ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sosiaalilautakunta

Kokousaika

28.4.2020 kello 18.00 – 18.39

Kokouspaikka

Kunnantalo, Koulutie 2

Nro

Sivu

3/2020

28

Läsnä
Kalsi Kyllikki
Kankare Tarmo Liinoja Pertti
Kelkka Helena
Ketonen Satu
Markula Pekka
Nieminen Mika
Suisto Eija-Liisa, puheenjohtaja
Tamminen Jari
Tuomisto Ilkka, varapuheenjohtaja Lähteenmäki Mikko
Rekola Kati, sosiaalijohtaja, esittelijä
Kulmanen Maisa, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja
Malmi Kirsi, vs. kotihoidon vastaava sairaanhoitaja
Tolppanen Timo, kunnanjohtaja, esittelijä
Juhala-Nuutila Moonica, sosiaaliohjaaja
Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kulmanen Matti, kunnanhallituksen edustaja
Torkki Laura, sihteeri/pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Eija-Liisa Suisto

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

19 - 24

sivut

28 - 36

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Eija-Liisa Suisto
puheenjohtaja
Oripäässä 28.4.2020

Jari Tamminen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 6.5.2020 klo 9.00 – 12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Mikko Lähteenmäki

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosltk § 19

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 § 20
Ehdotus:

Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Tamminen ja Mikko Lähteenmäki.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

olevat.
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Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1-3kk/2020
Sosltk § 21

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Oripään kunnanhallitus edellyttää lautakuntien käsittelevän 4kk talouden
toteuman ja antavan ennusteen vuoden 2020 talouden toteutumisesta.
Sosiaalilautakunnan talousarvion 2020 toimintatuotot ovat 500.300 euroa
ja toimintakulut 5.852.710 euroa. Toimintakuluista erikoissairaanhoitoon
on varattu 1.612.500 euroa ja erityishuoltopiiriin 471.200 euroa ja
perusterveydenhuoltoon 824.300 euroa. Sosiaalilautakunnan muiden
toimintakulujen osuus on 2.944.710 euroa.
Sosiaalilautakunnan 3kk toteuman tulos on toteutunut 25,3% toteumalla,
kun vertailuprosentti talousarvioon on 25%. Toimintatuotot ovat
toteutuneet 23,5% ja toimintakulut 25,1%.
Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 24,2%, palvelujen
ostot 25,7%, Aineet ja tarvikkeet 17,9%, avustukset 24,9% ja muut
toimintakulut 24,4%.
Palvelujen ostoissa on: Asiakaspalvelujen ostot (26%) ja muiden
palveluiden ostot (20,3%). Asiakaspalveluiden ostot ovat Oripään kunnan
suurin toimintakulu eli 3.765.400 euroa. Tämä jakaantuu seuraaviin
ostoihin: osto kunnilta (25,8%), osto kuntayhtymiltä (25,1%), osto lasten
laitoshoito (0%), osto muilta (30,9%), kalliinhoidon tasausmaksu (27,4%)
ja erityisvelvoitemaksu (26%).
Asiakaspalvelujen ostoihin muilta on varattu 677.400 euroa.
Asiakaspalvelujen ostoissa on mm. tukipalvelut ja tukihenkilöt
(tukiperheet), dementiahoito, perhekuntoutus, päihdehuolto, ikäihmisten
palveluasuminen ja erityisryhmien palveluasuminen.
Todettakoon, että talouden toteuma kertoo Oripään kunnan palvelujen
ostojen kautta toiminnallisen kohdentumisen ja tarpeen. Jokaisella
ostopalvelulla on ollut tärkeä merkitys ostopalvelua tarvitsevien
henkilöiden tukemiseen ja arjessa selviytymiseen. Ostopalveluja tehdessä
on aina selvitettävä, että voiko ks. palvelun toteuttaa omassa kunnassa tai
vaihtoehtoisin tavoin.
3 kk toteumataulukot liitteenä (liite nro 1).

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee 3kk talouden toteuman tiedokseen.

Päätös:

Sosiaalilautakunta merkitsi 3 kk talouden toteuman tiedokseen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Talouden toteuma 1–3kk/2020
Khall 60 §/20.4.2020

Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja
Koronavirusepidemian arvioidaan vaikuttavan suoraan ja välillisesti
Suomen talouden supistukseen vuonna 2020 noin 5 prosenttia. Tämä
vaikuttaa suoraan kuntiin ja tästä syystä hallituksen tulee reagoida ja
kohdistaa tukitoimet kuntien verotuloissa tapahtuviin muutoksiin.
Kuntien lainamäärä/asukas kasvaa nykymenolla lähes jokaisessa
kunnassa. Lainan saaminen investointiin on eri asia kuin sen saaminen
koronavirusepidemiasta johtuvana laina-avustuksena.
Hallitus esittää toisessa lisätalousarvioesityksessä ensi vaiheessa kunnille
korvattavaksi verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti
aiheutuvia kunnallis-, yhteisö-, ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä.
Määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi tälle vuodelle 547 miljoonaa euroa.
Tämän lisäyksen takia ei kuitenkaan tule tehdä vähennyksiä kuntien
valtionosuuksiin.
Hallituksen mukaan koronakriisistä aiheutuvat lisäkustannukset
korvataan suoraan sairaanhoitopiireille. Tällöin tämä lisäkustannus tulee
näkyä selkeästi erillään olevana osuutena, eikä se saa kadota muihin
menoihin. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan
määräaikaisesti vuodelle 2020. Samoin peruspalvelujen valtionosuutta
korotetaan loppuvuoden osalta. Lisää rahaa osoitetaan myös
harkinnanvaraisiin valtionosuuksiin.
Hallitus on luvannut arvioida koronakriisin vaikutuksia kuntiin tulevissa
lisätalousarvioissa ja elokuun budjettiriihessä. Ensi vuodelle suuntautuvat
toimenpiteet tulevat käsittelyyn vuoden 2021 talousarvioprosessin
yhteydessä.
Todettakoon, että hallituksen 8.4.2020 kehysriihen linjauksissa luvattiin
huomioida myös koronakriisin vaikutukset kriisikuntamenettelyyn ja
kuntien alijäämän kattamisvelvollisuudet.
Oripään kunnan talouden toteuma 1–3kk liite toimitetaan
kunnanhallitukselle jälkilähetyksenä. Talouden toteumaa tarkastellaan
kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, sosiaalilautakunnan ja teknisen
lautakunnan tasolla. Lisäksi tarkastellaan verotulojen toteumaa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1–3/2020 tietoon saaduksi.

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1–3/2020 tietoon saaduksi.
Kunnanhallitus
päättää
esittää
valtuustolle
määräaikaisen

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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sosiaalityöntekijän viran perustamista. Kunnanhallitus esittää, että
sosiaalilautakunta julistaa avoimeksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen
viran vuoden 2020 loppuun.
Päätös:
Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________________________________________________
Kvalt 12 § / 27.4.2020

Oripään kunnanhallitus käsitteli 20.4.2020 kunnan talouden toteumaa 3
kk osalta. Sen mukaan kunnan toimintakate ennen poistoja oli 25,7%,
verotulot 25,2% ja valtionosuudet 23,2% toteumalla, kun vertailuprosentti
talousarvioon on 25%.
Oripään kunnan palvelujen ostojen osuus on 5.463.380 euroa, josta koko
kunnassa on toteutunut 25%. Suurimmat palvelujen ostot ovat
sosiaalilautakunnassa. Vuoden 2020 ostopalvelujen osuus on 3.765.400
euroa. Sosiaalilautakunnan palvelujen ostot pitävät sisällään
perusterveydenhuollon (25,8%) ja erikoissairaanhoidon (25,8%, sisältää
ostot
kuntayhtymiltä,
kalliinhoidon
tasausmaksun
ja
erityisvelvoitemaksun). Lisäksi palvelujen ostoissa on asiakaspalvelujen
ostot muilta, kuten yksityisiltä toimijoilta. Tämä vertailuprosentti osoittaa
30,9% toteumaa, eli 209.567 euron kustannuksia.
Hallintosäännön 32§ mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hallitus esittää
valtuustolle uuden määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran perustamista.
Lisäksi hallitus esittää, että sosiaalilautakunta julistaa avoimeksi
sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran vuoden 2020 loppuun.
Määräaikaisella sosiaalityöntekijän viralla pyritään saamaan resursseja
omaan kuntaan, ennaltaehkäisyyn ja leikkaamaan ostopalveluja.
Sosiaalityöntekijän kokonaiskustannukset 1.6.–31.12.2020 ajalle ovat n.
28.500 euroa.
Liite: 1–3kk talouden toteuma.

Ehdotus:

Valtuusto päättää perustaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran
27.4.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun saakka.

Päätös:

Valtuusto päättää perustaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran
27.4.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun saakka.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sos.ltk § 22

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Oripään kunnassa haetaan vaihtoehtoisia tapoja suoriutua haasteellisista
työtehtävistä. Oripään kunnan kunnanvaltuusto kokoontuu 27.4.2020 ja
sen päätös käsitellään sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän määräaikaisen
(31.12.2020 asti) viran haettavaksi. Kelpoisuusvaatimuksena on
sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 7 §:n
mukainen kelpoisuus ja laillistus.
Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää sosiaalihuollon
ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 12 §:n mukaisella
sijaispätevällä henkilöllä.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja
työnvaativuuden (TVA) mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3800
euroa/kk. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy
14.5.2020 klo 16 ja haastattelut pidetään 20.5.2020 klo 16:30 alkaen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sosiaalilautakunta

28.4.2020

34

Vanhus -ja vammaisneuvoston asettaminen
Sosltk § 14 / 25.3.2020

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.
__________________________________________________
Khall 58 § / 20.4.2020
Ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa vammais- ja vanhusneuvoston korvaamaan
nykyisen
vanhusneuvoston.
Kunnanhallitus
nimeää
jäsenet
vammaisneuvoston osalta. Sosiaalilautakunta päivittää vanhusneuvoston
toimintasäännön vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen jälkeen.

Päätös:

Kunnanhallitus asettaa vammais- ja vanhusneuvoston korvaamaan
nykyisen vanhusneuvoston. Kunnanhallitus nimeää Anne Lintumaan
vammaisneuvoston jäseneksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sosltk § 23

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Kunnanhallitus on nimennyt tulevaan vanhus- ja vammaisneuvostoon
jäseneksi Anne Lintumaan. Vanhusneuvoston nykyiset jäsenet säilyttävät
paikansa.
Jatkossa vanhusneuvostosta käytetään Oripään kunnassa nimeä Vanhusja vammaisneuvosto, jossa on 5 jäsentä. Toimintasääntöön lisätään
vammaispuolen asiat ja toimintasääntö käsitellään seuraavassa
sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös:

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ilmoitusasiat
Sosltk § 24

Valvira
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
- Medical Revolutioon Oy
- Anandan Oy
- Botnia MRI Oy
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
- Medical Revolution Oy
- Anandan Oy
- Botnia MRI Oy
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen
- Terveyspalvelut Immonen-Räihä & Vaviolahti Oy
- Terapisti Oy

Oripään kunta
Oripään kunnassa hälytysraha maksetaan normaalisti ja hälytysrahan
suuruus on 50 €.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

