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Kokousaika 12.2.2020 kello 18.00 – 18.53 

Kokouspaikka Kunnantalo, Koulutie 2 

 

Läsnä      

   

  Kalsi Kyllikki 

  Kankare Tarmo  Liinoja Pertti 

Kelkka Helena 

Ketonen Satu 

Markula Pekka 

Nieminen Mika 

Suisto Eija-Liisa, puheenjohtaja 

Tamminen Jari 

Tuomisto Ilkka  Lähteenmäki Mikko 

 

Rekola Kati, sosiaalijohtaja, esittelijä 

Kulmanen Maisa, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

Malmi Kirsi, vs. kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

Tolppanen Timo, kunnanjohtaja 

Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Kulmanen Matti, kunnanhallituksen edustaja 

Juhala-Nuutila Moonica, sosiaaliohjaaja 

  Torkki Laura, sihteeri/pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

Puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki 

Asiat pykälät  

 

1 - 11 sivut  

 

1 - 18 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 12.2.2020 

 

 

Satu Ketonen              Pekka Markula 

 

 

 

        Kyllikki Kalsi §10 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 20.2.2020 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 1  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 § 2 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Ketonen ja Pekka Markula. 
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Lähihoitajan irtisanoutuminen palvelutalolta 
 

Sosltk § 3  Valmistelija: Maisa Kulmanen, vastaava sairaanhoitaja 

 

Sairaanhoitaja Ulle Lindjärv on 29.12.2019 päivätyllä ilmoituksella 

irtisanoutunut Palvelutalon lähihoitajan toimesta 3.2.2020 alkaen. 

Irtisanomisilmoitus liitteenä (liite nro 1). 

 

Lähihoitaja Kirsi-Maria Viitala keskeytti opintovapaansa 20.1.2020 ja 

siirtyy tekemään avointa tointa. Toimi julistetaan avoimeksi syksyllä. 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta myöntää Ulle Lindjärvelle eron palvelutalon 

lähihoitajan toimesta 3.2.2020 alkaen.  Toimi julistetaan avoimeksi 

syksyllä. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Lähihoitajan valinta kotihoitoon 

 

Sosltk § 4 Valmistelija: Kirsi Malmi, vs. vastaava sairaanhoitaja 

 

Kotihoidon avoinna olevaan lähihoitajan toimeen saapui kuusi 

hakemusta, joista kaikki kuusi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. 

Haastattelut pidettiin 14.1. ja 15.1. Haastattelijoina toimivat 

sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto, palvelutalon 

vastaava sairaanhoitaja Maisa Kulmanen ja vs. kotihoidon vastaava 

sairaanhoitaja Kirsi Malmi. 

 

Haastatteluun kutsuttiin: Essi Pasma, Riikka Ylitalo, Jaana Näpärä, Jenni 

Teperi, Eerika Rantala (ei saapunut haastatteluun) ja Roosa Leino. 

 

 

Ehdotus: Kotihoidon vs. vastaava sairaanhoitaja Kirsi Malmi ehdottaa, että toimeen 

valitaan Riikka Ylitalo ja hänen kieltäytymisensä varalle Essi Pasma. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kotihoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksujen 

tarkistaminen 

Sosltk § 5  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Kotihoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 

mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta voidaan periä palvelun 

laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon 

mukaan määräytyvä kuukausimaksu.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, 

palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.  Näiden palvelujen 

maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta vahvistaa maksuperusteet 

asiakasmaksulain yleissäännösten rajoissa. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa 

määriteltyjen maksujen suuruus säilyy vuoden 2020 alusta lähtien 

ennallaan. Sen sijaan asiakasmaksulaissa määritellyt tulorajat ja 

vähimmäiskäyttövarat muuttuvat vuoden 2020 alusta siten, että tulorajoja 

nostetaan valtioneuvoston  asetuksella 1056/2019 työeläkeindeksin 

muutoksesta johtuen n. 2% ja uudeksi vähimmäiskäyttövaraksi 

laitoshoidon ja -huollon sekä perhehoidon asiakkaille 110 euroa 

kuukaudessa. Valtioneuvoston asetus on tullut voimaan 1.1.2020. 

 

Uudet tulorajat on päivitetty liitteenä (liite nro 2) olevaan hinnastoon. 

Tukipalveluista perittävät maksut (esim. ateriat) pysyvät ennallaan. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta vahvistaa 1.1.2020 voimaan tulleet tulorajat 

kotihoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuissa 

liitteenä olevan hinnaston mukaisina. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Palvelutalon lakanapyykkihuollon ulkoistaminen 

 
Sosltk § 6  Valmistelija: Maisa Kulmanen, vastaava sairaanhoitaja 

 

Pyykkihuolto palvelutalossa siirtynyt 6.11.2019 siistijän vastuulle. 

Pyykkihuoltoon mitoitettu aikaa 2 h/päivä. Pyykkihuollon toteuttaminen 

tällä resurssilla osoittautunut haasteelliseksi. Pyykkihuollosta huolehtivat 

myös palvelutalon hoitajat iltaisin ja viikonloppuisin. Erityisesti aikaa 

vievää on lakanapyykin huolto.   

 

Tarjous lakanapyykin ulkoistamisesta pyydetty Comforta Oy:ltä. 

Lakanapyykin ulkoistamisella pystyisimme palvelutalossa edelleen 

huolehtimaan asukkaiden muusta pyykkihuollosta, henkilökunnan 

suojavaatetuksen huollosta ja kotihoidon asiakkaiden pyykkihuollosta. 

 

Comforta Oy:n antama tarjous on liitteenä (liite nro 3). 

 

Lakanapyykkien ulkoistamisen kustannukset: 

 

Paketti sisältää: Tyynyliina, kaksi tukityynyliinaa, pussilakana ja 

muotoonommeltu aluslakana. Hinta yht. 3,15 €/setti. 

18 asukasta, setti 3,15 = 56,70 €. 

 

Mikäli vaihto kerran kuukaudessa, on maksu yht. 56,70 euroa. 

Kuljetus 26,00+2,20=28,20 euroa x 4 (1xvko) =112,80 € 

56,70+112,80=169,50 €/kk ja 2034,00 €/vuosi 

pyykit+kuljetus 169,50 €/kk ja 2034,00 €/vuosi 

 

Jos vaihto 2 x kk, on kustannus 113,40+112,80= 226,20 

226,20 €/kk ja 2714,40 €/vuosi 

 

  

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää ulkoistaa palvelutalon lakanapyykkihuollon ja 

hyväksyy Comforta Oy:n jättämän tarjouksen. 

  

Muutettu  

päätösehdotus: Sosiaalilautakunta palauttaa asian valmisteluun eri vaihtoehtojen 

kartoittamiseksi. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Oripään terveysaseman palvelut 
 

Sosltk § 7  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Oripään terveysaseman lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottopalvelut 

järjestetään saadun ilmoituksen mukaan Loimaan terveyskeskuksessa 

vuoden 2020 alusta aina maaliskuun loppuun. Samassa yhteydessä 

laboratoriopalvelut ovat olleet suljettuna.  

 

TYKSlab oli saanut tiedon, että lääkärivastaanottopalvelun ollessa 

Loimaalla – ei laboratoriopalveluja tarvitse järjestää Oripään 

terveysasemalla. Todettakoon, että Oripään terveysasema on ollut 

avoinna koko ajan, sillä hammashuollon palvelut ja neuvolapalvelut ovat 

olleet kuntalaisten käytössä. Nyt TYKSlab on saanut tästä tiedon, ja 

laboratoriopalvelut ovat palaamassa Oripään terveysasemalle 

keskiviikkona 26.2.2020 klo 8. Oripään kunta on erittäin tyytyväinen 

laadukkaaseen TYKSlabin toimintaan ja osoittaa jatkossakin omista 

terveysaseman tiloistaan heille toimipisteen. Näin kuntalaiset ja muut 

yhteistoiminta-alueen asukkaat saavat laboratoriopalvelut ja 

tarvitsemansa näytteenottopurkit tms. Oripään terveysasemalta.   

        

Oripään kunta ja Loimaan kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja Oripään välillä. 

Vuonna 2016 tehty sopimus on korvannut aikaisemman vuonna 2008 

tehdyn sopimuksen. Sote-yhteistoiminta-alueita koskeva Paras-laki on 

voimassa vuoden 2023 loppuun. Oripään kunnanhallituksen 

puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat pitäneet Loimaan sote-johdon 

(sosiaali- ja terveysjohtaja, ylilääkäri ja johtava hoitaja) kanssa 

neuvottelun Oripään terveysaseman palveluista 4.2.2020. Neuvotteluissa 

käytiin läpi Oripään terveysaseman palveluja ja kuinka ne tulevaisuudessa 

järjestetään.  

 

Neuvotteluissa kävi ilmi, että palvelujen järjestäjänä Loimaan kaupunki 

ja sen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on kiinnittänyt huomiota Oripään 

terveysaseman palveluihin. Lääkärin vastaanottopalvelut ovat 

palautumassa viimeistään tämän vuoden huhtikuussa. Tässä asiassa 

sovittiin, mikäli yhteisessä Oripään kunnan ja Loimaan soten 

verkostohaussa saadaan henkilö (lääkäri) rekrytoitua Loimaan 

palkkalistoille tai ostopalveluna, johon yhteistoimintaan liittyvä sopimus 

antaa mahdollisuuden, niin lääkärivastaanottopalvelut tullaan 

palauttamaan mahdollisimman nopeasti. Tällä rekrytoinnilla on suora 

vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen parantamiseen ja 

erikoissairaanhoidon kulujen kasvun minimointiin. Tätä voi kutsua 

yhteiseksi sote-uudistukseksi. 

 

Samassa neuvottelussa käytiin läpi sairaanhoitajan vastaanottopalveluja 

Oripään terveysasemalla. Oripään kunta ilmaisi, että se on valmis 
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ottamaan sairaanhoitajan välittömästi esim. 3 x vko töihin Oripään 

terveysasemalle. Loimaan kaupungin johtavalle hoitajalle kerrottiin 

asiasta ja hän selvittää - miten asia voidaan mahdollisimman joustavasti 

järjestää huomioiden työvuorosuunnittelu.        

 

Oripään kunta on saanut 30.1.2020 päivätyn tasauslaskun Loimaan 

kaupungilta. Lasku liittyy Oripään kunnan maksuosuuteen vuoden 2019 

yhteistoimintamenoista. Laskun suuruus on 50.227,53 euroa ja siten 

toteumamenot laskun mukaan ovat koko vuodelta yhteensä 1.038.427,33 

euroa. Tasauslaskusta yleensä ja siihen liittyviin yksikköhintoihin liittyvä 

yhteydenpito on aloitettu Loimaan sote-johtajan kanssa. Tasauslasku 

täytyy tarkistaa. Suurimmat poikkeamat ovat avoterveydenhuollon 

palveluissa. Tasauslaskussa Oripään kunnan huomio kiinnittyy erityisesti 

suuriin yksikköhintoihin. Esim. laitoshoidon yksiköiden, eli 

kuntoutusosastojen laskutushinta vuorokaudelta ovat tasauslaskutuksen 

mukaan 311,20-350,44 euroa. Tämän kohdalla on syytä tehdä maakunnan 

sisällä hintavertailua ja siitä, miten vuodeosastopalveluja tuottavat yksiköt 

vyöryttävät muita menoja yksikköhintaan. Tässä tulisi olla 

maakuntatasolla yhtenäinen käytäntö, jotta varsinaista toiminnanvertailua 

voidaan tehdä. Tämä auttaa myös palvelujen suunnittelua tulevaa sotea 

silmällä pitäen.  

 

Todettakoon, että millään uudella hankkeella tai lailla ei saa estää kuntien 

mahdollisuutta hillitä sote-kulujen kasvua ja palvelujen kehittämistä. 

Tällöin nykyisiä sote-yhteistoiminta-alueiden sopimuksia olisi syytä avata 

uuteen tarkasteluun. 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tietoon saaduksi. 

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi. 
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Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus 
 

Sosltk § 8 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 seuraava ilmoitus: 

 

 Toiminimi Tullaleksi 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetun yksityisen 

sosiaalipalveluiden tuottajan ja toteaa niiden täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä 

yrityksen toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot 

aluehallintovirastolle. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Ilmoitusasiat 
 

Sosltk § 9  Aluehallintovirasto 

 

  Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

- IloMieli Oy 

 

Asian käsittelyn päättyminen 

- Rehappi Oy 

 

Ohjauskirje kunnille 

- Erilaiset palvelutarpeet huomioitava asumispalveluiden 

kilpailuttamisessa 

 

  Valvira 

   

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

- Coronaria Contextia Oy 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

- Pihlajalinna Terveys Oy 

- CogniMed Oy 

  

Loimaan kaupunki 

 

- Hyvinvointivaliokunnan kokouksen pöytäkirja 28.1.2020  

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


