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Virve Koski 
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Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.10.2018 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sos.ltk § 49  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. Koko-

uskutsu 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:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sos.ltk § 50 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytä-

kirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Helena Kelkka ja Satu Ketonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma sekä alustava käyttösuunnitel-

ma vuodelle 2019 
 

Sos.ltk. § 41   Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennes-

sä kunnalle seuraavan vuoden talousarvion sekä kolmea tai useampaa 

vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio ja -suunnitelma on 

laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-

taan. Talousarviossa valtuusto varmistaa keskeiset toiminnalliset tavoit-

teet, joita hallintokunnat tarkentavat omissa käyttö-suunnitelmissaan. 

Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää-

rärahat ja tuloarvot. Määrärahat valtuusto vahvistaa nettomääräisinä si-

toviksi. 

Sosiaalilautakunnan talousarvio on laadittu siten, että toimintaa ylläpide-

tään pääosin nykyisillä henkilöstöresursseilla.Talousarvio perustuu vuo-

den 2018 puolella syntyneisiin palvelutarpeisiin sekä palvelutarpeen ar-

vioinnin pohjalta tehtyihin palvelupäätöksiin.  

 

Talousarvioehdotus jaetaan kokouksessa. 

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä 

olevan talousarvioehdotuksensa alustavine käyttösuunnitelmineen.  

 

 

Muutettu ehdotus: Puheenjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle. 

 

  

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

Sos.ltk. § 51   Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä 

olevan talousarvioehdotuksensa alustavine käyttösuunnitelmineen.  

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että sosiaalilautakunta päät-

tää, että perustiedon tunnuslukuja korjataan henkilömäärän osalta vas-

taamaan todellisuutta, koska lautakunnassa huomattiin osan lasketun 

kahteen kertaan (kotisairaanhoito). 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Anomus virkavapaudesta 

 
Sos.ltk § 52  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja Mari Pirinen anoo palkatonta virka-

vapautta ajalle 3.12.2018 – 31.5.2019. Virkavapauden syy on toisen teh-

tävän hoito. 

 

 Mari Pirinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi. 

 

Ehdotus:  Lautakunta päättää myöntää anotun virkavapauden. 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 


