
 
 

 

SUPER SASTAMALAN SEUDUN AO.622 RY 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

Aika: 14.11.2016 kello 18.00 

Paikka: Wexve-Areena,  Ratakatu 27 38210 Sastamala 

Läsnä:  Kts. liite 
 

 

PÖYTÄKIRJA   
 

 

1§         KOKOUKSEN AVAUS 
Nykyinen vähimmäismitoitus 0,5 on liian pieni, eikä sillä pystytä turvaamaan hyvää 

hoitoa. Vanhukset ovat aikaisempaa huonokuntoisempia ympärivuorokautisessa hoidossa. 

Myös kotihoidossa on asiakkaita, joiden kunto vaatisi ns. laitoshoitoa. Mitoituksen 

pudottaminen 0,4:n tasolle tarkoittaisi käytännössä, että hallitus sallisi työnantajien 

jättävän vanhukset heitteille. 

Näin pienellä mitoituksella ei voida täyttää vanhuspalvelulain vaatimuksia palvelujen 

laadusta. Voidaan tarjota ruoka ja vuodepaikka, ei muuta. - Jos hallitus haluaa linjata, että 

vanhukset eivät muuta ansaitse, voidaan unohtaa puheet sivistysvaltiosta, puheenjohtaja 

Paavola sanoo. 

Yksin työvuorossa oleminen on turvallisuusriski sekä asiakkaalle että hoitajalle. 

Työsuojelumääräykset eivät tällöin toteudu. Vanhustenhoitoon kuuluvat olennaisena osana 

erilaiset nostot, joissa tarvitaan usein työparia. Kun hoitajia on liian vähän, vaaratilanteiden 

määrä kasvaa, eikä niiden ennaltaehkäisemiseen tai selvittämiseen ole mahdollisuuksia. 

              Puheenjohtaja Arja Herckman avasi kokouksen klo:18:00 

 

 

2§        KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
             Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja     

             kolme ääntenlaskijaa.  

 

           Puheenjohtaja: Arja Herckman 

             Sihteeri: Emmi Harjula 

             Kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Maarit Forsman ja Anu Välimaa 

             Kaksi ääntenlaskijaa: Maarit Forsman ja Anu Välimaa       

 

 



 

 

 

3§         KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN  

             TOTEAMINEN 
             Ammattiosaston sääntöjen 9 § mukaan sääntömääräiset kokoukset on   

               kutsuttava koolle vähintään kaksi viikko ennen kokousta. Tästä kokouksesta  

               on ollut kokouskutsu  Alueviestissä 17.10.2016,työpaikkojen   

               ilmoitustauluilla ja ao:n nettisivuilla kutsu on ollut luettavissa. 

               Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4§         KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
               Esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5§         ILMOITUSASIAT 
 Kansallinen lähihoitajapäivä 27.1.2017 

 

 SuPerin opintopäivät ovat 14.-15.2.2017 Tampere-talossa 

Ohjelma ja ilmoittautumislomake on SuPer-lehdessä ja liiton sivuilla 

Opiskelijoille opintopäivien maksu on edullisempi 

     SuPerin opintopäivät saa myös täydennyskoulutuspäiviksi, tee   

     hakemus   ajoissa esimiehelle. 

    Ammattiosasto maksaa kahden osallistumismaksun opintopäiville 

 

 Lokakuussa oli aika hakea käyttöönsä vuodelle 2017 maksutonta 

palkitsemisviikkoa. Haettavissa on Vuokatissa sijaitsevat kuuden hengen 

paritalohuoneistot Tähti, Koivu ja Kanerva  

Jäljelle jääneitä viikkoja voi hakea jatkuvasti, ympäri vuoden! 

 

 Loma-asunnon saamisen edellytyksenä on toimiminen alla mainituissa     

 ammattiosaston tai työpaikan tehtävässä yhteensä vähintään viisi vuotta   

 ja edellisestä palkitsemislomakäytöstä tulee olla kulunut 5 vuotta.  

 

 Suosikki rekisteri. Jotta voi toimia sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäajan, 

eli 31.12.2017 jälkeen lähihoitajan ammattinimikkeellä myös sosiaalihuollon 

puolella, tulee hakea lähihoitajan nimikesuojausta myös sosiaalihuollon 

ammattihenkilörekisteriin. Hinta on 40 € jo Terhikissä olevalta lähihoitajalta ja 

hakemuslomakkeen sekä ohjeet löydät osoitteesta: 

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-

ammattioikeudet/hakemusohjeet.  

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on kirjoitettu hieman eri tavalla 

kuin terveydenhuollon vastaava. Näin ollen, jos sosiaalihuollon 

puolella toimii nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä ja käyttää 

asianomaista nimikettä (esim. lähihoitajan tehtävissä lähihoitajan 

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/hakemusohjeet
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/hakemusohjeet


nimikkeellä) on rekisteröidyttävä. Tämä koskee myös kodinhoitajia ja 

kehitysvammaistenhoitajia.  

 Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin rekisteröitymisellä ei ole kiire, 

siirtymäaika kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Jo työelämässä olevilla 

sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on siis siihen asti aikaa rekisteröityä 

sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira suosittelee hakemuksen 

toimittamista myöhemmässä vaiheessa, koska suunnitelmissa on ottaa käyttöön 

hakemista helpottava sähköinen asiointi. Hakuvaiheessa kannattaa kuitenkin 

huomioida Valviran hakemusten käsittelyaika, joka lain mukaan on enintään 6 

kuukautta.  

 

6§         TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017 
              Hallituksen esityksen mukaisesti liitteenä oleva  

                toimintasuunnitelma hyväksyttiin ammattiosaston     

                toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. 

 

7§         TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017 
               Pöytäkirjan liitteenä oleva talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin. 

 

8§         AMMATTIOSASTON JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin, että ammattiosasto ei peri jäseniltään erillistä jäsenmaksua vuonna 2017 vaan 

toiminta rahoitetaan liiton maksamilla jäsenmaksupalautteilla 

 

 

9§          PIRKANMAAN AMMATTIOSASTOJEN ALOITE  

              EDUSTAJISTOLLE 24.11.2016 
              Ammattiosasto osallistuu Pirkanmaan ammattiosastojen yhteiseen  

                aloitteeseen edustajistolle huhtikuu2017 Lähihoitaja tapahtuman  

                kustannuksien rahoituksen uudelleen järjestäminen ja järjestävien opojen  

                palkkio 

 

10§        KANNANOTTO PERUSTERVEYDENHUOLTOON LÄHI-JA  

              PERUSHOITAJIEN TOIMIEN MUUTTAMISESTA  

              SAIRAANHOITAJAN TOIMIKSI 
              Asia tulee esille lm- kokouksessa 16.11.2016 ja tarvittaessa  

                ammattiosasto tekee toimien muuttamisesta kannanoton 

 

 

 

11§        AMMATTIOSASTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA  2017- 2018 
                Ammattiosaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arja Herckman 

 



 

12§       AMMATTIOSATON HALLITUKSEN VARSINAISTEN  

             JA VARAJÄSENTEN VAALI KAUDELLE 2017-2018 
                Hallituksen esityksen mukaan ammattiosastolle valittiin viisi (5) varsinaista   

                jäsentä ja viisi (5)varajäsentä. 

               Ammattiosaston hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 

               Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 

               Punkalaidun     Punkalaidun 

               Marja Ollikainen                         Hanna Heikkilä 

               Äetsä                Äetsä  

               Katja Myllyoja                         Tuula Koskelo            

               Vammala           Vammala  

               Anu Välimaa    Emmi Harjula 

               Maarit Forsman                         Tiia Virtanen 

               Sari Takanen    Anu Heikkilä  

               Mouhijärvi       Mouhijärvi   

               Milla Lavikainen                         Sarianne Silvennoinen 
          

                

13§      AMMATTIOSASTON TOIMINNANTARKASTAJIEN (2)  JA 

            VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA (2) 

            VAALI KAUDELLE 2017-2018 

             Ammattiosastolle valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varat:  

               Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 

               Arja Kiviniemi                        Sirpa Salmi               

               Aino Toivanen                        Irene Hurula 

 

14§     MUUT ASIAT 

 Järjestäytymiskokous ja hallituksen kokous pidetään 9.1.2013 klo:17  

 Superin liittohallitus päätti kokouksessa 26.10.2016 pidentää julkisen sektorin 

luottamusmiesten toimikautta yhdellä vuodella. Seuraavat luottamusmiesvaalit 

järjestetään 2018 

 Ammattiosaston www- sivut löytyy osoitteesta http://ao622.superliitto.fi/ Sivuilta 

löytyy mm. jäsenedut ja ao:n tapahtumia. 

 

 Jasenedut.fi:n kanssa liitto on tehnyt palvelusopimuksen, jonka myötä superilaiset 

saavat vielä extraetuja! 

 

 SuPer-lehti etsii haastateltavia lähi- ja perusruokajuttusarjaan. Onko 

ammattiosastossa innokkaita superilaisia, jotka olisivat valmiita kokkaamaan ja 

kertomaan lehdelle omia ajatuksiaan ruuasta, elämästä tai ihan mistä vain. Meilaa 

ehdokkaasi lehdelle osoitteeseen super-lehti@superliitto.fi ja merkitse 

asiakohtaan ruokajuttu. 

 

 

file:///C:/Users/Anu/Documents/Omat%20tiedostot/Superin%20asioita/Superin%20kevät-%20ja%20syyskokouset/Superin%20kevät-%20ja%20syyskokoukset/www-%20sivut
http://ao622.superliitto.fi/


 

 

 

15§     KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
           Puheenjohtaja Arja Herckman kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta 

           kokouksen kulkuun ja päätti kokouksen kello:18.50.   

      

  
Kokouksen puolesta   

   

                                                         
Arja Herckman                  Emmi Harjula 

 Puheenjohtaja                                       Sihteeri 

 

Liitteet: 

     Kokouksen osallistujalista 

     Esityslista 

     Toimintasuunnitelma 2017 

     Talousarvio 2017 

 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 

kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi.  

 

  ____.____.2016 

 

 

 

   

_________________                                _________________ 

Maarit Forsman             Anu Välimaa  

Pöytäkirjan tarkastaja             Pöytäkirjan tarkastaja  

                                                   

                                   

 

 

 

 


