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Läsnä      

   

Kyllikki Kalsi  

Tarmo Kankare 

Helena Kelkka  

Satu Ketonen 

Pekka Markula 

Mika Nieminen 

Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja 

Jari Tamminen 

Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja 

 

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  

 

18–27 sivut  

 

25–34 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 5.4.2018 

 

 

 

Helena Kelkka 

 

 

 

 

Satu Ketonen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 2.5.2018  

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sosltk § 18  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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sosltk § 19 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kelkka ja Satu Ketonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluesimiehen viran muuttaminen työsuhteeksi 
 

Sosltk § 20 Valmistelija: Mari Pirinen, vastaava sairaanhoitaja 

 

 Taina Isotalo työskentelee Palvelutalon keittiössä ruokapalvelu-

esimiehen virassa.  

 

Virkasuhteisiin ja työsuhteisiin sovelletaan osittain eri lainsäädäntöä. 

Virkasuhdetta koskevat perussäännökset ovat kunnallisesta 

viranhaltijasta annetussa laissa ja (304/2003) ja työsuhdetta koskevat 

työsopimuslaissa (55/2001). Keskeisin ero virka- ja työsuhteen välillä on 

oikeussuhteen luonne. Viranhaltija on julkisoikeudellisessa suhteessa 

työnantajaan, kun taas työntekijä on yksityisoikeudellisessa suhteessa. 

Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. 

Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen. Kunnallisen 

viranhaltijalain mukaan sellainen virkasuhde, jossa ei käytetä julkista 

valtaa, voidaan muuttaa työsuhteeksi. 

  

 Taina Isotalo ei käytä työssään julkista valtaa, joten viran muuttaminen 

toimeksi on perusteltua. Muutoksella ei ole vaikutusta 

palkkakustannuksiin.  

  

 

Ehdotus: Muutetaan ruokapalveluesimiehen virka ruokapalveluesimiehen 

toimeksi 1.5.2018 alkaen.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Irtisanoutuminen 
 

Sosltk § 21  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Palvelutalon hoitoapulainen Paula Ruusunen on jättänyt 

irtisanoutumisilmoituksen. Irtisanoutuminen astuu voimaan 1.5.2018. 

 

 

Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen 1.5.2018 alkaen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sotaveteraanien avustushakemus ja ilmoitus käytetystä avustuksesta 
 

Sosltk § 22                      Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Oripään Sotaveteraanit ry on antanut 20.3.2018 päivätyn selvityksensä 

Oripään sosiaalilautakunnan myöntämien 2.500 euron kuntoutusvarojen 

käytöstä vuonna 2017. Selvitys on esityslistan liitteenä.  

 

Oripään Sotaveteraanit ry kiittää Oripään kuntaa ja sen edustajia vuoden 

2017 tuesta ja esittää, että avustus pidettäisiin vuoden 2017 mukaisena. 

 

Sosiaalilautakunta on varannut vuoden 2018 talousarvion 

käyttösuunnitelmaan 2.500 euron avustusmäärärahan käytettäväksi 

sotaveteraanien kotiavustajatoimintaan ja muuhun yhdistyksen 

päättämään toimintaan. 

 

  

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta hyväksyy Oripään Sotaveteraanit ry:n antaman 

selvityksen kuntoutusvarojen käytöstä vuonna 2017. 
 

 Sosiaalilautakunta myöntää Oripään Sotaveteraanit ry:lle 2 500 euron 

avustuksen käytettäväksi sotaveteraanien kuntoutukseen, 

avustajatoimintaan ja jalkahoitoon. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 
 

Sosltk § 23  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Toimintakertomuksessa kuvataan valtuuston hyväksymien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kunta laatii vuosittain 

maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös täydentää tuloslaskelmaa, 

tasetta ja tilitietoja. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen tulee 

tilinpäätöksessä antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tätä toimintaperiaatetta noudatetaan myös 

kunnan toimintakertomuksen laadinnassa.  

 

Sosiaalilautakunnan kertomus sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta 

vuonna 2017 on esityslistan liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kertomuksensa vuodelta 2017. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta hyväksyi tehdyin muutoksin liitteenä olevan sosiaali- 

ja terveydenhuollon kertomuksensa vuodelta 2017. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pyydä apua! -napin käyttöönotto 
 

Sosltk § 24  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Lupa auttaa! -hankkeen toimesta ollaan Varsinais-Suomessa ottamassa 

käyttöön yhteinen Pyydä apua! -nappi koko maakuntaan. Hankkeen 

aikana Pyydä apua! -napin grafiikka tulee kunnan kotisivuille. Lupa 

auttaa! -hankkeen työntekijät hoitavat kuntien puolesta napin kautta 

tulevat yhteydenotot hankkeen ajan, tarvittaessa kuitenkin saattamalla 

vaihtaen asiakkuuteen johtavat yhteydenototkotikunnan ammattilaisille. 

Hanke työskentelee yhdessä maakunnan valmisteluryhmän kanssa 

varmistaakseen Pyydä apua! -napin toimintamallin siirtymisen osaksi 

tulevan maakunnan monikanavaista asiakaspalvelua. 

 

Lupa auttaa -hanke hoitaa tällä hetkellä Pyydä apua! -nappia kahdeksan 

eri kunnan verkkosivuilla (mm. Koski tl.) ja kymmenessä eri kunnassa 

napin käyttöönotto on tällä hetkellä käynnissä eri vaiheissa (mm. Pöytyä, 

Aura, Marttila). Lisäksi omaa Pyydä apua! -nappi-toimintaa on jo 

entuudestaan kolmessa eri kunnassa omana, lapsiperhepalveluita 

laajempana toimintana (mm. Loimaa). 

 

Lupa auttaa! -hanke ja kunta tekevät sopimuksen siitä, että hanke tuottaa 

kunnan puolesta Pyydä apua! -nappiin liittyvän palvelun. Lupa auttaa! -

hanke hoitaa Pyydä apua! -napin palvelun hankkeen loppuun saakka 

(31.12.2018). Viimeistään syyskuussa 2018 selvitetään, miten palvelu 

jatkuu hankkeen loputtua. Palvelu jatkuu maakunnassa tai kunnan 

omana toimintana; jatko voidaan sopia myös muulla ratkaisulla. 

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta hyväksyy Pyydä apua! -napin käyttöönoton. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
 

Sosltk § 25  Valvira 

 -Merikratos Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

 koskevan luvan muuttaminen 

 -Ortopedia Jyri Lepistö Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

 antamista koskevan luvan muuttaminen 

   

  VSSHP 

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

  Hallitus 6.3.02018 

 

  KTO 

  Hallituksen kokouksen pöytäkirja: 15.3.2018,  www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja: www.kto-vs.fi 

 

  Loimaan kaupunki 

  -hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 20.3.2018,  
  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  Liedon kunta: 

  -Ympäristöterveyslautakunta: 28.3.2018, http://ktweb.lieto.fi/ 

   

  Turun hallinto-oikeus 

  Päätös 

   

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Sosltk § 26  Sosiaalijohtaja: 

  Hankintapäätös 9.2.2018, § 1 

  Henkilöstöpäätös 16.3.2018, § 16 

   

  

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

viranhaltijapäätökset. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Sosltk § 27 Sosiaalijohtaja antaa VSSHP:n pyytämän esityksen sairaanhoitopiirin 

toiminnan kehittämisestä vuonna 2019.  


