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Läsnä      

   

Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja 

Ilkka Tuomisto 

Pekka Markula 

Päivi Tuusa-Oksanen 

Helena Kelkka 

Olli Jokinen 

Maarit Salama    

Matti Hallikas  Esa Kalsi 

Tarmo Kankare    

 

 

Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja,  poistui klo 18.30 

Kirsi Lassila, esittelijä/sosiaalijohtaja/pöytäkirjanpitäjä 

Heikki Mäkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Tero Kuosa, kunnanhallituksen edustaja 

Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto 

Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Lassila 

Asiat pykälät  

 

9 - 15 sivut   

 

9 - 17 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Anne-Mari Kaarto 

puheenjohtaja 

 

 

Kirsi Lassila 

Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 8.2.2016 

 

 

Olli Jokinen 

 

 

 

Maarit Salama 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 1.3.2016 klo 9.00 –12.00 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Kirsi Lassila 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sos.ltk § 9  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 § 10 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 8.2.2016 klo 9.00 – 15.45. 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Jokinen ja Maarit Salama. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hoitajan valinta palvelutalolle 
 

Sos.ltk  § 11                       Valmistelija:  Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja 

 

                                 

Palvelutalolle haettiin lähihoitajaa uuteen hoitajan toimeen. 

Hakijoita oli 11, joista 10 pätevää.  

 

Hakijoista haastateltiin 4, Monika Vainio, Kirsi Pukkila, Sanna Merisaari 

ja Hanna Sävelkoski.  Kaksi ensimmäistä haastattelivat Mika Virtanen ja 

Tuulikki Lankinen, kaksi muuta Tuulikki Lankinen yksin. 

 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee hoitajan toimeen Kirsi Pukkilan ja varalle 

Monika Vainion.  

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta päätti valita hoitajan toimeen Kirsi Pukkilan ja varalle 

Monika Vainion.  

 

 

 

Lisätietoja:  Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja, 044 7625 326 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hoitajan viran muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan viraksi  
 

Sos.ltk. § 5/20.1.2016 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 

 

__________________________________________________ 

    

Khall  10 § /25.1.2016 Sosiaalilautakunta on 20.1.2016 päättänyt muuttaa hoitajan viran  

  sairaanhoitajan viraksi. Hallintosäännön 60 §:n mukaan asian  

  ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, 

  kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

  Vt. kunnanjohtaja on päätöksellään 25.1.2016 § 5 käyttänyt  

  asiassa otto-oikeutta. 

  Otto-oikeutta käytettäessä alemman viranomaisen käsittelemä  

  asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus 

  on velvollinen tekemään asiassa uuden päätöksen taikka  

  kumoamaan,  muuttamaan tai pysyttämään aiemman päätöksen. Asia 

  voidaan myös palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 

  Vanhustyön painopistettä tulee jatkossa siirtää ennaltaehkäiseviin  

  palveluihin, joista kotihoito on tärkein.  Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua 

  ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia 

  tukipalveluja. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

  Kotiin annettavan hoidon ja hoivan sekä tukipalveluiden tarkoituksena 

  on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman 

  pitkään. Kotihoidolla myös ennaltaehkäistään asiakkaan siirtymistä 

  ennenaikaisesti laitoshoitoon. 

  Palvelutalon toimintaa on tarpeen tehostaa niin, että siellä voidaan  

  jatkossa hoitaa entistä huonokuntoisempia asukkaita. Tämän vuoksi 

  hoitajan viran pätevyysvaatimuksissa on vaadittava sairaanhoitajan  

  pätevyyttä. Palvelutalon toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen  

  on panostettava entistä enemmän.  

  Tällä hetkellä vastaavan sairaanhoitajan työpanos on jakaantunut 

  niin, että hän on työskennellyt puolet työajastaan kotihoidossa ja puolet 

  palvelutalolla. Vastaavan sairaanhoitajan työ on sisältänyt sekä  

  kotihoidon, että palvelutalon hallinnolliset työt. Tämän lisäksi hänen 

  tehtäväkuvaansa on kuulunut osallistuminen käytännön hoitotyöhön 

  molemmissa työyksiköissä.     

  Vanhustyön kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää  

  vastaavan sairaanhoitajan työpanos kokonaisuudessaan kotihoitoon ja 

  lisätä palkattavan sairaanhoitajan työnkuvaan palvelutalon hallinnolliset 

  ja työnjohdolliset tehtävät. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hoitajan viran lakkauttamista 

  ja palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan viran perustamista. 

  Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan kelpoisuusehtona on  

  sairaanhoitajan koulutus ja tehtävänä palvelutalon hallinnolliset ja  

  sairaanhoidolliset työt. 

  Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myöhemmin. 

 

Muutettu ehdotus:  Kunnanhallitus palauttaa asian sosiaalilautakunnan uudelleen 

käsiteltäväksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_______________________________________________ 

Sos.ltk  § 12 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.1.2016 palauttaa asian 

sosiaalilautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

  Tuulikki Lankinen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hoitajan viran 

lakkauttamista ja palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan viran 

perustamista. Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan kelpoisuusehtona 

on sairaanhoitajan koulutus ja tehtävänä palvelutalon hallinnolliset ja 

sairaanhoidolliset työt. Hallintosääntöön tulee tehdä tarvittavat 

muutokset myöhemmin. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vastaavan sairaanhoitajan tehtäväkuvan muuttaminen 

Sos.ltk. § 4/20.1.2016 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 

 

__________________________________________________ 

 

Sos.ltk  § 13   Otetaan asia sosiaalilautakunnassa uudelleen käsiteltäväksi. 

  Tuulikki Lankinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.  

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta päättää muuttaa vastaavan sairaanhoitajan viran 

tehtäväkuvaa niin, että vastaava sairaanhoitaja vastaa jatkossa ainoastaan 

kotihoidon tehtäväalueesta.  

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta päätti muuttaa vastaavan sairaanhoitajan viran 

tehtäväkuvaa niin, että vastaava sairaanhoitaja vastaa jatkossa ainoastaan 

kotihoidon tehtäväalueesta.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Määrärahojen siirtäminen 
 

 

Sos.ltk  § 14                       Valmistelija:  Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja 

 

Vuoden 2015 sosiaalipalveluiden talousarviossa on varattu 

varhaiskasvatuksen kustannuspaikalle 2416 Ryhmäperhepäivähoito 

menokohtaan 4001 Kuukausipalkat 10 000 euroa määrärahoja ja 

menokohtaan 4100 KuEl maksut 4 000 euroa enemmän kuin on tarvittu. 

Lisäksi kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 myöntänyt 

varhaiskasvatuspalveluille lisämäärärahaa 80 000 euroa. Näistä 13 000 

euroa jää käyttämättä, kun loppuvuoden aikana säästettiin mm. 

sijaiskuluissa. Vanhustyön palveluissa kustannuspaikassa 2515 Keittiö 

on talousarvio ylittynyt noin 30 000 euroa. 

 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus vie 

kunnanvaltuuston päätettäväksi asian määrärahojen siirtämisestä 

varhaiskasvatuspalveluista em. kustannuspaikoilta kustannuspaikkaan 

2515 Keittiö yhteensä 27 000 euroa. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 
Lisätietoja:  Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, 050-572 8053 
 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 


