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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 

Virta Katja  johtava lääkäri  

Kunnas Sirpa  Auran sosiaalijohtaja 

Kiiski Eveliina  Pöytyän perusturvajohtaja 

 

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

puheenjohtaja sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

28.4.2021 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

Arvola Ulla-Riitta                           Autio Markku  

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

taloustoimisto, Riihikoski 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 

OIKEAKSI TODISTAA 
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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 Arvola Ulla-

Riitta ja Autio Markku . Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

28.4.2021 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä 

kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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 §  

(asia 3) 

TERVEYSKESKUSOSASTON OVIEN UUSIMINEN  

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 13.1.2016 § 3/2016 käsitellyt Riihikosken 

terveyskeskusosaston kuntokartoitusta. Kuntokartoituksessa on todettu mm. osaston 

ovien kaipaavaan uusimista. Kesällä 2017 osastolle tehtiin ilmatiiveys urakka, mutta 

ovia ei tuon urakan yhteydessä uusittu. Talvella 2021 on osaston ovien kunto arvioitu 

uudelleen ja niiden on todettu olevan korkeintaan välttävässä kunnossa, moni ovi on 

jo huono- tai erittäin huonokuntoinen. Huonokuntoiset ovet luovat myös selkeän 

työturvallisuusriskin osaston hoitohenkilökunnalle.  

Vt. kuntayhtymän johtaja on yhdessä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston ja 

Insinööri toimisto H. Kiisken kanssa laatinut ovikaaviot, laatinut asennusselosteen, 

työturvallisuusselosteen ja urakkaohjelman, joiden pohjalta on esitetty tarjouspyynnöt 

kolmelle urakoitsijalle.   

Ovien uusimisen toteuttaminen vaatii huolellista ennakkovalmistelua ja tarkkaa 

suunnitelmaa. Osaston toimintoja ei ole tarkoitus ajaa edes osittain alas, vaan tavoite 

on suorittaa urakka osaston toimiessa lähes normaalisti. Urakan toteutus on ajateltu 

kesäaikaan, jolloin osaston täyttöaste on usein ollut luonnollisesti hieman alhaisempi. 

Lisäksi kesäaika mahdollistaa rakennusmateriaalien sekä tiettyjen työvaiheiden 

toteutuksen ulkona. Aikaa urakan toteutukseen on arvioitu kuluvan noin kahdesta 

kolmeen viikkoa. Tavoite on uusia ovet aina huone kerrallaan, jolloin valmiiksi saadut 

huoneet voidaan ottaa iltapäivällä potilaskäyttöön.  

Tarjoukset pyydettiin erittelemään kolmeen eri alueeseen eri huonetyyppien 

mukaisesti.  

 Koonti saaduista tarjouksista: 

 Alue 1A ja 1B Alue 2 Alue 3 Yhteensä  

Rakennuspalvelu 

Markku Laaksovirta Oy 

72 000 € 34 000 € 48 000 € 154 000 € 

Mäkelän Rakennus Oy    83 500 € 

Raleka Oy ei tarjonnut 
hinnat ovat alv 0%  

 

Koska varsinaista osaston potilaspaikkojen alasajoa ei suunnitella, ei urakan 

toteutukseen liity merkittäviä muita kustannustekijöitä, kuten osastopaikkojen ostoa. 

Remontoidut huoneet tulee siivota kuntayhtymän laitoshuollon toimesta jolloin urakan 

aikana joudutaan mahdollisesti tarkastamaan osastolaitoshuollon iltaresurssia.  
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 Liite 1: Tarjouspyyntö 

Oheismateriaali: Ovikaaviot, urakkaohjelma, asennusseloste ja työturvallisuusohje 

saadut tarjoukset   

Ennen lopullisesta urakasta sopimista tulee suunnitelmat vielä tarkastaa ja käydä läpi 

osaston johdon kanssa. Tarkennettavia asioita ovat muun muassa työsuunnitelma, 

ovien uusimisjärjestys, työpäivien kulku sekä tietyt tekniset toteutukset kuten ovien 

salparatkaisut. Lisäksi on järkevää keskustella mahdollisista osastolle muutoin tarpeen 

olevien pienten rakennushuolto ja korjaustöiden toteutuksesta urakan lisätöinä.  

Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  
 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää toteuttaa Riihikosken osaston ovien 

uudistamisurakan kesällä 2021. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa vt. 

kuntayhtymän johtajan Lauri Ämmälän neuvottelemaan 

kokonaistaloudellisesti edullisimman urakan sekä teettämään mahdolliset 

liitännäis- ja lisätyöt 100 000 euroon asti.  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 4) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 72) 

 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanoutumisen johdosta 

vapautuvalle sairaanhoitajan toimelle (nro 72) 15.4.2021 lukien toistaiseksi. Toimen 

ensimmäinen sijoituspaikka on sairaanhoito, vastaanottotyö. 

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan 

ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.  Toimen työaika on 38,25 h/vk, 

työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 

kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen vastaanottotyötä tekevän 

sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 483,72 euroa kuukaudessa. 

Kuntayhtymässä vastaanottotyötä tehdään neljällä terveysasemalla. Sairaanhoitajien 

työhön kuuluu itsenäisen vastaanoton pitäminen, erilaisiin toimenpiteisiin 

osallistuminen, lakisääteistä hoidon tarpeen arviointia puhelimessa ja potilaiden 

ohjaus-, neuvonta ja asiointipalvelua.  

Vastaanottotyössä toimivien eri työntekijöiden työtehtäviä ei voida järjestellä toisella 

tavalla. Jotta pystytään huolehtimaan terveydenhuoltolain 1326/2010 51§ mukaisesta 

perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä sekä 24§ 

mukaisesta sairaanhoidosta, on sairaanhoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä. 

Valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström  

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle 

(nro 72) 15.4.2021 lukien toistaiseksi. 

 

Päätös:  
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§  

(asia 5) 

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 113) 

 

Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle siirtymisen 

vuoksi vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 113) 1.10.2020 lukien toistaiseksi.  

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto tai 

lähihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen työaika on 

38,25 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n 

hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen hammashoitajan 

tehtäväkohtainen palkka on 2 215,57 euroa kuukaudessa. 

Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon 

toteuttamiseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän yhteydensaannin 

terveyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, hammashoitajan toimen täyttö on 

välttämätöntä. 

Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula  

 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle 

(nro 113) 1.10.2021 lukien toistaiseksi. 

Hammashoitajien rekrytointi on tällä hetkellä haastavaa, joten 

täyttöluvan saanti hyvissä ajoin avoimeen toimeen on tärkeää, jotta 

rekrytoinnissa onnistuttaisiin mahdollisimman hyvin.  

 

 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 6) 

TYÖILMAPIIRISELVITYKSEN ETENEMINEN  

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 24.3.2021 §50 päättänyt tilata Työterveyslaitokselta 

työilmapiiriselvityksen.  

§ 50 

(asia 3) 

TYÖILMAPIIRISELVITYKSEN TEKEMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ  

 

Kuntayhtymän henkilöstö on ollut yhteydessä niin kuntayhtymän 

hallituksenpuheenjohtajiin, hallituksen yksittäisiin jäseniin kuin vt. kuntayhtymän 

johtajaan. Yhteydenotot ovat koskeneet kuntayhtymässä vallitsevaa ilmapiiriä, eri 

yksiköiden ja ammattiryhmien välejä sekä yhtymähallituksen ja johtavien 

viranhaltijoiden toimintaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja vt. kuntayhtymän 

johtaja ovat erittäin huolissaan henkilöstön jaksamisesta sekä yleisestä ilmapiiristä. 

Etenkin Covid -19 pandemian aikana on henkilöstö joutunut koville sekä monelta on 

vaadittu joustamista arjen ja poikkeusolojen toiminnassa.  

Kuntayhtymän puheenjohtajat sekä kuntayhtymän vt. johtaja ovat keskustelleet asiasta 

ja ovat päättäneet 24.3. esittää yhtymähallitukselle laajan ilmapiiriselvityksen 

tekemistä kuntayhtymässä.  

Valmistelijat: hallituksen puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka 

Leino ja vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä 

 

Päätösehdotus 

  

Yhtymähallitus päättää tilata työilmapiiriselvityksen 

Työterveyslaitokselta kattaen kuntayhtymän kaikki toimintayksiköt ja 

koko henkilöstön sekä yhtymähallituksen. 

 

Päätös:  

   Päätösehdotuksen mukainen  

Yhtymähallituksen puheenjohtajisto sekä vt. kuntayhtymän johtaja avaavat 

selvityksen etenemisen aikataulua sekä kustannuksia yhtymähallitukselle 

kokouksessa.  

Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  
 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 7 ) 

MÄÄRÄAIKAISEN HALLINTOSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA 

 

 

Kuntayhtymän hallinnossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia 

kirjanpitäjän sekä arkistosihteerin toimien osalta vuosien 2018–2020 

aikana. Ennen täyttölupien myöntämistä yhtymähallitus on muun muassa 

velvoittanut selvittämään hallintopalveluiden ostomahdollisuuksia 

jäsenkunnilta sekä selvittämään erilaisia ulkoistusmahdollisuuksia. 

Haasteena on myös ollut pätevän henkilöstön löytäminen avoimiin 

toimiin. Tällä hetkellä hallinnon neljästä sihteerin toimesta kaksi on 

täytettynä pitkäaikaisen toimen haltijan toimesta, yksi vuokratyövoiman 

turvin ja yksi määräaikaisen sijaisuuteen perustuen. Vuosien 2019 ja 

2020 aikana hallinnossa on työskennelty vajain resurssein. Tämä on 

heijastunut mm. jäsenkuntaraportoinnin viivästymiseen. Osa ei 

kiireellisistä asioista on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen. Myös Covid 

-19 pandemia näkyy hallinnon työtehtävien kasvuna. Osalle hallinnon 

työntekijöistä on kertynyt jatkuvasti ylitöitä jo kymmenen vuoden ajan.  

 

Kuntayhtymän tällä hetkellä keskeneräisten hankkeiden etenemisen 

kannalta olisi äärimmäisen tärkeää turvata riittävät henkilöstöresurssit. 

Käynnissä olevia hankkeita on mm. raportointialusta, Kuntamaisen 

käyttöönotto, laskujen käsittelyn automatisointi, internetsivujen 

päivittäminen, arkiston ajantasaistaminen, lukitusjärjestelmähankkeen 

loppuun saattaminen sekä sähköisten työalustojen käyttöönotto. Lisäksi 

syksyllä 2021 on potilastietojärjestelmä Lifecareen tulossa uusi 

vuosijulkaisu, joka vaatii merkittävän työpanoksen 

tietohallintosihteeriltä. Arkistonhoidon osalta sähköisen arkiston 

vaatimukset sekä muu arkiston kehittäminen vaativat aiempaa enemmän 

ajan käyttöä.  

 

Hallintosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on merkonomin tai 

vastaava koulutus. Toimen työaika on 36,25 h/vk, työaikamuotona 

toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 

2 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Hallintosihteerin tehtäväkohtainen 

palkka olisi 2249,11 euroa kuukaudessa. 

 

Hallintosihteerin tehtäviin kuuluisi mm. koko kuntayhtymän puhelin, 

palvelin- ja liittymäasioiden hoito, kiinteistöhuollollisten juoksevien 

asioiden hoito, sopimus- ja hankinta-asioiden koordinointi, johtavan 

lääkärin, kuntayhtymän johtajan sekä muun johtoryhmän avustaminen 

hallinnollisissa asioissa.  

 

 
Valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä   
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Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen hallintosihteerin toimen 

ja myöntää siihen täyttöluvan ajalle 1.5. – 31.12.2022 

 

 

Päätös: 
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§  

(asia 8) 

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN NEUVOTTELUIDEN ETENEMINEN  

Yhtymähallitus on käsitellyt 17.2.2021 §21 paikallista järjestelyerää. Työnantaja ja 

työntekijäpuoli ovat neuvotelleet ensimmäisen kerran erästä 15.3.2021. Lisäksi 

kuntayhtymän johtoryhmä on tahollaan käsitellyt paikallista järjestelyerää 

kokouksessaan 13.4.2021.  

Vt. kuntayhtymän johtaja kertoo kokouksessa neuvotteluiden tuoreimman tilanteen 

sekä avaa johtoryhmän näkemyksiä työantajan esityksestä järjestelyerän jakamisesta.  

valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 

 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

  Merkitään tiedoksi  

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 9) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

 Vt. kuntayhtymän johtaja 

- Päätös R1/2021 Kuntayhtymä sote-kuntoon hanke 

- Päätös R2/2021 Täyttölupamenettely 

 

 

 

 

  

 Päätösehdotus 

 

  Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  
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§ 

(asia 10) 

YLEISKIRJEET 

 

  Kuntaliitto 

- Yleiskirje 6/2021,  7.4.2021, Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021- 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 14.9.2021 

 

Kuntatyönantajat 

- Yleiskirje 3/2021, 14.4.2021, Yleinen valtuutus sopia paikallisesti 

perusopetuksen tutoropettajan tutortyön korvaamisesta. 

- Yleiskirje 4/2021, 14.4.2021, Yleinen valtuutus sopia paikallisesti 

sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen 

ehdoista. 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 11) 

ILMOITUSASIAT 

 

  Otteet pöytäkirjoista: 

- Pöytyän kunta, ote pöytäkirjasta, Muut asiat khall §130 1.4.2021 
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§ 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

(asia 13) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Tarjouspyyntö 

 
Pyydämme ystävällisesti urakkatarjoustanne/- tarjouksianne alla olevan kohteen 
ovikorjauksesta 
 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yläneentie 1 
21870 RIIHIKOSKI 
 

Tarjoukset tulee lähettää viimeistään 31.3.2021 klo 15.00 osoitteeseen 
Insinööritoimisto H. Kiiski Oy/ Heikki Kiiski 
p. 0500-829 329 
Kivisuontie 70 
21820 KUMILA 
heikki.kiiski@pp.inet.fi sekä 

lauri.ammala@tk.poytya.fi 

Kuoreen merkintä ”Vuodeosaston sisäovet”. Tilaaja pitää sähköpostitarjouksia pätevinä. 
Tilaaja ei anna saapuneista tarjouksista tietoja ulkopuolisille laskenta-aikana, mutta niitä ei 
salata normaaleja sähköpostirutiineja enempää. Lisäksi vähintään selonottoneuvotteluihin 
kutsuttavien tarjoajien tarjous on toimitettava paperisena yo. osoitteeseen. 
 
Tarjouksen jättämisestä on maininnat urakkaohjelman kohdassa 15. Tarjous 
 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän puolesta 
 
 
Pöytyällä 3.3.2021 
 
Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 
 
 
________________________________ 
Heikki Kiiski, RI 
 
 
Tilaaja pidättää oikeuden valita edullisin tarjous sekä hylätä kaikki tarjoukset. 
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URAKKATARJOUS 
 

Tarjoaja:       
  
       
  
 
Yhteyshenkilö:      
 
Puhelin/ sähköposti:      
 
 

 Urakkahinta  
(alv 0 %) 

 
(alv 24 %) 

Urakkahinta 
(sis.alv 24 %) 

Rakennusurakka 
   

 
   

 

TUNTIHINTALUETTELO (alv 0 %)     
- Rakennusammattimies   ______________ €/ h 
- Muu hinta    ______________ €/ h 
- Muu hinta    ______________ €/ h 

 
Lisäksi on tarjottava eri suunnittelualojen selostuksissa mahdollisesti pyydetyt yksikköhinnat. 
 

ERILLISHINTALUETTELO (alv 0 %)     
 
 
 
 
 
 
Paikka ja pvm      
 
 
Allekirjoitus       
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