
   

 

 

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Sosiaalilautakunta 

 

 

 4/2019 27 

Kokousaika 21.8.2019 kello 18.00 – 18.37 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 

 

Läsnä      

 

Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja 

Kyllikki Kalsi  

  Tarmo Kankare varajäsen Pertti Liinoja 

Helena Kelkka  

Satu Ketonen 

Pekka Markula 

Mika Nieminen 

Jari Tamminen 

Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja 

 

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  

 

25 - 34 sivut  

 

27 - 42 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 21.8.2019 

 

 

Pekka Markula 

 

 

 

Mika Nieminen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 29.8.2019 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sosltk § 25  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:  Sosiaalilautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sosltk § 26 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Mika Nieminen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan valinta 
 

Sosltk § 27  Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan virka on ollut täyttämättä 

3.12.2018 lähtien, jolloin vastaava sairaanhoitaja Mari Pirinen jäi 

virkavapaalle. Sairaanhoitaja Maisa Kulmanen on hoitanut avointa 

virkaa. Mari Pirinen irtisanoutui virasta 1.6.2019 lukien. Virka on ollut 

avoimena ja haettavana ajalla 6.-20.6.2019. Hakemuksia saapui 

määräaikaan mennessä 3 kappaletta, joista kaksi hakijaa täytti viran 

muodolliset pätevyysvaatimukset. 

 

  Vastaavan sairaanhoitajan virkaan muodollisesti pätevät hakijat 

haastateltiin 5.7.2019 sosiaalijohtaja Kati Rekolan sekä 

sosiaalilautakunnan puheenjohtajan Eija-Liisa Suiston toimesta. 

Haastattelujen ja kokonaisuusharkinnan perusteella sairaanhoitaja Maisa 

Kulmanen erottui selvästi henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta 

parhaiten avoimena olevaan virkaan. Hakemukset sekä hakijavertailu 

liitteenä (liitteet nro 1 ja 2). 

   

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan virkaan 

Maisa Kulmasen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.  

 

Pöytäkirjamerkintä: Maisa Kulmanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2018 

Sos.ltk. § 28  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

   

Oripään kunta hankkii sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratokselta. Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta (22.9.2000/812) 

määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti: 

1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

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

(muistutus)       

3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi 

5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa 

siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

 

  Oripään kunnasta ei tehty yhtään yhteydenottoa sosiaaliasiamieheen 

vuoden 2018 aikana. Sosiaaliasiamiehen mukaan hänen tietoonsa ei ole 

tullut Oripään osalta mitään poikkeuksellista. Sosiaaliasiamiehen raportti 

liitteenä (liite nro 3). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin 

vuodesta 2018. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitukset 
 

Sosltk § 29 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 

kunnassa, 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 

palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 

1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia 

tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä 

perhepäivähoitoa”. 

 

 Oripään sosiaalilautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitukset: 

 

- Sosiaalipalvelu Laturi Oy 

- Perhepalvelut Emmi Oksanen 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetut yksityisen 

sosiaalipalveluiden tuottajat ja toteaa niiden täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä 

yrityksien toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot 

aluehallintovirastolle. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Tehtävänimikkeen muuttaminen 
 

Sosltk § 30   Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Kirsi Niemelä on palkattu Oripään kuntaan toistaiseksi voimassa 

olevalla työsopimuksella tehtävänimikkeellä lapsiperheiden 

kotipalvelutyöntekijä, tehtäväalueena lapsiperheiden kotipalvelu. 

Niemelän työnkuva on laaja, ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. 

erityistä tukea tarvitsevien perheiden elämänhallinnan edistäminen 

tilanteissa, joissa perhetilanteen selvittely ja perheen tukeminen 

edellyttävät toistuvia ja riittävän pitkäkestoisia kotikäyntejä.  

 

Tehtäväalueeseen kuuluvat vanhempien tukeminen, lasten hoidon ja 

kasvatuksen tukeminen sekä apu silloin, kun pulmana on yksittäisen 

perheenjäsenen sairaus tai sen vaikutus perheenjäsenten välisiin 

suhteisiin. Lisäksi perheen toimintakyky tai vanhempien kyky sopeutua 

perhe-elämän haasteisiin ja uusiin elämäntilanteisiin voivat aiheuttaa 

perhetyön avulla annettavan tuen tarvetta.  

 

Perhetyön sisällöt vaihtelevat työskentelyprosessin eri vaiheissa. Aluksi 

tuki voi olla konkreettisempaa ja tilanteen kehittyessä se muuttuu 

ohjaavaan suuntaan. Sisällöt koostuvat tyypillisesti arjen hallinnan 

tukemisesta, parisuhteen ja vanhemmuuden tukemisesta, kasvatuksen 

ohjaamisesta, vuorovaikutustaitojen tukemisesta, sosiaalisen verkoston 

ylläpitämisestä ja vahvistamisesta. Perhetyö on asiakkaan ja hänen 

perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen 

voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta muuttaa Kirsi Niemelän tehtävänimikkeen 

lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijästä perhetyöntekijäksi, jotta 

tehtävänimike vastaisi paremmin Niemelän tehtävänkuvaa. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Viranhaltijapäätökset 

Sosltk § 31  Valmistelijat: sosiaalitoimen viranhaltijat 

 

Palvelutalon vt. vastaava sairaanhoitaja: 

- Palvelutaloon tilattujen apuvälineiden hankintapäätös 15.5.2019 

- Palvelutaloon tilatun hoitosängyn ja pelastuslakanoiden 

hankintapäätös 29.5.2019 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

viranhaltijapäätökset. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 32   Valvira 

     
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen: 

- Silmäasema Optiikka Oy 

- Sivupersoona Oy 

- OmaValmius Oy 

- Suomen Syöpäyhdistys 

- Debora Oy 

   

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen: 

- Posti Kotipalvelut Oy 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

toimintakuntien lisääminen: 

- Coronaria Diagnostiikka Oy 

- Coronaria Radiologipalvelu Oy 

 

Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: 

- Kuura Terveyspalvelut Oy 

- Heero Oy 

- Itäkallo Oy 

- Suomen Haavahoito Oy 

 

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: 

- Kuura Terveyspalvelut Oy 

- Heero Oy 

- Itäkallo Oy 

- Suomen Haavahoito Oy 

 

Aluehallintovirasto 

 

Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: 

- Tulkkaus Silta Oy 

 
Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 


