
 
 

Toimintakertomus kaudelle 1.1.2017 – 31.12.2017 

Sastamalan seudun ammattiosasto 622 ry 
 
Vuosi 2017 oli suurelle osalle ammattiosaston jäsenistämme muutoksen aikaa. 

Toiminta- ja hoitokulttuurien kehitystyö alkoi aktiivisesti ja jatkuu edelleen. 
 

Jäseniä ammattiosastossa oli 29.12.2017 441, joista ilman työsuhdetta 26. Ilman 
työsuhteita olleista suurin osa on jäseniä jotka eivät ole päivittäneet tietojansa. 
 

Yt- neuvotteluja on käyty kuluvana vuonna useasti mm. palvelujen ulkoistamisen 
vuoksi ja maakunta- ja sote- uudistukseen liittyviä neuvotteluja. 

Kiikan vanhainkodin palvelut yksityistetään 30.6.2018 mennessä Attendon 
hoivayksikön valmistuttua. Vanhainkodin henkilöstö jää Sastamalan kaupungin 

palvelukseen. 
 

Punkalaidun ulkoistaa yhteistoiminta-alueelta ikäihmisten ja kehitysvammaisten 
asumispalvelut. Prosessi on vielä kesken ja ulkoistaminen tapahtuu aikaisintaan 

5.3.2018. 

 
Sote-uudistuksen valmisteluun on Pirkanmaalla osallistuttu aktiivisesti. Puheenjohtaja on 
henkilöstönedustajana teemaryhmissä ” Henkilöstöasiat ja osallistuminen” sekä alatyöryhmissä 

”Henkilöstöpolitiikka ja Yhteistoiminta menettely.” 
Puheenjohtaja valittiin Pirkanmaalta superilaisten neuvottelijaksi ja hän edustaa henkilöstöä 
soten väliaikaisessa Yt-foorumissa joka aloitti syksyllä toimintansa ja jatkaa kesään 2018 

kunnes väliaikainen yhteistoimintaelin aloittaa toimintansa.  
 

Soten- uudistuksen järjestötapaamisia on ollut 1/ kk, yhteistyötä tehty 
henkilöstöedustajien paikoista eri työryhmiin ja yhteisiä kannanottoja asioihin myös 

valmisteltu. Järjestöjen tiedottaminen soten eri työryhmistä toimii hyvin ja 
olemmekin kartalla muutosten/asioiden etenemisestä. 

 
Pirkanmaan ammattiosastojen pääluottamusmiehet ovat kokoontuneet tarvittaessa 

soten ym aiheiden äärelle. Satunnaisesti mukana on ollut myös liittohallituksen 
edustaja Juha Kataja ja muita ammattiosastojen aktiiveja. 

 



Ammattiosastosta on ollut edustajat mukana Pirkanmaan aktiivien 

ammattiosastotapaamisessa joita 2017 järjestettiin 4. 
 

Ammattiosasto on tehnyt kannanottoja lähihoitajien toimien muuttamisesta 
sairaanhoitajien toimiksi perusterveydenhuollossa. Toimet on muutettu mutta 

mielipiteemme perusteluineen on kuitenkin annettu työnantajalle. 
Punkalaitumenasumispalveluiden ulkoistamiseen ammattiosasto on tehnyt myös 

kannanottoja, oikaisuvaatimuksen ja hallinto-oikeuteen valitus sekä tutkintapyyntö 
viranomaisille Punkalaitumen päättäjien toimista. Lisäksi yhteinen lausunto Tehyn 

kanssa ulkoistamis päätöksistä.  
 

Lehdistö on aktiivisesti seurannut tapahtumien kulkua, Tyrvään sanomat,  
Punkalaitumen sanomat ja Alueviesti sekä Loimaan sanomat ovat pyytäneet 

puheenjohtajalta kommentteja ja myös ne saaneet. 
 
SITRAN Työelämäpalkinnon keväällä saivat asumispalveluyksikkö  Anninpirtti, 

Sastamalasta – ”Toimintatapoja muuttamalla tyytyväiset asukkaat ja jaksava 
henkilöstö.” Palkintorahoilla tehtiin matka Varsovaan 12.-14.10.2017. 

Anninpirtin yksilövastuullinen hoitotyömalli sai palkinnon Innostavat teot -sarjassa 
KunTeko-gaalassa marraskuussa. Kehitystyötä paremman työyhteisön puolesta on 

tehty jo useampi vuosi.  
Soili Nevala ja Timo Väkimies vierailivat Anninpirtille, mitä kuuluu La Carita 

palkinnon jälkeen?  Vierailulla tutustivat Sastamalan asumispalveluihin ja vierailtiin 
myös Karkun koululla haastattelemassa opettajia ja opiskelijoita uudesta koulutus 

reformista. 
 

Koulutustoiminta 
Aktiivinen ammattiosasto, tulevaisuuden toimija 18.4.2017 koulutukseen osallistui 
muutamia hallituksen jäseniä. 

 
Puheenjohtaja vieraili STTK aluetoimikunnassa kutsuttuna kertomassa henkilöstön 

näkökulmia sote- uudistuksen teemaryhmän edustajana.  
Puheenjohtaja on käynyt kertomassa JHL: opistolla 16.2 ja 16.5 työsuojelun ja 

edunvalvonnan näkökulmasta asumispalveluiden Anninpirtin kehittämisessä 
 

Opiskelija toiminta on ollut aktiivista. Opot ovat käyneet koululla pitämässä 
aulainfoja ja tunteja. Opiskelijat ovat myös saaneet kutsun osallistua ammattiosaston 

kevät- ja syyskokouksiin. 
Työyksiköissä jäsenet ovat olleet myös aktiivisia ja huolehtivat, että opiskelijat 

kuuluvat Superliittoon opiskelijajäseninä. 
 

Ammattiosasto on järjestänyt kuljetuksen Tampereen jäseniltoihin, osallistuminen on 
ollut aktiivista. 

http://viesti.sitra.fi/g/u/2306504/54511653/1368091/3760/1327/6/
http://viesti.sitra.fi/g/u/2306504/54511653/1368091/3760/1327/6/


Ammattiosasto on tukenut jäsenien osallistumista Superin opintopäiville ja vuosittain 

kustantaa opintopäiville 2 osallistujan osallistumismaksun. 
    

Hallitus- ja kokoustoiminta 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja kaikki kokoukset ovat olleet 

päätösvaltaisia. Sähköpostilla yksi ”kyselykokous” kesäkuulla josta myös  pöytäkirja 
tehtiin. Sääntömääräisiin kokouksiin osallistujia on ollut 30-40. Kokoukset pidettiin 

Ellivuoressa 12.4.2017 ja 6.11.2017. 
 

Ammattiosaston hallitukseen ovat kuuluneet: 
Arja Herckman, puheenjohtaja 

Milla Lavikainen, varapuheenjohtaja 
Anu Välimaa 

Sari Takanen 
Emmi Harjula 
Marja Ollikainen 

Katja Myllyoja 
Tuula Koskelo 

Sarianne Silvennoinen 
Maarit Forsman 

Tiia Virtanen 
Anu Heikkilä 

Sihteerinä Sari Takanen 
Taloudenhoitajana Anu Välimaa 

Toiminnantarkastajina ovat olleet Arja kiviniemi ja Aino Toivanen  
Webmasterina toimii  Anu Välimaa 

Jäsenrekisterinhoitajana Katja Myllyoja 
Toimintapäällikkönä Tiia Virtanen 
 

Luottamusmiehet Sastamalan alueella: 
Arja Herckman ,pääluottamusmies 

Maarit Forsman, varapääluottamusmies  
Janette Hanhineva, luottamusmies 

Leila Törmälä, varaluottamusmies 
Opiskelijavastaavat:  

Arja Herckman 
Emmi Harjula 

Sarianne Silvennoinen 
 
 

 
 

 



Sosiaalinen toiminta 

Alueemme on hyvin laaja ja jäseniä vaikea ”tavoittaa”. Ammattiosaston nettisivut 
ovat hyvä ilmoitus-portaali, kunhan jäsenet oppisivat sitä käyttämään.  

Ao:n nettisivujen osoite on http://ao622.superliitto.fi/ 
Ammattiosasto on huomioinut eläkkeelle jääviä jäseniään.  

Ammattiosasto muistaa merkkipäivien viettäjiä ja eläkkeelle siirtyviä jäseniä 
Ammattiosasto on hankkinut lippuja kesäteattereihin ja myös konserteissa olemme 

käyneet. 
 

Taloudellinen toiminta 
Toiminta rahoitetaan liiton jäsenmaksupalautteella eikä ammattiosasto peri 

jäsenmaksua jäseniltään. Ammattiosaston talous on niukka mutta vakaa. 
 

 

http://ao622.superliitto.fi/

