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Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 – 19.40 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 

 

Läsnä      

   

Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja 

Ilkka Tuomisto 

Pekka Markula 

Päivi Tuusa-Oksanen 

Helena Kelkka 

Olli Jokinen 

Maarit Salama    

Matti Hallikas   

Tarmo Kankare    

 

 

Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja 

Kirsi Lassila, esittelijä/sosiaalijohtaja/pöytäkirjanpitäjä 

Heikki Mäkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Tero Kuosa, kunnanhallituksen edustaja, poistui klo 19 

Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto 

Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Lassila 

Asiat pykälät  

 

1 - 8 sivut   

 

1 - 8 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Anne-Mari Kaarto 

puheenjohtaja 

 

 

Kirsi Lassila 

Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.1.2016  

 

 

Helena Kelkka 

 

 

 

Päivi Tuusa-Oksanen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 1.2.2016 klo 9.00 –12.00 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Kirsi Lassila 

    

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sosiaalilautakunta 20.01.2016 2 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sos.ltk § 1  Sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 

kokouksen aika ja paikka ja mikäli mahdollista käsiteltävät asiat. Esityslista 

lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua 

kokoukseen. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä päivää ennen 

kokousta. 

 

Ehdotus:  Todetaan sosiaalilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös:  Todettiin sosiaalilautakunnan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sos.ltk § 2 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 25.1.2016 klo 9.00 – 15.45. 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Kelkka ja Päivi Tuusa-Oksanen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalipalveluista perittävien maksujen tarkistaminen 
 

Sos.ltk § 3  Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 

   

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, 

onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä. Tilapäisestä 

kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. 

 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä 1.1.2016 alkaen 

 enintään 19,10 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai 

hammaslääkäri (maksu indeksikorotuksella korotettuna 15 euroa), 

 enintään 12,10 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai 

kodinhoitaja (maksu indeksikorotuksella korotettuna 9,50 euroa). 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua 

sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa. 

 

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka 

määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon 

mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan 

ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. 

 

Liitteenä (liite nro 1) on ehdotus sosiaalipalveluiden tarkistetuista 

maksuista.  

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen (liite nro 1) mukaiset 

sosiaalipalveluista perittävät maksut indeksikorotuksilla korotettuna. 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. 

 

 

Päätös:   Sosiaalilautakunta päätti hyväksyä liitteen (liite nro 1) mukaiset 

sosiaalipalveluista perittävät maksut indeksikorotuksilla korotettuna. 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. 

 

 

  

 

  Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, p. 050 5728 053 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vastaavan sairaanhoitajan tehtäväkuvan muuttaminen 

Sos.ltk. § 4  Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 

 

  Vanhustyön painopistettä tulee jatkossa siirtää ennaltaehkäiseviin 

palveluihin, joten kotihoitoa tulee kehittää ja kotihoidon 

henkilöstörakennetta selkeyttää. Vastaavan sairaanhoitajan tehtävät ovat 

tähän asti jakaantuneet niin, että hän on työskennellyt puolet työajastaan 

kotihoidossa ja puolet palvelutalolla. Vastaavan sairaanhoitajan työaika 

ei ole riittänyt molempien työtehtävien hoitamiseen, joten jatkossa 

työpanos tulee kohdistaa kotihoitoon. Vastaava sairaanhoitaja vastaa 

edelleen vanhustyön hallinnosta kotihoidon osalta sekä toimii 

esimiehenä kotihoidon henkilökunnalle. Tarkempi tehtäväkuvaus 

laaditaan yhdessä sosiaalijohtajan kanssa.  

    

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta päättää muuttaa vastaavan sairaanhoitajan viran 

tehtäväkuvaa niin, että vastaava sairaanhoitaja vastaa jatkossa ainoastaan 

kotihoidon tehtäväalueesta.  

 

  

Päätös:   Sosiaalilautakunta päätti jättää asian pöydälle. 

 

 

 

  Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, p. 050 5728 053 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hoitajan viran muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan viraksi 

 

Sos.ltk. § 5  Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 

 

  Virkasuhteessa ollut palvelutalon hoitaja on irtisanoutunut virastaan 

eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että viimeinen työpäivä on 

31.3.2016. Palvelutalon toimintaa on tarpeen tehostaa niin, että siellä 

voidaan jatkossa hoitaa entistä huonokuntoisempia asukkaita. Tämän 

vuoksi hoitajan virka on muutettava palvelutalon vastaavan 

sairaanhoitajan viraksi. Vastaava sairaanhoitaja vastaa palvelutalotaloa 

koskevista hallinnollisista ja esimiestehtävistä sekä osallistuu käytännön 

hoitotyöhön.  

  

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta päättää muuttaa palvelutalon hoitajan viran vastaavan 

sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta valtuuttaa 

sosiaalijohtajan määrittämään tarkemman tehtäväkuvauksen sekä 

julistamaan viran haettavaksi.  

 

Muutettu ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää muuttaa palvelutalon hoitajan viran 

sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta päättää 

julistaa viran haettavaksi. 

 

 

Päätös:   Sosiaalilautakunta päätti muuttaa palvelutalon hoitajan viran 

sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta päätti julistaa 

viran haettavaksi.  

 

 

 

  Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, p. 050 5728 053 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen 

 
 

Sos.ltk. § 6 Valmistelija: Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja 

 

Sairaanhoitaja Hanna Hirvosen irtisanouduttua toimestaan 18.12.2015 

alkaen, ei sairaanhoitajan tehtäviin ole ollut löydettävissä lyhytaikaista 

sijaista ja vanhustyön palveluiden hoitojärjestelyiden sujuvuus on ollut 

vaarassa. Sairaanhoitajan toimi oli näin välttämätöntä saada haettavaksi 

mahdollisimman nopeasti.  Sairaanhoitajan toimi julistettiin haettavaksi 

sosiaalijohtajan päätöksellä. 

 

Hakuaikana tointa haki 11 hakijaa, joista kymmenellä oli vaadittava 

pätevyys (liite nro 2). Haastateltaviksi valittiin seuraavat henkilöt: 

 

1. Mia-Maria Kauramaa 

2. Minna Holm 

3. Heli Rouvali 

4. Saara-Maria Kuitti 

 

Vastaava sairaanhoitaja Tuulikki Lankinen, sosiaalijohtaja Kirsi Lassila 

ja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto haastattelevat 

hakijoita ennen sosiaalilautakunnan kokousta 20.1.2016. Päätösehdotus 

annetaan haastatteluiden jälkeen vasta kokouksessa. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee kotihoidon sairaanhoitajan toimeen Saara-

Maria Kuitin. 

 

  

Päätös: Sosiaalilautakunta päätti valita kotihoidon sairaanhoitajan toimeen 

Saara-Maria Kuitin. 

 

 

 

Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 050 572 053 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sosiaalilautakunta 20.01.2016 7 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
 

Sos.ltk § 7  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

  Tasaerälaskutus vuonna 2016 

 

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

  Tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta 15.12.2015 

 

  Kuntainfo 16/2015 

  Kelan järjestämä lääkinnällinen kuntoutus uudistuu vuoden 2016 alusta 

 

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

  Tietoa vanhojen potilastietojen arkistoinnista Kanta-palveluun 

 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Sos.ltk § 8  Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 

Laki Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrää, että ”yksityisen 

sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia 

sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen 

aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä 

kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava 

vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Palvelujen tuottajan, joka on 

hakenut 7 §:ssä tarkoitettua lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta 

tuottamistaan muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluista, jos 

ne ilmenevät lupahakemuksesta”. 

”Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 

ja 12 §:n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista 

palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 

1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia 

tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä 

perhepäivähoitoa”. 

Oripään sosiaalilautakunnalle ovat saapuneet seuraavat ilmoitukset:  

Lounea Palvelut Oy 

  Tmi Päivin kotipalvelu 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetut yksityiset 

sosiaalipalveluiden tuottajat ja toteaa niiden täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä 

yrityksen toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot aluehallinto- 

virastolle. 

 Päätös:  Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi ilmoitetut yksityiset 

sosiaalipalveluiden tuottajat ja totesi niiden täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoitti hyväksyvänsä 

yrityksen toiminnan kunnan alueella ja päätti ilmoittaa tiedot 

aluehallintovirastolle. 

 
 

 


