisi kokonaisuudessaan 

nykyisen kirjanpitäjän tehtäväkuvan. 

 

Vuonna 2018 kirjanpitäjän työajan kokonaiskustannus kuntayhtymälle on 

ollut noin 22 euroa tunti. Henkilöstövuokrausyrityksen kautta ostettuna 

kirjanpitäjän palkkakustannus on 23 ja 32 euron välillä tunnilta, riippuen 

rekrytoitavan henkilön osaamistasosta.  Pöytyän kunnan kautta ostettuna 

Sarastian palveluiden tuntikustannus olisi 70 euroa tunnilta.  

 

Lisäksi talouspäällikkö on lähestynyt paikallisia tilitoimistoja. He ovat 

ilmaisseet mielenkiinnon mahdolliseen yhteistyöhön.  

 
 Oma kirjanpitäjä Vuokratyöntekijä Osto Pöytyän 

kunnan kautta 
Tilitoimisto 

Tuntikustannus 

kirjanpitäjän työlle 

22 €/h 23–32 €/h 70 €/h 39-79 €/h  

Mahdollisten 
lisähenkilöstön 

kustannus 

  16,5 -70 €/h 16,5 -70 €/h 

Muut kustannukset   2000–3500 € 0-3000 € 

Arvioitu 
kokonaiskuukausi- 

kustannus  

3500–4000 €/kk  3500–4900 €/kk 6600–11000 
€/kk 

5000-8500 
€ 

 

Kirjanpitäjän tehtävien hoito tulee ratkaista nopeasti, jolloin voidaan turvata 

lainsäädännön vaatimien tehtävien asianmukainen hoito.  

 

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää ostaa kirjanpitäjän työn vuokratyönä ja valtuuttaa 

talouspäällikön kilpailuttamaan kirjanpitäjän työpanoksen 

henkilöstövuokrauksena sekä tehdä hankintapäätös 31.12.2019 asti. 

Perusteluna kirjanpitäjän tarpeen välittömyys sekä keskeneräinen 

jäsenkuntien terveyspalveluselvitys. Kirjanpitäjän toimen täytön käsittely 

siirretään yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen.  

 

Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen  
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Tarjouskilpailun perustella vuokrahenkilöstöyritykseksi valikoitua 

Henkilöstöliiga Oy, jonka kautta kuntayhtymän kirjanpitäjän tehtäviä on 

hoitanut vuokratyöntekijä 24.6.2019 alkaen. Vuokratyöntekijän kuukausi 

kustannus on noin 4600 euroa kuukaudessa. Kuntayhtymän palkoilla olevan 

toimenhaltija palkkakustannukset ovat noin 3500–4000 euroa kuukaudessa.  

 

Jäsenkunnat käsittelevät omissa toimielimissään syksyllä 

terveyspalveluselvitystä, jonka yhtenä osana on hallintojen kehitys. 

Kuntayhtymän toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että kuntayhtymän 

taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Paraikaa 

valmisteilla on vuoden 2020 talousarvio, joka on poikkeuksellisen työteliäs 

perussopimusmuutosten voimaan saamiseksi. Lisäksi kuntayhtymä 

valmistautuu vielä syksyllä mahdollisesi laatimaan lisätalousarviota. Vuoden 

2019 tilinpäätöksen valmistumisen kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, 

ettei rutiinitoiminnoissa tapahdu katkoksia.  

 
Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää jatkaa kirjanpitäjän työn ostamista vuokratyönä ja 

valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan ensisijaisesti Henkilöstöliiga Oy:n 

kanssa ja tämän jälkeen muiden kilpailutukseen osallistuneiden yritysten 

kanssa jatkosopimuksesta 30.4.2020 asti. Perusteluna kirjanpitäjän tarpeen 

välittömyys, toiminnan sujuvuuden turvaaminen sekä keskeneräinen 

jäsenkuntien terveyspalveluselvitys. Kirjanpitäjän toimen (nro 11) täytön 

käsittely siirretään yhtymähallituksen tilinpäätös kokoukseen. 

  

 

  

Päätös: 
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§  

(asia 4) 

SIVUTERVEYSASEMIEN SULKU VIIKOLLA 52 

 

  Vuonna 2019 viikolle 52 osuu kolme arkipyhää (24.–26.12.) 

Vastanottotoiminnan tehostamiseksi ja sijaistarpeen vähentämiseksi on 

tarkoituksenmukaista keskittää toiminta viikon kahden arkipäivän ajaksi 

pääterveysasemalle Riihikoskelle. 

 

 

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että sivuterveysasemat (Aura, Kyrö ja Yläne) ovat 

suljettuina viikon 52/2019 (24.–28.12.2018). Kuntayhtymä informoi 

peruskuntien perusturvaa suluista. 

 

Päätös: 
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§  

(asia 5) 

KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 

 

 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät kokouksessa kuntayhtymän 

talouden toteumaa, toiminnan tuoreimpia käyntitilastoja sekä jäsenkuntien 

maksuosuuksien toteumaa.  

 

Tuoreimmat tilastot toimitettaan yhtymähallitukselle sähköisesti sekä 

julkaistaan esityslistalla tiistaina 17.9 iltapäivään mennessä.  

 

 

 
Valmistelija: talouspäällikkö ja johtava lääkäri 

 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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§ 

(asia 6) 

VALVONTA- JA LUKITUSJÄRJESTELMIEN HANKINTA 

 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 21.8 § 93 valtuuttaa 

talouspäällikön pyytämään tarkennetut kokonaisurakkatarjoukset kameroista, 

kulunvalvonnasta, ovipuhelimista ja lukituksista koskien kaikkia 

kuntayhtymän toimintayksikköjä.  
 

 § 93 

(asia 7) 

VALVONTA JA LUKITUSJÄRJESTELMIEN HANKINTA  

 

Kuntayhtymässä on tehty yhdessä poliisien, pelastusviranomaisten ja muiden ammattilaisten 

kanssa turvallisuusarvioita, sillä terveysasemilla asioinnin ja työskentelyn tulisi olla kaikille 

turvallista. Turvallisuuteen kuuluu niin rakennusten tekninen turvallisuus, tulipalotilanteiden 

ennakointi ja toimiminen tulipalotilanteissa, väkivalta tilanteiden ehkäisy ja toimiminen 

uhkaavissa tilanteissa.  

 

Kuntayhtymässä hoidetaan yhä vaativampia potilaita. Poliisin antamien ohjeistuksen 

mukaan kuntayhtymän tulisi kiinnittää erityistä huomiota tilojensa turvallisuuteen. Eräs 

keskeinen ohje on ollut pyrkiä pitää valvomattomat ovat lukittuina jatkuvasti. Ovien lukittuna 

pitäminen on äärimäisen tärkeää silloin kuin työskennellään pienellä henkilökunnalla. 

Lukitut ovat haittaavat myös asiallisten asiakkaiden kulkua ja lukittujen ovien avaaminen syö 

taas henkilökunnan resursseja. Näin ollen lukituksista huolimatta tulisi kulku saada 

sujumaan mahdollisimman helposti. Lisäksi kuntayhtymän kaikissa kiinteistöissä on erikseen 

sarjoitetut lukot. Riihikoskella eri sarjoja on kymmenkunta. Henkilökunnan liikkuessa 

terveysasemien välillä pitää varmistaa heidän pääsynsä kaikkiin tarvitsemiinsa tiloihin. 

Osalla henkilökunnasta saattaa olla kymmenenkin avainta. Avainten valvonta ja hallinta on 

varsin työlästä. Lisäksi hävitetty avain aiheuttaa kaikkien ko. avaimeen sopivien lukkojen 

vaihdon. Ovien sähköistäminen auttaa moneen edellä mainittuihin haasteisiin. Sähköisiä 

lukkoja voidaan etäohjata mistä vain. Lukot voivat olla eritavoin aikaohjautuvia, niin että 

tietyt henkilöt pääset vain tiettyyn aikaan kulkemaan sisään ovista. Ovet voivat olla auki 

tiettyyn aikaan ja ne saadaan lukittua keskitetysti tarpeen vaatiessa. Yksi kulkulätkä kelpaa 

kaikkiin lukkoihin. Kadonnut lätkä voidaan eliminoida, näin vältytään lukkojen uusinnalta.  

Sähköisellä lukituksella/kulunvalvonnalla on helppo rajoittaa henkilökunnan kulkua, 

esimerkiksi aika ohjatuilla ovilla. Etäohjattavat ovet mahdollistavat myös helpomman ja 

kustannustehokkaamman tavat toteuttaa sijaisten liikkuvuus. 

 

Yleisen tietosuojanasetuksen mukaan henkilötietojen suojaamiseksi tulisi terveydenhuollon 

tiloissa olla kulunvalvonta. Asiakkaiden kohdalla kulun valvonta tarkoittaa sisään kulkua 

terveysasemille tiettyjen valvottujen ovien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa kulkua 

pääovista, jolloin vastaanottojen henkilökunta valvoo kulkua. Sisällä käyneet henkilöt 

kirjataan potilastietojärjestelmään, merkittäessä heidät vastaanotoille. Henkilökunnan osalta 

tarvitaan kulunvalvonta järjestelmä, joka rekisteröi henkilökunnan liikkeet.  

Kulunvalvontajärjestelmä on helppo kytkeä sähköiseen lukitukseen.  

 

Kuntayhtymän nykyiset hälytin ja valvontajärjestelmät ovat Tele- ja Hälytysvalvonta Oy:n 

(THV) tekemät. Lisäksi THV on rakentanut aikoinaan Auran terveysaseman valvontakamera 

järjestelmän. Talouspäällikkö on käynyt yhdessä THV:n edustajan kanssa kaikki 

kuntayhtymän tilat läpi ja kartoittanut nykyisten järjestelmien laajentamismahdollisuuksia. 

THV: on antanut budjettitarjouksen jossa eriteltynä kameravalvonta, kulunvalvonta sekä 
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ovipuhelimet. Lisäksi on arvioitu tarvittavat sähkö ja muut työt. Olemassa olevien 

järjestelmien laajentaminen on järkevää, sillä esimerkiksi murtohälytin järjestelmät toimivat 

edelleen hyvin. Nykyisin käytössä olevia murto- ja päällekarkaus hälyttimiä voidaan myös 

hyödyntää suoraan uusien järjestelmien kanssa yhteen. Lisäksi on mahdollista, että 

kuntayhtymän yhteiset palvelinrakenteet kuntien kanssa alentaa kustannuksia, sillä Auran 

kunnan kamerajärjestelmät ovat THV:n tekemät ja näin teknisesti yhteensopivat. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi säästöjä palvelinympäristöön.  

 

Kameravalvonta 

 

Kameravalvonta perustuu Marchin ohjelmistopohjaiseen ratkaisuun jossa tilaajan 

virtuaalipalvelimelle asennetaan March Command ohjelmisto johon voidaan lisätä 

kameroita aina 128 kappaleeseen asti yhteen palvelimeen. Yhden kameran lisääminen 

järjestelmään maksaa 120€/kamera kertamaksuna (ei kuukausimaksuja) Järjestelmää 

voidaan käyttää tilaajan tietoverkkoympäristössä mistä tahansa työasemalta kuitenkin täysin 

salasanasuojatusti. Järjestelmän käyttäjät voidaan hakea asiakkaan omasta AD:sta joten 

salasanojen hallinta on silloin keskitettyä ja turvallista.  Videoiden tallennukseen tarvitaan 

kovalevyjärjestelmä. Kameroita on useita eri malleja jotka on valittu tarjoukseen 

kuvauskohteiden mukaan. 

 

Kulunvalvonta 

 

Kulunvalvontana HedSam-X uuden sukupolven IP pohjainen kulunohjausjärjestelmä joka 

toimii asiakkaan tietoverkossa. Kulkukortteina voidaan käyttää henkilökunnan omia 

toimikortteja joiden siru toimii lukijoissa. Tällöin ei tarvita erillisiä kulkutunnistimia 

henkilökunnalle. Toimikorttien sijaan voidaan käyttää erillisiä kulkulätkiä. Ohjelmisto 

asennettaisiin samoin kameravalvonnan tapaan kuntayhtymän virtuaaliympäristöön. 

Järjestelmää käytetään selainpohjaisella käyttöliittymällä tai mobiilisti. Ohjelmiston hinta on 

tarjouksen mukaan 1025€. Järjestelmässä ei ole kuukausi eikä lisenssimaksuja. 

Kuntayhtymän kohteiden ovet ja sähkölukot liitetään ko. järjestelmään omalla 

ovikaapeloinnilla, joten ovet ei ole yhteydessä kuntayhtymän muuhun tietoverkkoon 

turvallisuussyistä. Sähköistettäviä ovia Riihikoskella on 12kpl.  Lisäovien oviyksiköiden ja 

lukijan hinta noin 455€ ja päälle lukot ja asennustyöt. HedSam-X järjestelmään voidaan 

lisätä 10 000 käyttäjää ja 512 ovea. 

 

Ovipuhelinjärjestelmä 

 

Riihikosken neuvolaan on suunniteltu IP ovipuhelinyksikkö joka voidaan integroida 

kulunvalvonnan sekä kameravalvonnan osaksi, kuitenkin niin, että vastaanottohuoneisiin 

tulisi erillinen oven avaus ja näyttölaite josta saa oven helposti auki. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 Kamerat Kulunvalvonta Ovipuhelin  Lukitus 

Järjestelmä kustannukset   Ohjelmisto = 1612,60€     

Riihikoski Lisenssit 11 kpl á 120 € = 

1320 € 
Kamerat + tarvikkeet = 

5148,67 € 

Asennustyöt = 1935 € 

Laitteet = 7204,00 € 

Asennus= 2706,80€ 
 

Laitteet = 

953,32euroa 
Asennustyöt = 

555,60 euroa.    

Sähkömoottorit + 

lukkotyöt =  
7180 €  

Kaapeloinnit= noin 

2500€ 
Lukkotyöt= noin 3000€ 

Aura Lisenssi 3 kpl á 120 € =360€ 

Kamerat + tarvikkeet = 

1517,33 € 
Asennustyöt = 1296,80€ 

Laitteet = 2152,00 € 

Asennus = 1161,80€ 

 

 Kaapeloinnit= 1097€ 

Lukkotyöt= 1984,55€ 

Kyrö Lisenssi 5 kpl á 120 € =600 

Kamerat + tarvikkeet = 
2440,66 € 

Asennustyöt = 1363,80 € 

Laitteet = 2152,00 € 

Asennus = 1413,80€ 

 Kaapeloinnit= 

1222,00€ 
Lukkotyöt= 1984,55€ 

Yläne Lisenssi 4 kpl á 120 € =480 

Kamerat + tarvikkeet = 
1847,33 € 

Asennustyöt = 1296,80 € 

Laitteet = 1697,00 € 

Asennus = 972,80€ 

 Kaapeloinnit= 

1097,00€ 
Lukkotyöt= 1638,28€ 

YHTEENSÄ  19 606,39 € 21 072,80 € 1 508,92 € 21 703,38 € 

 

 

 Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättä valtuuttaa talouspäällikön pyytämään tarkennetut 

kokonaisurakkatarjoukset kameroista, kulunvalvonnasta, ovipuhelimista ja lukituksista 

koskien kaikkia kuntayhtymän toimintayksikköjä.   

  

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 Tele- ja hälytysvalvonta on antanut tarkennetut tarjoukset kulunvalvonnasta, 

kameralaitteista, ovipuhelimista sekä näiden asennuksista. Sähkö- ja 

lukitustöiden kilpailutus odottaa tarkempien kuvien saamista, joiden piirto 

sisältyy Tele- ja hälytysvalvonnan tarjoukseen.   

 

 

 Tarjoukset liitteenä 1.1–1.4. (luottamuksellinen) jaetaan sähköisesti 

luottamushenkilöille 

  

RIIHIKOSKI (tarjous nro 157) 19 888,67 euroa (alv 0 %) 

AURA (tarjous nro 827) 7 151,54 euroa (alv 0 %) 

KYRÖ (tarjous nro 828) 8 500,41 euroa (alv 0 %) 

YLÄNE (tarjous nro 829) 6 840,04 euroa (alv 0 %) 

YHTEENSÄ:  42 380,66 euroa (alv 0 %) 

  

Lisä- ja muutostyöt 63 €/h ja tietoliikennetyöt 74€/h. Lisäksi 

mahdolliset henkilönostimen vuokrat laskutetaan erikseen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Valmistelija: talouspäällikkö 
 

 

Päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Tele- ja hälytysvalvonnan tarjoukset 

(tarjousnumerot: 157, 827, 828, 829) kulunvalvonnasta, kameralaitteista, 

ovipuhelimista sekä näiden asennuksista yhteishintaan 42 380, 66 euroa (alv 

0 %) ja valtuuttaa talouspäällikön huolehtimaan käytännönjärjestelyjen 

sopimisesta sekä kilpailuttamaan lukkotyöt.  

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 7) 

KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUKSEN VALMISTELUN ETENEMINEN 

 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät kokouksessa palvelusopimusten 

pohjalla olevien palveluiden hinnoittelutyön etenemistä sekä esimerkkejä 

uudesta mahdollisesti käyttöönotettavasta hinnoittelumekanismista.  

 

 

 
Valmistelija: talouspäällikkö ja johtava lääkäri 

 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

§ 

(asia 8) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

   

  Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

- Viranhaltijapäätös Q 8/2019 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset: 

- Päätös Q 1 2019 

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

 

 

§  

(asia 9) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 10) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


