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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sos.ltk § 28  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. Esityslis-

ta lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Ko-

kouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokouk-

seen. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan sosiaalilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sos.ltk § 29 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytä-

kirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Mika Nieminen 
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nimikirjaimet 

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 

 
Sos.ltk. § 30  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

   

Oripään kunta hankkii sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratokselta. Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta (22.9.2000/812) mää-

rittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti: 

1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

2. avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa (muis-

tutus)       

3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutta-

miseksi 

5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa 

siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

 

  Oripään kunnasta tehtiin 6 yhteydenottoa sosiaaliasiamieheen vuoden 

2017 aikana. Sosiaaliasiamiehen mukaan hänen tietoonsa ei ole tullut 

Oripään osalta mitään poikkeuksellista. Sosiaaliasiamiehen raportti liit-

teenä. 

 

  

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin 

vuodesta 2017. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus I/2018 
 

Sos.ltk. § 31  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on 1.1.–31.7.2018. Tasaisen 

kertymän mukaan ko. aikavälinä toteuma olisi 58,33 prosenttia. Hallin-

tokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista 

toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan tulosyk-

sikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut yksityiskohtaiset tavoit-

teet). 

 

 Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy yksi-

tyiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tehtäväaluetasol-

la. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen tavoitteiden toteu-

tumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin osavuosikatsaukset anne-

taan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi kunnanahallitukselle. 

 

 Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteuma siihen men-

nessä sekä ennuste loppuvuodesta. 

 

Sosiaalilautakunta yhteensä 

 

 

          TA 2018              Tot. Tot.% 

Tulot 453000 260 693,40 57,5% 

Menot -5 110 495 -3 602 426,23 70,5% 

 
 

 

Terveyspalvelut 

  

                 TA2018 Tot.           Tot.% 

Tulot 38 700 27 987,67 72,3% 

Menot -2 777 710 -1 831 572,41 65,9% 

 

Terveyspalveluiden toteuma ajalla 1.1.-30.7.2018 osoittaa menoissa ole-

van ylityspaineita. Yllä olevassa kunnan kirjanpitotilanteen mukaan koo-

tun taulukon luvuissa on mukana kuntalaskutustiedot heinäkuun loppuun 

asti. Loppuvuoden kuntalaskutusta on vaikea ennustaa, joten terveyspal-

velujen mahdollista menojen ylitystä tulee tarkkailla syys- lokakuun ai-

kana, jotta voidaan tarkentaa ennustetta. 

 

 

 

 

Vanhustyön palvelut 
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           TA2018 Tot.          Tot.% 

Tulot 403 800 227 806,28 56,4% 

Menot -1 298 605 -848 908,82 65,4% 

 

Myös vanhustyön toteuma ajalla 1.1.-30.7.2018 osoittaa menoissa ole-

van ylityspaineita. Vanhustyön palvelujen menokohdissa toteuma on 

ylittynyt reippaasti sijaisten palkkakustannuksissa. Sijaisten palkkakus-

tannuksiin on vuonna 2018 budjetoitu 65 000€, ja heinäkuun loppuun 

mennessä kuluihin oli käytetty jo 115 962,95€. Palvelutalolla on jäänyt 

yksi kodinhoitajan vakanssi täyttämättä eläköitymisen myötä, ja arvio 

siitä, pitääkö kyseinen vakanssi täyttää jatkossa on vielä keskeneräinen. 

Sijaisia on käytetty myös paljon sairauslomien johdosta. Tarkennuksia 

sijaisten käyttämisestä tehdään hallintokunnan sisällä. Hallinto-oikeuden 

päätöksellä on maksettu 1.1.-30.7.2018 143 000€ toiselta kunnalta lasku-

tettua vanhustyön asumispalvelua. Kuluun ei olla talousarviossa varau-

duttu. Muilta osin toteuma näyttäisi heinäkuun lopun kirjanpidon mu-

kaan toteutumaan ilman ylityksiä. 

 

Sosiaalityön palvelut 

 

 

          TA 2018              Tot. Tot.% 

Tulot 10 500 4 899,45 46,7% 

Menot -1 034 180 -921 945,00 89,1% 

 

Sosiaalityön osalta määrärahat eivät tule todennäköisesti riittämään. Las-

tensuojelussa on alkuvuoden aikana jouduttu ostamaan perhekuntoutus-

ta, joka on kallis korjaava palvelumuoto. Myös erityisryhmien asumis-

palveluita on jouduttu ostamaan. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa nykyisin 

kuntia järjestämään lapsiperheiden kotipalvelua sekä muuta ennaltaeh-

käisevää palvelua, joten palveluja on tarjottava aikaisempaa suuremmal-

le asiakasmäärälle. Sijaishuollon sekä palveluasumisen kustannukset 

(asiakaspalvelujen ostot) ovat menokohtia, joiden toteuma tulee ylitty-

mään talousarviosta. Kalliita sijaishuollon ostoja on alkuvuoden jälkeen 

pystytty lopettamaan, eikä nämä kuluerät jää pysyväisluonteisiksi. 

 

Ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnan toteutumisen osavuosi-

katsauksen tiedoksi saaduksi. 

 

 Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

palvelutalon 13. tyhjäksi jäänyt hoitajan paikka täytetään. Tarmo Kanka-

re kannatti ehdotusta. 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten 

henkilökuljetusten –hankinnan kilpailutus yhteishankintana 
 

Sosltk § 32 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Liikennepalvelulaki (320/2017) astui voimaan 1.7.2018. Laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 25 § 1 määritte-

lee kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa, kun kyseessä on palveluiden 

hankinta. Kuljetuspalvelut eivät ole sosiaali- ja terveyspalveluja, joten 

niihin ei voida soveltaa kyseisen lain kohtaa 25 § 3 koskien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden hankintaa. Oripään kunnan sosiaalilautakunnan jär-

jestämiin kuljetuksiin talousarviossa vuodelle 2018 on varattu 49 200 

euroa.  

 

Oripään kunta on ollut mukana suunnittelemassa alueellista kilpailutusta, 

jossa kilpailutetaan sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetuksen yhteishankintana. Pöyty-

än kunta toimii kilpailuttajana yhteishankinnassa.  

 

Pöytyän kunta pyytää valtuutusta kilpailutuksen järjestämiseen Oripään 

kunnalta. Valtuutuksella (liite no 1) Oripään kunta sitoutuu osallistu-

maan Pöytyän kunnan järjestämään ”Sosiaali- ja terveystoimialan vam-

maispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten” – 

hankinnan kilpailutukseen sekä tekemään oman asiakaskohtaisen kirjal-

lisen hankintasopimuksen kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailu-

tuksen perusteella valittujen sopimustoimittajien kanssa.  

 

Oripään kunta valtuuttaa Pöytyän kunnan  

- Hyväksymään ja allekirjoittamaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankin-

tapäätöksen myös mahdollisen option osalta  

- Hoitamaan mahdolliset hankintaoikaisut sekä mahdolliset muutoksen-

hakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

- säilyttämään ja arkistoimaan hankintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat.  

 

Valtuuttajana Oripään kunta vastaa liitteenä no 1 olevassa valtuutuksessa 

mainituista asioista ja velvoitteista. Kilpailutuksessa noudatetaan Suo-

men lakia, johon on implementoitu EU:n ns. hankintadirektiivit. Kilpai-

lutuksen valmistelussa käytetään apuna Ju-Ha Consulting Oy:tä, jonka 

kustannukset jakavat yhteishankintaan osallistuvat kunnat. Hankkeen ar-

vioitu kokonaiskustannus on 4950 euroa (alv 0 %). 
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Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa Oripään kunnan järjestämään ja 

hoitamaan ”Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaali-

huoltolain mukaisten henkilökuljetusten” –hankinnan kilpailutuksen liit-

teenä no 1 olevan valtuutuksen mukaisesti. Sosiaalilautakunta sosiaali-

johtaja Kati Rekolan allekirjoittamaan valtuutuksen. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä 
 

Sosltk § 33 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 
Vuonna 2017 laadittiin Turun kaupungin ja Auran kunnan, Kaarinan kaupungin, Ke-

miönsaaren kunnan, Kosken Tl kunnan, Liedon kunnan, Loimaan kaupungin, Martti-

lan kunnan, Naantalin kaupungin, Oripään kunnan, Paimion kaupungin, Paraisten 

kaupungin, Pöytyän kunnan, Raision kaupungin (vastaa myös Ruskon kunnan sosiaa-

lipalveluista), Salon kaupungin, Sauvon kunnan, Someron kaupungin sekä perustur-

vakuntayhtymä Akselin (jäsenkunnat Masku, Mynämäki, Nousiainen) välinen sopi-

mus alueellisesta yhteistyöstä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämi-

sessä.  

 

Tuolloin laaditun sopimuksen mukaisesti on sopimuskuntien virka-ajan ulkopuolinen 

sosiaalipäivystys organisoitu tällä hetkellä seuraavasti:  

- Sosiaalipäivystys muodostuu aktiivipäivystysyksiköstä sekä alueellisista varallaolo-

ringeistä.  

- Sosiaalipäivystyksen aktiivipäivystysyksikön toiminnasta vastaa Turun kaupungin 

hyvinvointitoimiala. Yksikkö vastaa kaikkien sopimuskuntien alueella puhelimitse ta-

pahtuvasta päivystystyöstä. Yksikön työntekijä arvioi edellyttääkö päivystystehtävä 

jalkautumista asiakkaan luo.  

- Jalkautumista edellyttävissä tilanteissa Kaarinan kaupungin, Liedon kunnan, Maskun 

kunnan, Mynämäen kunnan, Naantalin kaupungin, Nousiaisten kunnan, Paimion kau-

pungin, Paraisten kaupungin, Raision kaupungin, Ruskon kunnan, Sauvon kunnan se-

kä Turun kaupungin alueella vastaa toiminnasta aktiivipäivystysyksikkö.  

- Sosiaalipäivystykseen kuuluvat aktiivipäivystysyksikön lisäksi Loimaan alueen va-

rallaolorinki sekä Salon alueen varallaolorinki. Loimaan alueen varallaoloringin toi-

minnasta ovat sopineet keskinäisellä sopimuksellaan Auran kunta, Kosken Tl kunta, 

Loimaan kaupunki, Marttilan kunta, Oripään kunta sekä Pöytyän kunta. Salon alueen 

varallaoloringin toiminnasta ovat sopineet keskinäisellä sopimuksellaan Kemiönsaa-

ren kunta, Salon kaupunki sekä Someron kaupunki. Varallaoloringit vastaavat jalkau-

tumista vaativista tehtävistä näillä alueilla.  

 

Virka-aikana tapahtuvasta sosiaalipäivystyksestä kunnat vastaavat itse. Oripään kunta 

järjestää virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen Loimaan kaupungin avulla niin, että 

Loimaan kaupunki välittää tehtävän Oripään kuntaan. Varsinais-Suomen kuntien sekä 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hyväksymässä Varsinais-Suomen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017 - 

2018 on linjattu, että tavoitteena on organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti 

toimivaksi, aktiivityöhön perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaali-

päivystyksen tarpeeseen koko alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä 

tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Päivityksessä myös tode-

taan, että tavoitetta kohti edetään askelittain.  

 

Maakunnan sote-johtajien kokouksessa 3.5.2018 on käsitelty yhteistyön tiivistämistä 

entisestään. Tuolloin merkittiin tiedoksi Vakka-Suomen kuntien edustajien ilmoitus 

siitä, että mikäli sote-uudistus ei toteudu, halutaan Vakka-Suomessa säilyttää sosiaali-
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päivystys nykyisellään, eikä sitä siinä tapauksessa tulla toistaiseksi yhdistämään maa-

kunnalliseen yksikköön. 

 
Sote-uudistuksen valmistelu on toistaiseksi edelleen kesken. Näillä näkymin järjestä-

misvastuu voisi siirtyä maakunnille vuoden 2021 alusta lukien. Tämän johdosta uusi, 

vuoden 2019 alusta käyttöönotettavaksi suunniteltu malli koskee ainoastaan nykyisiä 

sopimuskuntia.  

 

Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintamallia esitetään muutettavaksi 

(sopimusluonnos uudesta toimintamallista liitteenä no 2) niin, että vuoden 2019 alusta 

lukien vastaa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö sekä puhelimitse tapahtuvasta 

päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä sopijapuolten edustamissa kun-

nissa. Päivystysyksikköön saa jatkossakin yhteyden Hätäkeskuksen kautta. Tämän li-

säksi avataan uudeksi yhteydenottokanavaksi suora, kaikille kuntalaisille avoin puhe-

linnumero.  

 

Toiminnallisen muutoksen myötä lisätään sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolel-

la työskentelevien sosiaalityöntekijöiden määrää 5 työntekijällä (12>17). Loimaan ja 

Salon alueen varallaoloringit lakkautetaan, jalkautumisen myös näille alueille hoitaa 

jatkossa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö. Toiminnasta aiheutuvat kustan-

nukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Kustannukset 

jaetaan väestöperusteisesti pohjautuen edellisen vuoden 31.12. mukaiseen kunnan 

asukaslukuun. Arvio Oripään kunnan osuudesta vuodelle 2019 on 4180€. Kustavin 

kunnalle, Laitilan kaupungille, Pyhärannan kunnalle, Taivassalon kunnalle, Uuden-

kaupungin kaupungille sekä Vehmaan kunnalle varataan mahdollisuus liittyä sopi-

mukseen vuoden 2020 alusta lukien. Päätökset mahdollisesta liittymisestä sopimuk-

seen tulee tehdä 30.6.2019 mennessä. Liitteenä no 2 on sopimus sosiaalipäivystyksen 

järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä sekä liitteenä no 3 sosiaalipäivystyksen 

talousarvio vuodelle 2019. Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupungin hy-

vinvointitoimiala jakelun mukaisia kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään oheisen so-

pimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä. 

 
Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 2 mukaisen sopimuksen sosiaali-

päivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ja valtuuttaa sosiaalijohtaja 

Kati Rekolan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kodinhoitajan irtisanoutuminen          

 

Sosltk § 34             Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 

 Kotihoidon kodinhoitaja Eila Halkivaha on jättänyt irtisanoutumisilmoi- 

 tuksen. Irtisanoutuminen astuu voimaan 31.10.2018. 

 

 Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen 31.10.2018 alkaen. 

 

                

 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus 
 

Sosltk § 35 Valmistelija Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

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

sosiaalipalvelujen tuottaja, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia 

sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen 

aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kun-

nassa, 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 pal-

velujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 

momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalve-

luja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoi-

toa”. 

 

 Oripään sosiaalilautakunnalle on saapunut seuraava ilmoitus: 

 

 Mielen hyvinvointi – Ahola & Talonen 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetun yksityisen 

sosiaalipalveluiden tuottajan ja toteaa niiden täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä 

yrityksen toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot aluehallintoviras-

tolle. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Esitys Varsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 

johtoryhmän asettamiseksi ajalle 1.4.2018-31.12.2020 
 

Sosltk § 36 Valmistelija Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Työ- ja elinkeinotoimiston tulee työllistämistä edeltävästä monialaisesta 

yhteispalvelusta annetun asetuksen mukaan asettaa toimialueelleen mo-

nialaisen yhteistyön johtoryhmä (1377/2014, § 2), jossa on edustus maa-

kunnan seutukunnista. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeä-

vät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Johtoryhmän sihteeri tulee työ- ja elinkeinotoimistosta. 

 

 Edelliselle johtoryhmän istuntokaudelle 1.4.2015- 31.3.2018 johtoryh-

mään asetettiin Turunmaan seutukunnalta 1 edustaja, Turun kaupungista 

2 edustajaa, muulta Turun seutukunnalta 1 edustaja, Vakka-Suomen seu-

tukunnasta 1 edustaja, Loimaan seutukunnasta 1 edustaja ja Salon seutu-

kunnasta 1 edustaja. 

 

  Varsinais-Suomen TE- toimisto esittää, että seuraava työllistä edistävän 

monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä asetetaan ajalle 1.4.2018- 

31.12.2020. Perusteena asetuksessa mainittua kolmea vuotta lyhyemmäl-

le istuntokaudelle on mahdollisesti toteutuva maakuntauudistus ja siitä 

aiheutuvat uudet järjestelyt palveluiden tarjoamisessa. Nyt asetettava 

johtoryhmä onkin toimivaltainen vain niin pitkään, kun laki (1377/2014, 

§2) on voimassa nykyisessä muodossaan. 

 

 Varsinais-Suomen TE-toimisto esittää, että työllistämistä editävän mo-

nialaisen yhteistyön johtoryhmään nimetään kaudelle 1.4.2018-

31.12.2020 ensisijaisesti samat jäsenet varajäsenineen kuin johtoryhmän 

edellisellä kaudella. Johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat täten kau-

delle 1.4.2018-31.12.2020 seuraavat: 

 

 Itäisten kuntien alue 

   kaupunginjohtaja Harri Virta 

   kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki (varalla) 

 

 Kansaneläkelaitos 

   Turun vakuutuspiirin johtaja Heikki Heilä 

   etuuskäsittelyn päällikkö Minna Nilsson (varalla) 

 

 Loimaan alue 

   sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto 

   nimetty varajäsen, avoinna henkilövaihdoksen takia 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Läntisten kuntien alue 

   perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen 

   sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg (varalla) 

 

 Salon alue 

   sosiaalipalveluiden päällikkö Eeva Purhonen 

   sosiaalityön johtaja Marjaana Sorokin (varalla) 

 

 Turun kaupunki 

   palvelujohtaja Mika Helva 

   kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa (varalla) 

   työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto 

   palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen (varalla) 

 

 Turunmaan alue 

   sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist 

   esimies Ann-Margareth Österås (varalla) 

 

 TYP Varsinais-Suomi 

   Varsinais-Suomen TYP-johtaja Maria Silver 

 

 Vakka-Suomen alue 

   sosiaalityön johtaja Lauri Heino 

   sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila (varalla) 

 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus 

   työvoimapalveluasiantuntija Sari Säippä 

 

  Varsinais-Suomen TE-toimisto 

   johtaja Kjell Henrichson 

   palvelujohtaja Ullakaisa Nieminen (varalla) 

    

   palvelujohtaja Kari Kettunen 

   palveluesimies Minna Pekonniemi (varalla) 

 

   substanssivastaava Pasi Romppanen (sihteeri) 

 

 Varsinais-suomen TE-keskus pyytää kunnilta kirjallista hyväksyntää 

esitykseensä. Varsinais-Suomen TYP-johtajalta Maria Silveriltä on tullut 

22.8.2018 sähköposti, jossa kertoo Loimaan seutua jatkossa edustavan 

varsinaisena jäsenenä Loimaan kaupungin kehittämisjohtajan Matti 

Tunkkarin (Jaakko Kaunisto sijaisena) ja varaedustajana Pöytyän kun-

nanjohtajan Anu Helinin.  

    

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta hyväksyy TE-toimiston esityksen Varsinais-Suomen 

työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelujen johtoryhmän aset-
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

tamiseksi ajalle 1.4.2018-31.12.2020, kuitenkin siten, että Loimaan seu-

tua jatkossa edustaa varsinaisena jäsenenä Loimaan kaupungin kehittä-

misjohtajan Matti Tunkkarin (Jaakko Kaunisto sijaisena) ja varaedusta-

jana Pöytyän kunnanjohtajan Anu Helinin. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 

 

 

 

 

Ilmoitusasiat 
 

Sosltk § 37  Valvira 

 -DRA Consulting Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

 koskevan luvan muuttaminen 

-Coronaria Contexia Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen  an-

tamista koskevan luvan muuttaminen 

 -WellSaid Oy:Yksityisen terveydenhuollon pavelujen antamista koskeva 

 aloituslupa 

-Attentio Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista  kos-

kevan luvan muuttaminen 

 -Aivoliiton Palvelut Oy, Erityisosaamiskeskus Suvituuli: Yksityisen 

 terveydenhuollon pavelujen antamista koskeva lupa 

-Debora Oy, Debora Fysio Turku: Yksityisen terveydenhuollon  pal-

velujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

-HLS-Fondo Oy: Yksityisen terveydenhuollon pavelujen antamista  kos-

keva lupa 

-Merikratos Oy, Turku: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen  an-

tamista koskevan toiminnan lopettaminen 

-Tecter Oy: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista  kos-

keva aloituslupa 

 -Mielen hyvinvointi – Ahola & Talonen: Yksityisen terveydenhuollon 

 palvelujen antamista koskeva aloituslupa 

-Attendo Oy terapia. Ylivieska, attendo terapia Raisio: Yksityisen  ter-

veydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

 -Coronaria Contexia Oy c/o Vakka-Suomen Fysiokulma Oy: Yksityisen 

 terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimen muutos 

 -Suomen Terveystalo Oy: Luvan muutos  

 -Jalkaterapia SunJalat Oy: Yksityisen  terveydenhuollon pavelujen 

 antamista koskeva lupa 

 

  VSSHP 

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

  Hallitus 12.6.2018 

  Valtuusto 12.6.2018 
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  KTO 

  Hallituksen kokouksen pöytäkirja: 18.6.2018: www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja: www.kto-vs.fi 

 

  Loimaan kaupunki 

  -hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 19.6.2018, 21.8.2018  :  
  http://loimaa.fi/poytakirjat.. 

 

  Liedon kunta: 

  -Ympäristöterveyslautakunta: 6.6.2018, http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  STM 

  -Työnhaun voimassaolo ja toimeentulotuki 

  -Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet  

  toimeentulotuessa 

  AVI 

  Ohjauskirje: Kuntien päätösten EVA menettelyssä on parannettavaa 

   

   

 

   

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat ilmoitus-

asiat. 

 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin
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Viranhaltijapäätökset 
 

Sosltk § 38  Sosiaalijohtaja: 

  Hankintapäätös  

  Henkilöstöpäätös  

  Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja: 

  Hankintapäätös  

  Henkilöstöpäätös  

  Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja: 

  Hankintapäätös  

  Henkilöstöpäätös  

 

   

  

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat viranhalti-

japäätökset. 

 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin 


