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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 43  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 § 44 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Tuomisto ja Kyllikki Kalsi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 Perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen ylikunnallisena yhteistyönä 

Sosltk § 45  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, 

sektori- ja organisaatiorajat ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Suunnitelman päivitys vuo-

sille 2019-2020 on ollut lausunnolla alueen kunnissa ja sote-

kuntayhtymissä kesällä 2019 ja se on tulossa päätöksentekoon kuntiin ja 

alueen sote-kuntayhtymiin syksyn 2019 aikana. 

 

Jo järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017-2018 on todettu 

tarve koota perheoikeudellisia palveluja yhteen maakuntatasoisesti 

organisoiduksi verkostoksi / yksiköksi, jossa toimittaisiin yhtenäisten 

toimintakäytäntöjen mukaisesti. Suunnitelman päivityksessä vuosille 

2019-2020 on tavoitteeksi asetettu alueen perheoikeudellisten palvelujen 

kokoaminen yhteiseen yksikköön. 

 

Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja 

valmistelutyö käynnistettiin osana vuosien 2017-2018 aikana toiminutta 

”Lupa auttaa” -hanketta. Hanke oli osa kansallista lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen päättymisen 

jälkeen on suunnittelua jatkettu kuntien välisenä yhteistyönä, jota on 

koordinoinut Turun kaupunki. 

 

Valmistelun pohjalta esitetään, että perheoikeudelliset palvelut (isyyden 

selvittäminen, äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun 

turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, 

adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta) kootaan 

alueelliseen yksikköön, joka toimii vastuukuntamallilla. Vastuukuntana 

toimii Turun kaupunki. Tavoitteena on, että yksikkö voi aloittaa 

toimintansa 1.1.2020. 

 

Tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaista palvelua suomen ja 

ruotsin kielellä, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus 

toimipisteiden valinnassa sekä turvata asiantuntijuus kaikissa tilanteissa. 

Alustavan valmistelun pohjalta yksikkö järjestäisi jatkossa 

perheoikeudelliset palvelut seuraavien kuntien asukkaille: Kaarina, 

Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Masku, 

Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, 

Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, 

Vehmaa. Kukin kunta tekee erikseen päätöksen toiminnan siirrosta 

perustettavalla perheoikeudelliselle yksikölle. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Toiminnasta laaditaan erillinen sopimus, jonka mukaan Turun kaupunki 

vastaa vastuukuntana sopimuskuntien perheoikeudellisten palvelujen 

järjestämisestä vuoden 2020 alusta lukien tai myöhemmin tarkentuvan 

aikataulun mukaisesti. 

 

Perheoikeudellinen yksikkö sijoittuu hallinnollisesti Turun kaupungin 

perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle. Yksikön kokonaisvahvuus 

on 25 (palveluesimies, 2 toimistosihteeriä, 5 sosiaalityöntekijää, 2 

sosiaaliohjaajaa, 2 lakimies/lastenvalvojaa, 13 lastenvalvojaa). Yksikön 

pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. 

Pysyvien toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoa järjestetään erikseen 

määriteltyinä päivinä muissakin alueen jäsenkunnissa 

ajanvarausperusteisesti. 

 

Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 

suhteutettuna asukaslukuun. Liitteenä on toiminnan alustava 

kustannusarvio vuodelle 2020 sekä arvio kustannusten jakautumisesta 

kunnille, mikäli kaikki valmistelussa mukana olleet kunnat ovat mukana 

toiminnassa. Väestöperusteisesti jaettavien kustannusten lisäksi 

vastaavat kunnat tarvittaessa ostopalveluina (esim. tuetut ja valvotut 

tapaamiset/adoptioneuvonta) hankittavien palvelujen kustannuksista 

oman kuntansa asukkaiden käytön mukaan. 

 

Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (lähtökohtaisesti 

perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren 

kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Naantalin kaupunki, Paraisten 

kaupunki, Raision kaupunki sekä Salon kaupunki) luovuttaa uudelle 

perheoikeudelliselle yksikölle liikkeenluovutuksena nykyisen 

lastenvalvojapalvelutuotantonsa. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja 

velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät luovuttavalta 

kunnalta Turun kaupungille. 

 

Liitteenä alustava talousarvio vuodelle 2020 (liite nro 1). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten 

palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Turun kaupungille 1.1.2020 

alkaen tai myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Siirrosta 

laaditaan erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen sosiaalilautakunnan 

hyväksyttäväksi. 

 

Muutettu päätösehdotus: Mika Nieminen ehdotti, että Oripää ei lähde mukaan perheoikeudellisten  

palvelujen järjestämisvastuun siirtoon Turun kaupungille. 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lähihoitajan irtisanoutuminen kotihoidosta 

Sosltk § 46  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Lähihoitaja Heidi Vanne on irtisanoutunut kotihoidon lähihoitajan 

toimesta 18.10.2019. Irtisanomisilmoitus liitteenä (liite nro 2). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää julistaa toimen avoimeksi. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä 

Sosltk § 47  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluu asiakkaiden välittömän tuen ja 

avun tarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä tarvittavien 

viranomaispäätösten tekeminen. Sosiaalipäivystystä toteutettaessa 

toimitaan yhteistyössä mm. muiden sosiaalipalveluiden tuottajien, 

ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, 

poliisin ja hätäkeskuksen kanssa. 

 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivityksessä vuosille 2017–2018 linjattiin, että tavoitteena on 

organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti toimivaksi, aktiivityöhön 

perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen 

tarpeeseen koko alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä 

tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. 

Päivityksessä myös todettiin, että tavoitetta kohti edetään askelittain. 

Tuon tavoitteen mukaisesti laadittiin vuonna 2017 Turun kaupungin ja 

Auran kunnan, Kaarinan kaupungin, Kemiönsaaren kunnan, Kosken Tl 

kunnan, Liedon kunnan, Loimaan kaupungin, Marttilan kunnan, 

Naantalin kaupungin, Oripään kunnan, Paimion kaupungin, Paraisten 

kaupungin, Pöytyän kunnan, Raision kaupungin (vastaa myös Ruskon 

kunnan sosiaalipalveluista), Salon kaupungin, Sauvon kunnan, Someron 

kaupungin sekä perusturvakuntayhtymä Akselin (jäsenkunnat Masku, 

Mynämäki, Nousiainen) välinen sopimus alueellisesta yhteistyöstä virka-

ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämisessä. 

 

Ensi vaiheessa toiminta rakentui kahdesta osasta: 

- Turussa toimivasta aktiivipäivystysyksiköstä, joka vastasi koko alueen 

puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä sekä jalkautumisesta Turun 

seudun kuntiin sekä Paraisille. 

- Loimaan seudun ja Salon seudun varallaoloringeistä, joiden avulla 

vastattiin jalkautumista edellyttäviin tehtäviin Loimaan seudun kunnissa, 

Salon seudun kunnissa sekä Kemiönsaarella. 

 

Vuoden 2019 alusta alkaen on Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö 

vastannut virka-ajan ulkopuolella kaikkien sopimuskuntien alueella sekä 

puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista 

tehtävistä. Vuonna 2019 avattiin sosiaalipäivystykseen uudeksi 

yhteydenottokanavaksi myös suora, kaikille kuntalaisille avoin 

puhelinnumero. Päivystykseen saa aiemman mallin mukaisesti yhteyden 

myös Hätäkeskuksen kautta. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivitys vuosille 2019-2020 on parhaillaan hyväksyttävänä alueella. 

Suunnitelman päivityksessä todetaan, että: ”Sosiaalipäivystyksen 

maantieteellistä toiminta-aluetta voidaan laajentaa aikaisintaan vuoden 

2020 alusta lukien. Suunnitelmat mahdollisesta laajentamisesta tulee 

tuossa tilanteessa käynnistää viimeistään elokuun 2019 alussa. ”Kustavin 

kunta, Laitilan kaupunki, Pyhärannan kunta, Taivassalon kunta, 

Uudenkaupungin kaupunki sekä Vehmaan kunta ovat ilmoittaneet 

kiinnostuksensa liittyä sopimukseen, jonka mukaisesti virka-ajan 

ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään kuntien välisenä yhteistyönä. 

 

Liitteenä (liite nro 3) olevan sopimuksen mukaisesti vastaa Turussa 

toimiva sosiaalipäivystysyksikkö jatkossa koko virka-ajan ulkopuolisesta 

sosiaalipäivystyksestä sopimuskuntien ja -kuntayhtymien alueella. 

Toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken 

suhteutettuna asukaslukuun. Kustannukset jaetaan väestöperusteisesti 

pohjautuen edellisen vuoden 31.12. mukaiseen kunnan asukaslukuun. 

Virka-aikana tapahtuvasta päivystyksestä vastaavat kunnat edelleen itse. 

Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 

jakelun mukaisia kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään oheisen 

sopimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä 

yhteistyönä.  
 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sopimuksen sosiaalipäivystyksen 

järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ja valtuuttaa sosiaalijohtajan 

allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitukset 
 

Sosltk § 48 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: 

 

- Suomen Haavahoito Oy 

- Perheterapeutti Elena Hering 

 

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 

 

Työllisyyden kuntakokeilu Varsinais-Suomessa 

Sosltk § 49  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun uusiin 

työllisyyskokeiluihin. Turun kaupunki valmistelee hakemusta kokeiluun. 

Tavoitteena on säästöt työttömyyskustannuksissa, työttömyyden 

aleneminen ja työvoiman saatavuuden paraneminen.  

 

Työllisyyskokeiluissa on tarkoitus kokeilla kuntien roolin vahvistamista 

työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Niissä jatketaan viime vuoden lopussa 

päättyneiden työllisyyskokeilujen mallia, jossa kokeilukunnille siirtyy 

vastuu kokeilun asiakasryhmästä (kaikki työttömät ja palveluissa olevat, 

jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä lisäksi kaikki alle 30-

vuotiaat työnhakijat ja kaikki työttömänä tai palveluissa olevat 

maahanmuuttajat). 

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan kunnille siirtyy tehtävän hoitamiseen 

valtiolta kohderyhmään kohdennettu resurssi siten, että TE-virkailijat 

pysyvät työsuhteessa valtioon, mutta tulevat työnjohdollisesti kunnan 

alaisuuteen. Kokeilukunnat saavat käyttöönsä TE-toimiston työkaluja 

(palkkatuki, starttiraha, työkokeilu, työvoimakoulutuksiin ja 

työnhakuvalmennuksiin ohjaaminen) sekä myös kunnan henkilöstölle 

mahdollisuuden TE-palvelujen asiakas-crm:n (tällä hetkellä URA) 

käyttöön. 

 

Kokeilu edellyttää myös kuntien omaa resursointia. Kuntien oman 

resursoinnin viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15 % tasoa 

vuoden 2018 työmarkkinamenoista käsittäen kokeiluun kohdentuvan 

henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset 

palvelut kokeilun asiakkaille. Hakemus- ja lisätiedot kokeiluista löytyvät 

TEM:n sivuilta www.tem.fi/tyollisyyskokeilut. 

 

Turun kaupunki toivoo kokeiluun vahvaa yhteistyötä kuntien kesken, 

mutta käytännön syistä varaa mahdollisuuden arvioida saatujen 

vastausten jälkeen, millaisella kokonaisuudella Turun kaupungin osalta 

kokeiluun haetaan. Pyrkimyksenä on saada aikaan toiminnallisia 

kokonaisuuksia kunniahimoisin tavoittein. Turku voi hoitaa koko 

kokeilualueen puolesta erikseen sovittavat yhteiset asiat. Kuntien väliset 

vastuut, joiden mukaisesti kunnille siirtyvät resurssit jakautuvat, 

sovitaan erillisellä sopimuksella. 

 

 

 

http://www.tem.fi/tyollisyyskokeilut
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää Turun kaupungille olevansa alustavasti 

mukana kuntakokeilussa. Lopullinen päätös asiasta tehdään hankkeen 

mukaan lähtemisestä myöhemmin, kun sopimusluonnokset ja 

kustannukset ovat selvillä. 

 

Muutettu päätösehdotus: Pekka Markula ehdotti, että Oripää ei ole mukana kuntakokeilussa. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

Sosltk § 50  Valvira 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen: 

- Mia Nummi Oy 

Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: 

- Pharmananalysis Oy 

- Suomen Haavahoito Oy 

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: 

- Pharmanalysis Oy 

Aluehallintovirasto 

Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen 

- Hihku Oy 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

- Hihku Oy 

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 

- Sosiaalipalvelu Laturi Oy 

Pihlajalinna Turku 

 

- Hinnantarkistusesitys palveluhinnoista vuodelle 2020 (Ikipihlaja Oiva, 

Ikipihlaja Matinkartano, Ikipihlaja Setälänpiha) 

- Vuokrien tarkastus Ikipihlaja Setälänpihassa  

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lisämäärärahan osoittaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, 

vanhustyöhön ja sosiaalipalveluihin 

 
Sosltk § 51  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

  Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, vanhustyön ja 

sosiaalipalvelujen tehtäväalueiden talousarvioon varatut määrärahat 

näyttävät marraskuun 2019 tilanteen perusteella ylittyvän.  

  Talousarvion toteumavertailun mukaan erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhoidon lisämäärärahan tarve kuluvalle vuodelle on 100 

000 € kullekin. Talousarvion ylitys johtuu sekä perus- että 

erikoissairaanhoidon palvelujen lisääntyneestä käytöstä.  

  Vanhustyön palveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 70 000 €. Vanhustyön 

palveluissa talousarvioon ei ole huomioitu syksyllä toimintansa 

aloittanutta yksilökohtaista hoitorinkiä, jossa toimii 3 määräaikaista 

lähihoitajaa. Kotipalvelun sairaus- ja äitiyslomasijaisiin varatut 

määrärahat ovat ylittyneet 14 056 eurolla. Palvelutalon sairaus- ja 

äitiyslomasijaisiin varatut määrärahat ovat ylittyneet 14 152 eurolla ja 

sijaisiin varatut määrärahat ovat ylittyneet 39 868 eurolla. 

  Sosiaalityön tehtäväalueella lisämäärärahan tarve on 60 000 €. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin varatut määrärahat ovat 

ylittyneet 10 000 eurolla, ylityksiä määrärahoihin on tullut myös 

erityisryhmien asumispalveluissa, päihdepalveluissa ja kuntouttavassa 

työtoiminnassa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

    

Ulkoinen 1.1.-31.10.2019

Sosiaalilautakunta

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 460 600 409 082 88,8

Toimintamenot -5 204 790 -4 677 314 89,9

Toimintakate -4 744 190 -4 268 232 90,0

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Terveydenhuolto

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 48 000 29 466 61,4

Toimintamenot -2 742 840 -2 497 258 91,0

Toimintakate -2 694 840 -2 467 792 91,6

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Sosiaalipalvelut

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 8 200 24 299 296,3

Toimintamenot -1 097 410 -993 792 90,6

Toimintakate -1 089 210 -969 492 89,0

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Vanhustyön palvelut

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 404 400 355 317 87,9

Toimintamenot -1 364 540 -1 186 265 86,9

Toimintakate -960 140 -830 948 86,5

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, vanhustyön ja 

sosiaalityön tehtäväalueille osoitetaan lisämäärärahaa seuraavasti:  

 

  Erikoissairaanhoito 100 000 € 

  Perusterveydenhoito 100 000 € 

  Vanhustyön palvelut 70 000 € 

  Sosiaalityön palvelut 60 000 € 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 


