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§ 63 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  Päätösehdotuksen mukainen  

 
 
 

§ 64 
(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:  

  Päätösehdotuksen mukainen  
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 § 65 
(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:  

  Päätösehdotuksen mukainen   
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§ 66 
(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:  

Päätösehdotuksen mukainen  
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§ 67 
(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:  
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammashoitajan 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.  
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§ 68 
(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  
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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:  
Yhtymähallitus päättää järjestää ylimääräisen kokouksen, johon 
kutsutaan mukaan työterveyslaitoksen edustaja.  Kokouksen aika ja 
paikka sovitaan myöhemmin.  
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§ 69 
(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: 
 
Päätösehdotuksen mukainen 
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§ 70 
(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:  
Merkitään tiedoksi  
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§71 
(lisäpykälä) 
KIRJE TAINA HISSALTA 
 

Opintovapaalla oleva kuntayhtymän Kätilö-Terveydenhoitaja Taina Hissa on 
lähestynyt yhtymähallitus 18.4.2020 päivätyllä kirjeellä kuntayhtymän 
terveydenhoitajien työkykyyn ja resursseihin liittyen.  
 
Liite 2: Taina Hissan kirje  
 
valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 
 
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 
  Merkitään tiedoksi  
 
 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi  
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 72 
(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:  
  Päätösehdotuksen mukainen 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 73 
(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. 

 
 
 
Päätösehdotus 

 
  Merkitään tiedoksi  
 
 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi  
 
 
 

§ 74  
(asia 11) 
ILMOITUSASIAT 
 
  Otteet pöytäkirjoista: 

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

 
Päätösehdotus 

 
  Merkitään tiedoksi  
 
 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi  
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
yhtymähallitus 21.4.2021 93  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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§ 75 
(asia 12) 
MUUT ASIAT 
 
 

- Johtava lääkäri Katja Virta kertoi kuntayhtymän Covid -19 
rokotusten etenemisestä sekä kuntayhtymän alueen 
epidemiatilanteesta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
§ 76 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:55.  



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    21.4.2021   
       94 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 63–64, 66–68, 70–76 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälä: 65, 69 
 

 
 
 
 
 
 
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: 65, 69 

 
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 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Riihikosken vuodeosasto 

Sisäovikorjaus 

TARJOUSPYYNTÖ 
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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       
 
 
 



Aurassa 18.4.2021 

Hyvä Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen 

Olen työskennellyt Pöytyän Kansanterveystyön Kuntayhtymässä vuodesta 2009. 

Toimialueeni on ennaltaehkäisevässä työssä äitiyshuollossa. Teen myös joukkotarkastuksia ja 

rokotan influenssa-aikaan. Olen nyt 1.9.20. lähtien ollut opintovapaalla. Opiskelen terveyden 

edistämisen asiantuntijaksi. Olen palaamassa töihin kesäksi 2021 ja osallistuin 12.4.21. 

terveydenhoitajien kokoukseen. Minussa heräsi syvä huoli kollegoiden jaksamisesta. 

Työntekijöiden, jotka ovat olleet yli toistakymmentä vuotta työssä, voinnissa näkyy ja 

äänessä kuuluu selkeää kuormittumista. He myös itse kertovat olevansa jaksamisen rajoilla. 

Pitkään työssä ollut työntekijä usein kykenee rutiinilla hoitamaan väliaikaisesti oman työnsä 

ohella tällaisia tehtäviä, mutta nyt oli selkeästi havaittavissa epätoivoa työntekijöiden 

äänessä. Kun tällaisen maratonin työelämässä tehnyt henkilö sanoo, että nyt ei enää jaksa, 

olisi pysähdyttävä kuulemaan.  

Kuntayhtymän koronarokotukset on kevään ajan hoidettu lähes vain omien töiden ohessa. 

Yksi eläköitynyt terveydenhoitaja on ollut apuna joitakin päiviä. Rokottamisen lisäksi oman 

työn lisänä on rokoteaikojen soittamista (vaihtamista ja peruuttamista itsestä 

riippumattomista syistä) sekä rokotteiden tilaamiseen, säilömiseen ym. liittyvät asiat. Tämä 

tulee näillä näkymin jatkumaan ainakin lokakuulle 2021 asti eli kaiken kaikkiaan 10 

kuukautta.  

Suomen 311 kuntaa (2018) on vuonna 2020 saanut yhteensä 3 miljardia euroa korona- 

avustuksia. Minulla ei ole tiedossa kuntakohtaisia summia, mutta uskoisin Auran ja Pöytyän 

kuntien saaneen myös oman osuutensa. Pöytyän ktt:n kuntayhtymässä on aina säästetty 

palkoista ja noudatettu tarkkaa taloutta. Korona-aika on kuormittanut henkilöstöä ja olisi 

kohtuullista saada kuntiin maksettua koronatukea myös kuntayhtymän käyttöön, kun 

ylimääräistä rahaa ei ole ymmärtääkseni käytettävissä.  

Rokottamiseen on tarvittu 2-3 päivänä viikossa yhden terveydenhoitajan panos. 

Terveydenhoitaja rokottaa päivässä n. 70-80 asiakasta. Tuo työ on muusta työstä pois. 

Resurssia tarvitaan jatkossa enemmän, tarvitaan useita terveydenhoitajia viikossa 

rokottamaan. 1-2 terveydenhoitajan palkkaaminen rokotusajalle on välttämätöntä. Pyydän 

terveydenhoitajien työkyvyn tukemiseksi 26 000-  52 000 euron summaa käyttöön 

koronarokotustyöhön Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään vuoden 2021 loppuun 

asti.  

Tällä, työntekijöiden jaksamisen lisäksi, suojataan ne lakisääteiset toiminnot, jotka uhkaavat 

terveydenhoitajien töistä jäädä tekemättä vuonna 2021. Tällä hetkellä keskustelun alla ovat 

koulunkäynnin aloittavien oppilaiden tarkastusten poisjäänti, lastenneuvolan käynneistä 

10kk ikäisten vauvojen käyntien poisjättäminen + kaikkien määräaikaistarkastusten 

jonkinasteinen viivästyminen, lastenneuvolan ja äitiysneuvolan kotikäynnit (joiden tekemistä 

on jo nyt rajusti rajoitettu vastoin terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta) + muu 

äitiyshuoltoon jo kohdistunut resurssin alimitoitus sekä lakisääteiset joukkotarkastukset 

(papa näytteet) suurimmalta osin. Kouluterveydenhoitajat ovat jo valmiiksi työssään jäljessä 

viime vuoden koulusulkujen ajanjakson aikaisten tekemättömien tarkastusten vuoksi.  
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Syksyllä vaikka koronarokotukset loppuisivatkin jää vääjäämättä osa näistä toimiimme 

kuuluvista tärkeistä ja lakisääteisitä töistä tekemättä. Sillä loppuvuodesta jo ennestään 

täydet työnkuvamme täyttyvät taas kausi-influenssarokottamisella, millä siis ylitetään lähes 

jokaisen terveydenhoitajan suositusten mukainen vuosityömäärä joka vuosi. Tämä tapahtui 

jo ennen koronarokottamista.  

Työntekijämme ovat kuten Auranmaan lehden kirjoituksesta 9.4.2021 varmasti olette 

lukeneet, sitoutuneita ja vastuunsa kantavia työntekijöitä, joista moni asuu tällä alueella. 

Voitte tässä kohtaa päätöksellänne joko vahvistaa tai heikentää heidän työssäjaksamistaan 

tässä jo ennestään todella haastavassa tilanteessa. Lisäksi kysymys on koko alueen väestön 

hyvinvoinnista, jos neuvola- ja koulutyöstä joudutaan jättämään osa tekemättä. Teillä on 

jokaisella oma perhe, osalla lapsia ja lapsenlapsia, sukulaisia ja ystäviä, joita me 

terveydenhoitajat hoidamme. Kun kuormaa lisätään koronarokottamisella tässä määrin, 

joudumme väkisin jättämään osan aiemmista töistämme tekemättä. Lastenneuvolassa se 

tarkoittaa esimerkiksi jonkun kehitysviiveen huomaamatta jäämistä, jonkun väsyneen 

vauvaperheen vanhemman kuulematta jäämistä, äitiysneuvolassa masennuksen, 

synnytyspelon tai vauvan asentovirheen hoitamatta jäämistä, koululaisen alkavan 

ahdistuksen tai syömishäiriön huomaamatta jäämistä. Näillä huomaamatta jääneillä asioilla 

on aina seurauksensa perheissä. Ja tiedossa on monien ongelmien kohdalla, että mitä 

myöhemmin ne havaitaan sitä työläämpää (ja kalliimpaa) hoitaminen on. Ennaltaehkäisevä 

palvelu ja hoito on sekä väestön että kunnan etu, koska lähes joka asiassa sairauden 

hoitaminen on ehkäisemistä kalliimpaa.   

Alla linkki Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistukseen koronatilanteessa perheiden, 

lasten ja nuorten palvelujen ylläpitämiseksi, josta aiemmassa tekstissä mainitsin:  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/ohjeita-lapsiin-nuoriin-ja-

perheisiin-liittyen-koronavirustilanteessa/neuvolan-ja-opiskeluhuollon-palvelujen-

jarjestaminen-koronavirustilanteessa  

Alla muutama ote linkin tekstistä:  

”Palvelujen toteuttamisessa huomioidaan alueellinen epidemiatilanne. Asiakkailla on 

kuitenkin aina oikeus lakisääteisiin ehkäiseviin palveluihin. Epidemiatilanteessakaan 

perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei voida heikentää, eikä niiden 

viivästyminen saa vaarantaa kenenkään arjessa selviytymistä ja turvallisuutta. Kansallisen 

rokotusohjelman mukaisista rokotuksista tulee huolehtia.”   

”Äitiysneuvolatyössä huomioidaan synnytyssairaaloiden mahdollisesti muuttuvat käytännöt. 

Muutokset voivat kasvattaa neuvolan roolia tuen tarjoajana esimerkiksi 

synnytysvalmennuksessa, synnytyspelon käsittelyssä ja imetysohjauksessa.” 

”Ammattilaisten on epidemiatilanteessa oltava erityisen aktiivisia ja otettava yhteys niihin 

raskaana oleviin, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, joista on erityinen huoli.” -THL  

Tämän lainauksen myötä toivon, että saamme loppuvuodeksi lisäresurssia rokottamisen 

aiheuttaman työkuorman vähentämiseksi terveydenhoitajien jaksamisen tueksi.  

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän Terveydenhoitajien puolesta ja heidän joukossaan  

 

Kätilö-Terveydenhoitaja, terveyden edistämisen opiskelija ja Auralainen Taina Hissa  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/ohjeita-lapsiin-nuoriin-ja-perheisiin-liittyen-koronavirustilanteessa/neuvolan-ja-opiskeluhuollon-palvelujen-jarjestaminen-koronavirustilanteessa
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