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7.3.2021 klo 18.00 – 18:08 

Teams-sovellus 
 

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  

 

Ämmälä Lauri  vt. yhtymäjohtaja, talouspäällikkö 

Karilainen Helena  vt. johtava lääkäri  

Kunnas Sirpa  Auran sosiaalijohtaja 

Kiiski Eveliina  Pöytyän perusturvajohtaja 

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

puheenjohtaja sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT §38–42 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

24.3.2021 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

Matti Kaurila                                 Jukka Leino 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

 8.3.2021 taloustoimisto, Riihikoski 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 

OIKEAKSI TODISTAA 

 

 

 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 38 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä on soittanut kaikille yhtymähallituksen 

jäsenille ja tavoittanut heidät.  

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

  

Päätösehdotuksen mukainen  

 

 

 

§ 39 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaurila 

Matti ja Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

14.3.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 

kokouksessa. 

 

 

Päätös:  

   

Päätösehdotuksen mukainen  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 40 

(asia 3) 

AURAN YHTENÄISKOULUN SULKEMISESTA AJALLE 8.3. -28.3.2021 

Laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin torjumiseksi 

kunnassa tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi 58 §:n mukaan päättää 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen 

ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien 

kieltämisestä. Toimenpiteen on oltava välttämätön leviämisen estämiseksi. 

Auran yhtenäiskoulussa on koronatartuntoja todettu nyt 5 ja altistuneita on tällä 

hetkellä n. 80. Lisäksi tänään on testattu henkilö, jolla on ollut oireita.  

Tilanteesta on keskusteltu Auran kunnan hallintojohtaja Tuija Pellosmaan, 

kunnanjohtaja Mika Joen sekä Auran yhtenäiskoulun rehtori Ville Koukin kanssa.  

Covid-19- tartuntojen laajemman leviämisen estämiseksi suosittelemme Auran 

kunnan tartuntataudeista vastaavan toimielimen tekevän päätöksen Auran 

yhtenäiskoulun sulkemisesta ajalle 8.3. – 19.3.21. 

 

Auran kunnalle ei ole omaa tartuntataudeista vastaavaa toimielintä, vaan Auran 

kunnan näkemyksen mukaan asian käsittely kuuluu perussopimuksen mukaisesti 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitukselle.  
 

valmistelijat: vt. johtava lääkäri Helena Karilainen ja vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

Covid-19- tartuntojen laajemman leviämisen estämiseksi yhtymähallitus 

päättää Auran kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana 

toimielimenä sulkea Auran yhtenäiskoulun ajalle 8.3. – 28.3.2021. 

Lisäksi yhtymähallitus suosittaa Auran kunnalle oman tartuntatautien 

torjunnasta vastaavan toimielimen perustamista.  

 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukainen.   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 41 

(asia 17) 

MUUT ASIAT 

 

- Ei muita asioita 

 

 

 

 

 

 

 

 

§42 

(asia 18) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

   

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:08 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 

    7.3.2021   

       60 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 

eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät:  

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälä:  

 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 

  Yläneentie 1 

  21870 RIIHIKOSKI 

 

Pykälä: 3 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 

 

 

 

Liitetään pöytäkirjaan 

 
  



VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-

vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 

vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 

johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Turun hallinto-oikeus 

Sairashuoneenkatu 2-4 

20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-

käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 

Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 

   30 päivää 
 

Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 

   30 päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Valituskirja 

 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 

- päätös. johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 

nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 

Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 

 

Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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