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Kokousaika 25.1.2018 kello 18.00–18.30 

Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 

 

Läsnä      

   

Kyllikki Kalsi  

Tarmo Kankare 

Helena Kelkka  

Satu Ketonen, pois klo 18.20 - 18.29 

Pekka Markula 

Mika Nieminen 

Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja 

Jari Tamminen 

Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja, vj. Mikko Lähteenmäki 

 

Kati Rekola, sosiaalijohtaja, esittelijä 

Mari Pirinen, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

Saara-Maria Kuitti, kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

Pekka Paju, kunnanjohtaja 

Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Matti Kulmanen, kunnanhallituksen edustaja 

  Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

 

Puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  

 

1–8 sivut  

 

1–10 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.1.2018 

 

 

 

Jari Tamminen 

 

 

 

 

Mikko Lähteenmäki 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 5.2.2018  

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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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 lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sos.ltk § 2 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Tamminen ja Mikko Lähteenmäki. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalipalveluista perittävien maksujen tarkistaminen 
 

Sos.ltk § 3  Valmistelija Kati Rekola, 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 1.1.2018 alkaen 

 enintään 18,90 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai 

hammaslääkäri  

 enintään 12,00 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai 

kodinhoitaja  

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua 

sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa. 

 

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä 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. 

 

Aterioihin esitetään korotusta, koska tuotantokustannukset ovat suuret, 

pakkausmateriaalit ovat kalliita sekä kuljetuskustannukset nousseet.  

 

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 1.1.2018 alkaen. 

 

 

Muutettu ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen (liite nro 1) mukaiset 

sosiaalipalveluista perittävät maksut indeksikorotuksilla korotettuna. 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.3.2018 alkaen. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sotainvalidien lounassetelin hinnan määrittely 

 

Sos.ltk. § 4   Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja  

 

Sosiaalilautakunta on vahvistanut tarpeen mukaan sotainvalidien 

lounassetelien arvon. Setelien arvo on vuonna 2017 vahvistettu 10,30 

euroksi, vuonna 2018 vastaavien lounassetelien arvo on 10,40 euroa. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta vahvistaa vähintään 20 prosentin sotainvalideille 

tarkoitettujen lounassetelien arvoksi 1.3.2018 alkaen 10,40 euroa. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sosiaalilautakunta 25.1.2018 5 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalitoimen laskujen ja tositteiden hyväksyjät 
 

Sosltk § 5 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Ehdotus: Sosiaalitoimen laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi sosiaalilautakunta 

nimeää sosiaalijohtajan, palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan ja 

kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan valtuustokaudeksi. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Suojavaatekorvaus kotihoidon työntekijöille 
 

Sos.ltk § 6  Valmistelija Saara-Maria Kuitti, kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

   

  Kotihoidon työntekijät huolehtivat itse työvaatteiden huollosta, 

hankinnasta sekä puhtaanapidosta. Osa henkilökunnasta saa kerran 

kuukaudessa vaatehuollosta ja puhtaanapidosta 5,00 euron korvauksen, 

osa työntekijöistä ei. 

 

  Vaihtoehtona on pesettää työ/suojavaatteet palvelutalon pesulassa, mutta 

kotihoidolla ei ole pukuhuonetiloja, jossa vaatteidenvaihto ja säilytys 

työpäivän aikana tapahtuisi. 

 

  KVTES:n mukaan; mikäli työnantaja ei voi tarkoituksenmukaisella 

tavalla huoltaa kustannuksellaan hankittua suojavaatetusta, voidaan 

paikallisesti menetellä siten, että viranhaltija/työntekijä huoltaa 

käytettäväkseen annetun suojavaatetuksen. Tällöin huollosta aiheutuvista 

kustannuksista korvataan 5,00 euroa kuukaudessa. 

 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta myöntää jokaiselle kotihoidon työntekijälle, lukuun 

ottamatta alle 1 kk ajan työskenteleviä sijaisia, 5,00 euron korvauksen/kk 

työssä käytettävien vaatteiden huoltoon ja puhtaanapitoon.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
 

Sosltk § 7  Valvira 

 -Päätös: Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy, yksityisen terveyden-

 huollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen 

 -Päätös: Tutoris Oy, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista   

 koskevan luvan muuttaminen 

   

  VSSHP 

  -esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi: 

   -hallituksen kokouspöytäkirja xx. 

  -valtuuston kokouspöytäkirja 28.11.2017 

  -Jäsenkuntien tasaerälaskutus vuonna 2018 

 

  KTO 

  Hallituksen kokouksen pöytäkirja 19.12.2017: www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja 30.11.2017: www.kto-vs.fi 

 

  Loimaan kaupunki 

  -hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja 19.12.2017:  
  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  Liedon kunta: 

  -Ympäristöterveyslautakunta 29.11.2017: http://ktweb.lieto.fi/ 

  -Ilmoitus V-S pieneläinpäivystyksen tuottajan vaihdoksesta 

 

  Sosiaali- ja terveysministeriö 

  http://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet 

  -Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2018 

  -Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat 

  vuoden 2018 alusta 

 -Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi uuden 

tartuntatautilain mukaan 

 -Toimeentulotuen perusosa 2018 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 


