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Läsnä      

   

  Kalsi Kyllikki  Lammela Ritva 

  Kankare Tarmo  Liinoja Pertti 

Kelkka Helena 

Ketonen Satu 

Markula Pekka 

Nieminen Mika 

Suisto Eija-Liisa, puheenjohtaja  Paju Tuire 

Tamminen Jari 

Tuomisto Ilkka, varapuheenjohtaja 

 

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 

  Torkki Laura, sihteeri/pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

Puheenjohtaja Ilkka Tuomisto 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki 

Asiat pykälät  

 

12 - 18 sivut  

 

19 - 27 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Ilkka Tuomisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.3.2020 

 

 

Mika Nieminen 

 

 

 

Tuire Paju 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 2.4.2020 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 12  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 § 13 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Tuire Paju. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vanhus -ja vammaisneuvoston asettaminen 

 

Sosltk § 14  Valmistelija: sosiaalijohtaja Kati Rekola 

 

   Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 

vammaisneuvosto. Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten 

henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka 

heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

 
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 

asetettava vanhusneuvosto.  Kunnanhallitus pyysi kokouksessaan 9.10.2017 

sosiaalilautakuntaa esittämään neljä järjestöjen ehdokasta ja oman 

edustajansa varajäsenineen vanhusneuvostoon ja päivittämään 

vanhusneuvoston toimintasäännön. Sosiaalilautakunta valitsi 16.11.2017 

vanhusneuvostoon yhteensä 4 varsinaista jäsentä. 

 

Monissa pienissä kunnissa on vammais- ja vanhusneuvostot yhdistetty 

yhdeksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Oripään osalta on järkevää, että 

kunnassa toimii yksi vanhus- ja vammaisneuvosto. 

   

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää pyytää hallitusta asettamaan vammais- ja 

vanhusneuvoston korvaamaan nykyisen vanhusneuvoston. 

Sosiaalilautakunta pyytää hallitusta nimeämään jäsenet 

vammaisneuvoston osalta. Sosiaalilautakunta päivittää vanhusneuvoston 

toimintasäännön vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kysely halukkuudesta osallistua Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaus-

toimintamallin (KomPAssi) laajentamiseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti  

Sosltk § 15  Valmistelija: sosiaalijohtaja Kati Rekola 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 2016 Turun kaupungille rahoituksen 

"Kompassi- Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus" -

hankkeeseen. Kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistuivat hankkeen 

toteuttamiseen. Hanke käynnistyi vuonna 2016 ja päättyi 30.11.2019. 

Hankkeessa tuotettiin mm. keskitetyn asiakasneuvonnan ja ohjauksen 

toimintamalli, joka päätyi maakunnalliseksi ikääntyneiden 

asiakasneuvonnan ja ohjauksen toimintamalliksi Varsinais-Suomeen. 

Kehitettyyn toimintamalliin sisältyvät ikääntyneille asiakkaille ja heidän 

läheisilleen tuotetut monikanavaiset yhteydenottovälineet sekä toiminta 

prosessi, jonka turvin ikäihminen saa apua tai asiansa vireille yhden 

yhteydenoton perusteella. Asiakas voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen 

puhelimitse, chat-yhteydellä tai yhteydenottopyynnöllä. Suunnitelmassa 

on, että asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintamalli laajennetaan 

työikäisten sosiaalipalveluihin sekä vammais- ja kehitys vamma 

palveluihin maakunnallisesti. Laajentaminen perustuu Varsinais-Suomen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä 

vuosille 2019-2020 kirjattuihin tavoitteisiin. Laajennus uusiin 

asiakasryhmiin koskee erityisesti neuvonta- ja ohjauspalvelua, mutta 

myös ohjautumista palvelutarpeen ja tuen tarpeen arvioon ja tarvittaessa 

tähän liittyvien yhteisten toimintakäytäntöjen kehittämistä ja 

käyttöönottoa. Laajenemissuunnitelman tavoitteena on rakentaa kuntien 

yhteisen suunnittelun ja mahdollisten alueellisten kokeilujen avulla 

alueelle paras mahdollinen asiakasohjauksen ja -neuvonnan toimintatapa, 

joka on käyttöön otettavissa koko Varsinais-Suomessa. 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää, että Oripään kunta osallistuu Kompassi-mallin 

käyttöönottoon vammais- ja kehitysvammapalveluissa sekä työikäisten 

sosiaalipalveluissa. 

Muutettu päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää, että Oripään kunta osallistuu Kompassi- 

mallin käyttöönoton valmisteluun vammais- ja kehitysvammapalveluissa 

sekä työikäisten sosiaalipalveluissa. 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 
 

Sosltk § 16  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja  

Toimintakertomuksessa kuvataan valtuuston hyväksymien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kunta laatii vuosittain 

maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös täydentää tuloslaskelmaa, 

tasetta ja tilitietoja. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen tulee 

tilinpäätöksessä antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tätä toimintaperiaatetta noudatetaan myös 

kunnan toimintakertomuksen laadinnassa.  

 

Sosiaalilautakunnan kertomus sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta 

vuonna 2019 on esityslistan liitteenä (liite nro 1). 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kertomuksensa vuodelta 2019. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 

Sosltk § 17  Aluehallintovirasto 

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin 

muutoksesta 

- Ammatillinen tukihenkilöpalvelu Teemu Leinonen Tmi 

- Perhepalvelut Emmi Oksanen 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

- R-L Erikoispalvelut Oy 

- Vihreä eteinen Oy 

Valvira 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

- Debora Oy 

- Hieronnanpaikka Daxos_119, Arja Kvist 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

- Debora Oy 

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

- Safety Medical Finland Oy 

- Subvia Oy 

- UniDoc Oy 

Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

- Safety Medical Finland Oy 

- Subvia Oy 

- UniDoc Oy 

Turun kaupunki 

Sosiaali- ja terveys lautakunta 

- Vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hinnantarkistus 

vuodelle 2020 – Ikipihlaja Setälänpiha Oy 

- Vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen 

hinnantarkistus – Oikaisu päätökseen Sosterla 20.11.2019 § 411 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Kuntainfo 28.2.2020: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 

1.1.2020 

 
Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat.  

 


