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Kokouspaikka
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Läsnä
Halkivaha, Erkki
Isotalo, Päivi
Tuusa-Oksanen, Päivi
Jokinen, Olli
Juhala-Nuutila, Moonica
Kaarto, Anne-Mari
Paju, Tuire
Kankare, Tarmo
Kulmanen, Matti
Mäntysaari, Kalevi
Kuosa, Tero
Kössi, Päivi
Lehtonen, Jukka
Leppämäki, Mauri
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Lintumaa, Anne
Mäkinen, Heikki
Ojanperä, Taru
Rouhiainen, Hannele
Vainionmaa, Reijo
Paju Pekka, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Kössi Päivi

Pöytäkirjanpitäjä

Paju Pekka

Asiat

pykälät

1–9

sivut

1 – 16

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 29.2.2016

Reijo Vainionmaa
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 1.3.2016
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Erkki Halkivaha

Pekka Paju

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

22.2.2016

2

_______________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 1 §

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 16.2.2016. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla 16.2.2016 ja Loimaan lehdessä ja
Auranmaan Viikkolehdessä.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä
on saapuvilla.

Ehdotus:

Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 2 §

Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen
mukaan
pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 29.2.2016 klo 9.00.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Vainionmaa ja Erkki Halkivaha.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

valitaan

kaksi
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Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi
Khall 4 §/25.1.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät
Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa
mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon
perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Myös muut kuin
jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on
kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn annettuja
vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu
runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Tausta ja aineistot
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden
perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja
terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa,
jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä.
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on
kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan
kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi
sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja
sosiaali- ja terveysministeriöön.
Lausunnot pyydetään antamaan 28.1.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut
vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain
määräaikaan sähköisesti saapuneet lausunnot.

Ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.
Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää, että Oripää kuuluu
nykyisen Varsinais-Suomen maakunnan pohjalta muodostettavaan
itsehallintoalueeseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 3 §
Ehdotus:

Valtuusto päättää ilmoittaa, että Oripää kuuluu nykyisen VarsinaisSuomen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Khall 153 §/7.12.2015

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä pyytää 31.12.2015 mennessä
kunnan
päätöstä
koulutuskuntayhtymän
perussopimuksen
muuttamisesta. Muutos koskee perussopimuksen 2 §:ää, jossa määrätään
seuraavasti:
”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää
ammatillista peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet
sekä
tuottaa
ammatillista
aikuiskoulutusta
ja
hoitaa
oppisopimustoimintaa.
Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja
palvelutoimintoja. ”
Pykälä esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon (muutos
korostettuna):
”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää
ammatillista peruskoulutusta ja lukiokoulutusta ottaen huomioon
alueen koulutustarpeet sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja
hoitaa oppisopimustoimintaa.
Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja
palvelutoimintoja."
Perussopimus on kuntien välinen sopimus ja sen muuttamisesta päättävät
jäsenkunnat. Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien
valtuustot.
Kuntayhtymäjohtaja on jäsenkuntien viranhaltijoiden tapaamisissa
esittänyt niille jäsenkunnille, jotka ylläpitävät lukiokoulutusta,
mahdollisuutta käynnistää neuvottelu lukiokoulutuksen järjestämisluvan
siirtämisestä kunnalta kuntayhtymälle. Loimaan kaupunki asetti
työryhmän selvittämään toisen asteen koulutuksen keskittämisen eli
lukiokoulutuksen
siirtämisen
osaksi
Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymän toimintaa. Yksityiskohtaisempaa valmistelua
varten Loimaan kaupunki ja koulutuskuntayhtymä asettivat
jatkotyöryhmän. Työryhmä piti perusteltuna, että Loimaan kaupunki
luopuu
lukiokoulutuksen
ylläpitämisestä
ja
Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymä
hakee
opetusja
kulttuuriministeriöltä
lukiokoulutuksen ylläpitämislupaa 1.1.2017 alkaen. Työryhmä suositteli
uuden oppilaitoksen nimeksi Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio,
Novida. Muutoksen lähtökohtana on, että lukiokoulutuksen siirtymisestä
kuntayhtymälle ei saa aiheutua kustannuksia, jotka jouduttaisiin
kattamaan ammatillisen koulutuksen valtionosuuksilla.
Osassa kuntia on herättänyt pelkoa perussopimuksen muutoksen
sananmuoto, joka nähdään mahdollisuutena järjestää kuntayhtymän
toimesta lukiokoulutusta kaikissa jäsenkunnissa. Jotta tästä pelosta ei

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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tulisi estettä pysyä suunnitellussa aikataulussa siirtää Loimaan lukion
järjestämislupa
kuntayhtymälle,
perussopimuksen
muutoksessa
mainitaan
nimeltä
Loimaan
kaupunki
lukiokoulutuksen
järjestämiskuntana.
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimusta muutetaan sen mukaiseksi, että Loimaan
kaupungin lukiokoulutus siirretään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpitämäksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

__________________________________________________
Kvalt 39 §/14.12.2015
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__________________________________________________
Khall 7 §/25.1.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Huittisten kaupungin, Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan valtuustot
hyväksyivät kuntayhtymän esityksen. Liedon kunnanhallitus, Pöytyän
kunnanhallitus ja Uudenkaupungin kaupunginhallitus päättivät palauttaa
asian kuntayhtymälle uudelleen valmisteluun. Marttilan kunnanvaltuusto
päätti siirtää asian myöhempään ajankohtaan ja Aura ja Koski Tl siirsi
asian käsittelyn vuodelle 2016.
Kuntayhtymän virkamiehet ja jäsenkuntien kuntajohtajat pitivät
11.1.2016 asiasta uuden neuvottelun. Neuvottelussa sovittiin
perussopimuksen muutoksesta, Loimaan kaupungin ja kuntayhtymän
välisestä sopimuksesta sekä lukiokoulutuksen talouden seurannasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimusta muutettavaksi siten, että 2 § kuuluu :
”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää
ammatillista peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet
sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja hoitaa
oppisopimustoimintaa sekä järjestää lukiolain mukaista koulutusta
Loimaan kaupungin alueella.”
Pykälä 21 muutetaan muotoon ”Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän
varoihin ja vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät
peruspääomaosuuksien suhteessa.
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Mikäli jokin kuntayhtymän jäsenkunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa
kuntayhtymän ylläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän
lukiokoulutuksen kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin,
kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla
valtionosuuksilla.”
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 4 §
Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kaavoituskatsaus
Khall 17 §/15.2.2016

Valmistelija: Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja
Kaavoituskatsaus liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kaavoituskatsauksen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 5 §
Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Siirtoviemäriurakoiden taloudellinen loppuselvitys
Tekn.ltk. § 11/28.1.2016 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja

SELVITYS SIIRTOVIEMÄRIN RAKENTAMISESTA JA SEN KUSTANNUKSISTA

Liedon as.-Aura-Riihikoski-Oripää
Hankkeen tarkoitus
Hankkeen tarkoituksena oli lopettaa Oripään, Riihikosken ja Auran jätevedenpuhdistamojen
toiminta ja johtaa jätevedet käsiteltäväksi Turkuun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon.
Siirtoviemärin mitoitus on perustunut Auranmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan vuodelta
2008.
Siirtoviemäri Oripään ja Liedon välillä on jaettu neljään linjaosuuteen. Linjaosuuksista kolme
Oripää-Pöytyän kk, Riihikoski-Aura ja Aura Liedon as. ovat uusia. Neljäs osuus Pöytyän kk Riihikoski hyödyntää olemassaolevaa viemäriverkostoa.
Hankkeen suunnittelu
Hankkeen suunnittelusta on vastannut FCG Finnish Consulting Group Oy
Suunitelmaselostuksessa 20.6.2011 on hankkeen kustannusarvioksi laskettu 4,3 ME. Kuntien
yheiset kustannukset ovat olleet n. 3,48 ME. Lisäksi kunnat ovat maksaneet suunnittelun ja
maanomistajakorvauksia sekä liittymismaksuja. Rakennuttamisesta huolehti ELY-keskus.
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä on suoritettu myös pumppaamosaneerauksia välillä
Riihikoski - Pöytyän kk.
Hankkeen I vaihe: Liedon asema - Aura
Urakoitsijat:
Maanrakennus Kylä-Kaila Oy (pääurakka)
Oy Lining Ab (pumppaamot)
FCG (valvonta)
Tarpeen mukaan käytetty myös muita toimittajia.
Kuntien osuudet:
Oripää 5 %
Pöytyä 24 %
Aura 60 %
Lieto 11 %
Hankkeen yhteydessä toteutettu yhdysvesijohto, jonka kustannukset on jaettu tasan Liedon ja
Auran kuntien kesken. Kustannukset urakoitsija laskutti lisätyön erissä 5 ja 10 yhteensä 38 908
euroa. Toteutettu on myös Käyrän pumppaamo sekä Harakkamäen vesijohto. Pumppaamon hinta
oli 32740 € ja vesijohdon hinta 18 703 €. Nämä on laskutettu kokonaan Auran kunnalta. Näihin ei
ole kohdistettu valtionosuutta.
Hankkeen II vaihe: Aura - Riihikoski
Urakoitsijat:
MRL Isomäki Oy (pääurakka)
Oy Lining Ab (pumppaamot)
FCG (valvonta)
Tarpeen mukaan käytetty myös muita toimittajia.

Kuntien osuudet:
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Oripää 9 %
Pöytyä 78 %
Aura 13 %
Lieto 0 %
Hankkeen III
vaihe: Pöytyä - Oripää
Urakoitsijat:
MRL Isomäki Oy (pääurakka)
Oy Lining Ab (pumppaamot)
FCG (valvonta)
Tarpeen mukaan käytetty myös muita toimittajia.
Kuntien osuudet:
Oripää 60 %
Pöytyä 40 %
Aura 0 %
Lieto 0 %
Hankkeen III vaiheen yhteydessä on saneerattu kolme pumppaamoa välillä
Riihikoski - Pöytyän kk.
Muut hankinnat
Varavoimakoneet ja niiden rahti
Varavoimakoneita on hankittu kolme. Kustannusjako tasan Liedolle, Auralle ja
Pöytyälle
Tasausallas
Tasausallas toteutettiin Auran käytöstä poistuvalle puhdistamolle. Tasausaltaalla voidaan tasata
vuotovesien aiheuttamia kuormituspiikkejä. Pumppaamoiden sähkönkäyttöä saadaan alennettua.
Sen käytöllä voidaan vähentää ohivirtaamia Aurajokeen. Myös toimintahäiriöiden ja huoltojen
aikana jätevesiä voidaan johtaa
Kuntien osuudet:
Oripää 20 %
Pöytyä 45 %
Aura 35 %
Lieto 0 %
Muita tietoja hankkeesta
Rakennuttajana on toiminut Ely-keskus.
Valtion rahoitusosuuden maksimimäärä on 1400 000 euroa kuitenkin enintään 50 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
Valtion rahoitusosuutta Pöytyän kunta on laskuttanut ELY-keskukselta työn edistymisen mukaan.
Valtionosuuden koko määrä on maksettu.
Valvoja FCG / Arto Wendelin
Hanketta hallinnoi Pöytyän kunta, jonka kautta hoidetaan rahaliikenne.
Pöytyän kunta laskuttaa yleiskuluna 3 % laskun maksettavasta määrästä.
Rakentamisaikaisissa kuntalaskutuksissa on vähennetty valtion rahoitusosuutta 40 %.
Hankkeen valmistuttua on tarkistettu valtion rahoitusosuuden kuntakohtaiset euromäärät. Valtion
rahoitusosuuden lopullinen prosentti on 40,2785 %.
Maanomistajille maksettavista korvauksista vastaa jokainen kunta omalla alueellaan.
SELVITYS SIIRTOVIEMÄRIN RAKENTAMISESTA JA SEN
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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KUSTANNUKSISTA
Liedon as.-Aura-Riihikoski-Oripää
Valtionosuuslaskelma
Hankkeen valtionosuuteen oikeuttavat menot, €
Liedon asema - Aura
1800275,17
Aura - Riihikoski
782417,05
Riihikoski - Pöytyä - Oripää
700559,29
Tasausallas
114132,78
Varavoimakoneet
78413,00
Yhteensä
3475797,290
Valtionosuuden määrä
1400000,00
Valtionosuus-%
40,2785284

Oripään kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi tuli 603593,43 euroa josta valtionosuus kattoi
243118,55 euroa ja lopulliseksi nettomaksuosuudeksi jäi 360 474,88 euroa.
Marke Kuloveden laatima selvitys siirtoviemärin rakentamisesta ja sen kustannuksista on
kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Ehdotus:

Lautakunta merkitsee siirtoviemäriurakoiden taloudellisen loppuselvityksen
tietoonsa saatetuiksi ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja – valtuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

__________________________________________________
Khall 19 §/15.2.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee siirtoviemäriurakoiden taloudellisen loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 6 §
Ehdotus:

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanvaltuusto merkitsee siirtoviemäriurakoiden taloudellisen
loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Ero luottamustoimesta
Khall 20 §/15.2.2016

Jussi-Pekka Paju on paikkakunnalta muuton vuoksi menettänyt
vaalikelpoisuutensa Oripään kunnan luottamustoimiin.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Jussi-Pekka
Pajun tilalle varajäsenen sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 7 §
Ehdotus:

Valtuusto valitsee Jussi-Pekka Pajun tilalle sivistyslautakunnan
varajäsenen.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti valita sivistyslautakunnan varajäseneksi Antti
Nuutilan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

22.2.2016

14

_______________________________________________________________________________________

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 § 12/3.2.2016

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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Khall 22 §/15.2.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 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.

__________________________________________________
Kvalt 8 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää lakkauttaa hoitajan viran ja perustaa
palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan viran. Palvelutalon vastaavan
sairaanhoitajan kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan koulutus ja
tehtävänä palvelutalon hallinnolliset ja sairaanhoidolliset työt.
Hallintosääntöön tulee tehdä tarvittavat muutokset myöhemmin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Määrärahojen siirtäminen
Sos.ltk § 14/3.2.2016

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

__________________________________________________
Khall 23 §/15.2.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi määrärahojen siirron
varhaiskasvatuspalveluista kustannuspaikkaan 2515 Keittiö yhteensä
27 000 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 9 §
Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy määrärahojen siirron varhaiskasvatuspalveluista
kustannuspaikkaan 2515 Keittiö yhteensä 27 000 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

