ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sosiaalilautakunta

Kokousaika

15.5.2019 kello 18.00 – 19.11

Kokouspaikka

Kunnanvirasto, Koulutie 2

Nro

Sivu

3/2019

18

Läsnä
Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja
Kyllikki Kalsi
Tarmo Kankare
Helena Kelkka
Satu Ketonen
Pekka Markula
Mika Nieminen
Jari Tamminen
Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja Mikko Lähteenmäki, varajäsen
Kati Rekola, sosiaalijohtaja, vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Maisa Kulmanen, vs. palvelutalon vastaava sairaanhoitaja
Kirsi Malmi, vs. kotihoidon vastaava sairaanhoitaja
Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Matti Kulmanen, kunnanhallituksen edustaja
Laura Torkki, sihteeri/pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Eija-Liisa Suisto

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

17 - 24

sivut

18 - 26

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Eija-Liisa Suisto
puheenjohtaja
Oripäässä 15.5.2019

Tarmo Kankare
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 23.5.2019 klo 9.00 – 12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Satu Ketonen

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosltk § 17

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:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Sosltk § 18
Ehdotus:

Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Satu Ketonen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

olevat.
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Ankkuritoiminnan resurssimuutos
Sosltk § 19

Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja
Ankkuritoiminta käynnistyi Loimaan poliisiasemalla syksyllä 2017.
Toiminta kattaa Loimaan seutukunnan kuusi kuntaa. Loimaan kaupunki
on osoittanut henkilöstöresurssina toimintaan 1,5 henkilöä (1
sosiaalityöntekijä ja 0,5 psykiatrinen sairaanhoitaja). Toiminta on koettu
vaikuttavaksi keinoksi varhaisessa puuttumisessa.
Ankkuritoiminta käynnistyi Loimaan poliisiasemalla syksyllä 2017.
Toiminta kattaa Loimaan seutukunnan kuusi kuntaa. Loimaan kaupunki
on osoittanut henkilöstöresurssina toimintaan 1,5 henkilöä (1
sosiaalityöntekijä ja 0,5 psykiatrinen sairaanhoitaja). Toiminta on koettu
vaikuttavaksi keinoksi varhaisessa puuttumisessa. Toiminnan
kustannukset on jyvitetty kuntien asukasmäärän mukaan.
Toimintaa voitaisiin edelleen tehostaa lisäämällä psykiatrisen
sairaanhoitajan työpanos koko-aikaiseksi. Kustannusten lisäys on n.
20.000 €/vuosi, josta Oripään osuus on 4 % (väestömäärä 31.12.2018).
Vuonna 2018 toimintakustannukset ovat olleet 4 400 €, lisäyksen jälkeen
kulut olisivat Oripään osalta 5 200 €.
Kokoaikaisen työparin myötä parannetaan mahdollisuutta käyttää
Ankkurisosiaalityöntekijän työpanosta tehtävissä, joissa vaaditaan kahta
sosiaalityöntekijää. Ankkurin sosiaalityöntekijä on hoitanut Oripäässä
lastensuojeluilmoitusten käsittelyn mm. asioissa, joissa huolenaiheina on
ollut lapsen päihteidenkäyttö, näpistely tai häiriökäyttäytyminen.
Liitteenä on jaettu Ankkuritoiminnan talousarvio ja kunnittainen
kustannusten jakautuminen (liite nro 1) sekä toiminnan kuvaus (liite nro
2).

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta
muutoksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

päättää

hyväksyä

Ankkuritoiminnan

resurssi-
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Sosiaalipalveluista perittävien maksujen tarkastaminen
Sosltk § 20

Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja
Sosiaalipalveluista perittäviä maksuja on viimeksi tarkistettu 25.1.2018.
Kaikissa
asiakasmaksuissa
sovelletaan
lakia
sosiaalija
terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja asetusta sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Palveluista perittävä
maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen (Asiakasmaksulaki 2§). Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan
sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon
palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä
perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen
vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.
Osaa maksuista ei ole tarkistettu kustannustason nousua vastaaviksi.
Liitteenä esitys asiakasmaksuiksi 1.6.2019 alkaen. Palveluasumisen
vaatehuollon palvelu muutetaan esityksessä palveluasumisen
tukipalvelupaketiksi, johon sisältyy siivous, turvapalvelut ja vaatehuolto.
Pakettiin kuuluu lisäksi wc- ja käsipaperi, pesulaput, pesuvoiteet,
hoitotarvikkeet, vaipat ja siivousaineet.
Muutetut / korotetut hinnat on merkitty liitteenä olevaan hinnastoon (liite
nro 3) punaisella.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta
hyväksyy
liitteen
mukaiset
sosiaalipalveluista perittävien maksujen tarkistamiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

muutokset
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Ilmoitusasiat
Sosltk § 21

Valvira
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:
- Kasvunpolku Oy
Turun kaupunki / sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirjanote: Vanhusten tehostetun palveluasumisen puitesopimusten
jatkaminen 1.5.2020 - 30.4.2021
Loimaan kaupunki
Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja 16.4.2019

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat
ilmoitusasiat.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lisäasia: Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan irtisanoutuminen
Sos.ltk § 23

Mari Pirinen on irtisanoutunut
sähköpostilla 1.6.2019 alkaen.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta myöntää Mari Piriselle eron palvelutalon vastaavan
sairaanhoitajan virasta 1.6.2019 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

virastaan

11.5.2019

päivätyllä
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Lisäasia: Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan viran auki julistaminen
Sos.ltk § 24

Oripään Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan virka on avoin 1.6.2019
alkaen.
Palvelutalon
vastaavan
sairaanhoitajan
kelpoisuusehtona
on
sairaanhoitajan koulutus ja tehtävänä palvelutalon hallinnolliset ja
sairaanhoidolliset työt.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää julistaa palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan
viran haettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

