
   

 

 

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Sosiaalilautakunta 

 

 

 5/2019 43 

Kokousaika 15.10.2019 kello 18.00 – 18.57 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 

 

Läsnä      

 

Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja 

Kyllikki Kalsi   Ritva Lammela 

  Tarmo Kankare  

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  

 

35 - 42 sivut  

 

43 - 51 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 15.10.2019 

 

 

Jari Tamminen 

 

 

 

Ritva Lammela 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 23.10.2019 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sosltk § 35  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 § 36 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Tamminen ja Ritva Lammela. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus I/2019 

Sosltk § 37  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on 1.1.–31.8.2019. Tasaisen 

kertymän mukaan ko. aikavälinä toteuma olisi 66,66 prosenttia. 

Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden 

toteutumista toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat 

arviointiaan tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut 

yksityiskohtaiset tavoitteet). 

 

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy 

yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös 

tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen 

tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin 

osavuosikatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi 

kunnanhallitukselle. 

 

Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteuma siihen 

mennessä sekä ennuste loppuvuodesta. 

 

Sosiaalilautakunta yhteensä 

  TA 2019            Tot.  Tot.% 

Tulot 460 600      323 277  70,2% 

Menot -5 204 790      -3 741 593 71,9% 

 

Terveyspalvelut 

                   TA2019      Tot.            Tot.% 

Tulot 48 000      26 173  54,5% 

Menot -2 742 840      -2 020 991 73,7% 

 

Terveyspalveluiden toteuma ajalla 1.1.-31.8.2019 osoittaa menoissa 

olevan jonkin verran ylityspaineita. Yllä olevassa kunnan 

kirjanpitotilanteen mukaan kootun taulukon luvuissa on mukana 

kuntalaskutustiedot elokuun loppuun asti. Loppuvuoden kuntalaskutusta 

on vaikea ennustaa, joten terveyspalvelujen mahdollista menojen ylitystä 

tulee tarkkailla loka- marraskuun aikana, jotta voidaan tarkentaa 

ennustetta. 

 

Vanhustyön palvelut 

             TA2019 Tot.           Tot.% 

Tulot 404 400 276 495  68,4% 

Menot -1 364 540  -943 081  69% 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Myös vanhustyön toteuma ajalla 1.1.-31.8.2019 osoittaa menoissa 

olevan jonkin verran ylityspaineita, tilanne on tosin vuoden 2019 osalta 

maltillisempi kuin edellisenä vuonna. Sijaisten palkkoihin varatut 

määrärahat ovat ylittyneet jonkin verran. Näyttäisi siltä, että 

tulokertymää saada ennustettua enemmän. 

 

Sosiaalityön palvelut 

            TA 2019            Tot.  Tot.% 

Tulot 8 200      20 607  251,3% 

Menot -1 097 410      -777 520  70,9% 

 

Sosiaalityön osalta määrärahat eivät todennäköisesti tule aivan 

riittämään. Erityisryhmien asumispalveluita on jouduttu ostamaan 

ostopalveluna. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa nykyisin kuntia järjestämään 

lapsiperheiden kotipalvelua sekä muuta ennaltaehkäisevää palvelua, 

joten palveluja on tarjottava aikaisempaa suuremmalle asiakasmäärälle. 

Asiakaspalvelujen ostojen kustannusten toteuma tulee ylittymään 

talousarviosta. 

 

Ehdotus:  Lautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnan toteutumisen 

osavuosikatsauksen tiedoksi saaduksi.  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Sosiaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma sekä alustava 

käyttösuunnitelma vuodelle 2020 

 

Sosltk § 38  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun 

mennessä kunnalle seuraavan vuoden talousarvion sekä kolmea tai 

useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio ja -

suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien 

hoitamiseen turvataan. Talousarviossa valtuusto varmistaa keskeiset 

toiminnalliset tavoitteet, joita hallintokunnat tarkentavat omissa käyttö-

suunnitelmissaan. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden 

edellyttämät määrärahat ja tuloarvot. Määrärahat valtuusto vahvistaa 

nettomääräisinä sitoviksi. 

 

Sosiaalilautakunnan talousarvio on laadittu siten, että toimintaa 

ylläpidetään pääosin nykyisillä henkilöstöresursseilla. Talousarvio 

perustuu vuoden 2019 puolella syntyneisiin palvelutarpeisiin sekä 

palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyihin palvelupäätöksiin.  

 

Talousarvioehdotus liitteenä (liite nro 1). 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä 

olevan talousarvioehdotuksensa alustavine käyttösuunnitelmineen.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Palvelutalon sairaanhoitajan ja lähihoitajan toimien täyttäminen 
 

Sosltk § 39  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

  Sosiaalilautakunta valitsi palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan virkaan 

Maisa Kulmasen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

kokouksessaan 21.8.2019. Kulmanen siirtyi virkaan palvelutalon 

sairaanhoitajan toimesta. Palvelutalon sairaanhoitajan toimi on 

täyttämättä.   

 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta päättää siirtää sairaanhoitaja Kaisa Kiertosen 

palvelutalon sairaanhoitajan toimeen lähihoitajan toimesta. Kaisa 

Kiertosen siirtyessä sairaanhoitajan toimeen, julistetaan palvelutalon 

lähihoitajan toimi avoimeksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Sotaveteraanien avustushakemus ja ilmoitus käytetystä avustuksesta 
 

Sosltk § 40               Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Oripään Sotaveteraanit ry on antanut 27.3.2019 päivätyn selvityksensä 

Oripään sosiaalilautakunnan myöntämien 2.500 euron kuntoutusvarojen 

käytöstä vuonna 2018. Selvitys on esityslistan liitteenä (liite nro 2).  

 

Oripään Sotaveteraanit ry kiittää Oripään kuntaa ja sen edustajia vuoden 

2018 tuesta ja esittää, että avustus pidettäisiin vuoden 2018 mukaisena. 

 

Sosiaalilautakunta on varannut vuoden 2019 talousarvion 

käyttösuunnitelmaan 2 500 euron avustusmäärärahan käytettäväksi 

sotaveteraanien palveluihin ja muuhun yhdistyksen päättämään 

toimintaan. 

  

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta hyväksyy Oripään Sotaveteraanit ry:n antaman 

selvityksen avustuksen käytöstä vuonna 2018. 
 

 Sosiaalilautakunta myöntää Oripään Sotaveteraanit ry:lle 2 500 euron 

avustuksen käytettäväksi sotaveteraanien kuntoutukseen, 

avustajatoimintaan ja jalkahoitoon. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Jari Tamminen poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

Sosltk § 41   Valvira 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen: 

- Mia Nummi Oy 

- Vanamo Terveys Oy 

- Tutoris Oy 

- Attentio Oy 

- Munuais- ja maksaliitto ry 

- Terveyden Tuottajat Oy 

Aluehallintovirasto 

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2020 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 


