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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 25  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:   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sosltk § 26 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pyyntö kunnille ja sote-kuntayhtymille osallistua Varsinais-Suomen 

tulevaisuuden sote-keskus – valtionavustuksen hakuun  
 

Sosltk § 27 Valmistelijat: kunnanjohtaja Timo Tolppanen, sosiaalijohtaja Kati 

Rekola 

 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt soteuudistuksen 

valmistelun. Marinin hallituksen sote-uudistuksessa perustason palveluja 

vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM) linjaa ja tukee palvelujen sisällöllistä ja 

toiminnallista uudistusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla. Ohjelman tarkoituksena 

on tukea maakuntien alueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön 

uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jotta ihmiset saavat 

tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Valtionavustukset suunnataan 

kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteiseen 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen 

hankekokonaisuuteen. 

 

Maakuntien hankekokonaisuuksiin on valtion talousarviossa varattu rahaa 

vuodelle 2020 noin 70 miljoonaa euroa. Valtionavustusta haetaan 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen 

kehittämistyöhön kerralla kolmeksi vuodeksi vuosille 2020–2022. Tämän 

lisäksi STM voi myöntää täydentäviä avustuksia vuosittain valtion 

talousarvion niin salliessa. 

 

Valtionavustuksen saannin ehtona on, että hankkeeseen osallistuvien 

kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku tulee olla vähintään 

80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. 

 

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman kansalliset tavoitteet ovat: 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja

 jatkuvuuden parantaminen 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään 

ja ennakoivaan työhön 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 

5. Kustannusten nousun hillitseminen. 

 

Valtionavustus maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään 

täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. 

Valtioavustus maksetaan arvonlisäverottomista kustannuksista.  

 

Varsinais-Suomelle hakemuksesta maksettava hankerahoitus on 

väestöosuuden mukaisesti enintään 5,55 miljoonaa euroa vuodelle 2020. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vuosina 2021 ja 2022 hankerahaa voidaan maksaa lisää valtion 

talousarvion niin salliessa. 

 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat laatineet 

yhteistyössä tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankehakemuksen. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erityisesti 

ennaltaehkäisevään työhön, peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen 

sekä palvelujen oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseen. 

 

Käytännön kehittämiskohteiksi nostetaan Varsinais-Suomessa seuraavat 

toiminnalliset kokonaisuudet: 

 

1. Maakunnallinen digiklinikka 

2. Henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu 

3. Perhekeskusten ja varhaisen tuen kehittäminen 

4. Lasten ja nuorten matalan kynnyksenmielenterveys- ja 

päihdepalvelujen kehittäminen 

5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myöhemmässä vaiheessa 

tavoitteena on rakentaa alueelle osin elämänkaarimalliin pohjautuvat 

yhtenäisillä toimintamalleilla toimivat sote-keskukset. Edellytyksenä 

jatkovalmistelulle kuitenkin on, että valtio myöntää 

hankekokonaisuudelle riittävän rahoituksen myös vuosina 2021 ja 2022. 

 

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sisällytetään osaksi Varsinais-Suomen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja 

hankekoordinaation perustuu laajempaan järjestämissuunnitelman 

koordinointiin. Soten uudistamisen hankekoordinointivastuut on esitelty 

tarkemmin liitteessä. Tulevaisuuden sote-keskus - hankkeen alueellisen 

valmistelun hanke-hallinnoinnista vastaa Turun kaupunki. 

 

Valtionavustusta haetaan yhteensä 5,55 miljoonaa euroa. Koska 

hankerahoitus kattaa 100 prosenttisesti valtionapuun oikeutetut 

kustannukset, ei kunnille muodostu maksettavaksi hankkeen 

omavastuuosuuksia. 

 

Kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään osallistumaan hankkeeseen 

liitteissä esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Kuntien päätökset 

hankkeeseen osallistumisesta pyydetään toimittamaan sähköisesti 

27.5.2020 mennessä osoitteeseen: hyvinvointitoimiala@turku.fi sekä 

tiedoksi muutosjohtaja Antti Parpolle (antti.parpo@turku.fi) 

 

Liitteet: Sosiaali- ja terveysministeriön hakuilmoitus (liite nro 1), 

hankesuunnitelma (liite nro 2), sote-keskus –hankkeen talousarvio (liite 

nro 3) ja osallistuminen Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskus –

ohjelman alueelliseen valtionavustushakuun (liite nro 4). 

mailto:antti.parpo@turku.fi
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää, että Oripään kunta osallistuu Tulevaisuuden 

sote-keskus hankkeeseen yhdessä muiden Varsinais-Suomen kuntien 

kanssa. 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pyyntö Varsinais-Suomen kunnille ja sote-kuntayhtymille osallistua sote-

rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeeseen 
 

 

Sosltk § 28  Valmistelijat: kunnanjohtaja Timo Tolppanen, sosiaalijohtaja Kati Rekola 

 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt soteuudistuksen 

valmistelun. Marinin hallituksen sote-uudistuksessa perustason palveluja 

vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Soten 

uudistamisen tueksi on alueilla mahdollista hakea valtioavustusta 

vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteisen valmistelun 

tukemiseen (soterakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu). 

Valtionavustuksen kokonaismäärä on kansallisesti 120 miljoonaa euroa 

vuosille 2020-2021. Alueille myönnetään avustukset hakemusten 

perusteella. 

 

Soten rakenneuudistusta tukevan valtioavustuksen saamisen ehtona on, 

että hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 

asukasluku tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. 

 

Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteisen toiminnan  

tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tai 

pelastustoimen uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy: 

 

1. palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien 

ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen; 

2. palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan; 

3. palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn; 

4. palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla 

johtamiseen; 

5. tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; 

6. tai muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden 

valmisteluun. 

 

Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 

prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. 

Valtioavustus maksetaan arvonlisäverottomista kustannuksista. 

 

Myönnettävä valtionavustus muodostuu neljästä osa-alueesta: 

1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio 

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 

3.Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla 

4. Maakuntien yhteiset kehittämishankkeet 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Osa-alueen 4 hanke (Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen 

kehittäminen) voi koostua osa-alueiden 1–3 sisällöistä ja tehtävistä. 

Tällöin hankehakemuksen tekee alueiden yhdessä sopima organisaatio, 

joka tekee sen osana omaa hankehakemustaan. 

 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat laatineet 

yhteistyössä sote-rakenneuudistusta koskevan valmistelun 

hankehakemuksen, joka rakentuu osa-alueiden projekteista: 

 

1. Soten vapaaehtoinen valmistelu ja koordinointi (osa-alue 1) 

2. Palveluketjujen mallintaminen (osa-alue 2) 

3. Tiedolla johtaminen (osa-alue 2) 

4. Etäpalvelujen reittikartta (osa-alue 3) 

5. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen valmistelu (osa-

alue 3) 

6. Lasten ja nuorten osaamisen tukikeskus (osa-alue 4) 

7. Alueellinen valvontakeskus (osa-alue 4) 

 

Osa-alueessa 4 Varsinais-Suomi toimii yhteistyöalueen 

hallinnointivastuullisena alueena. Muut mukana olevat alueet tämän osa-

alueen projekteissa ovat Satakunta ja Pohjanmaa. 

 

Eri osa-alueista muodostuva hankekokonaisuus sisällytetään osaksi 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa 

ja hankekoordinaation perustuu laajempaan järjestämissuunnitelman 

koordinointiin. Soten uudistamisen hankekoordinointivastuut ja 

hallinnointitavat on esitelty tarkemmin hankesuunnitelmassa, joka on 

tämä viestin liitteenä. Soterakenneuudistusta koskevan alueellisen 

valmistelun hankehallinnoinnista vastaa Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri. 

 

Kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään osallistumaan Varsinais-Suomen 

hankkeeseen hankesuunnitelmien mukaisesti. Kuntien päätökset 

hankkeeseen osallistumisesta pyydetään toimittamaan sähköisesti 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kirjaamoon sekä Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Anna Arola-Järvelle 27.5.2020 

mennessä osoitteeseen: Tiedoksi: kirjaamo@tyks.fi ja anna.arola-

jarvi@tyks.fi  

 

Liitteet: Sosiaali- ja terveysministeriön hakuilmoitus (liite nro 5), 

Varsinais-Suomen hankesuunnitelma sote-rakenneuudistusta tukevaan 

alueelliseen valmisteluun (liite nro 6) ja esittelytekstiluonnos 

rakennerahoitus (liite nro 7). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää, että Oripään kunta osallistuu Sote-

rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeeseen yhdessä 

muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.  

mailto:anna.arola-jarvi@tyks.fi
mailto:anna.arola-jarvi@tyks.fi
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sotaveteraanien avustushakemus ja ilmoitus käytetystä avustuksesta 
 

Sosltk § 29               Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Oripään Sotaveteraanit ry on antanut 31.3.2020 päivätyn selvityksensä 

Oripään sosiaalilautakunnan myöntämien 2 500 euron kuntoutusvarojen 

käytöstä vuonna 2019. Selvitys on esityslistan liitteenä (liite nro 8). 

 

Oripään Sotaveteraanit ry kiittää Oripään kuntaa ja sen edustajia vuoden 

2019 tuesta ja esittää, että avustus pidettäisiin vuoden 2019 mukaisena. 

 

Sosiaalilautakunta on varannut vuoden 2020 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 2019. 
 

 Sosiaalilautakunta myöntää Oripään Sotaveteraanit ry:lle 2 500 euron 

avustuksen käytettäväksi sotaveteraanien kuntoutukseen, 

avustajatoimintaan ja jalkahoitoon. 

 

Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2019 

Sos.ltk. § 30  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

   

Oripään kunta hankkii sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratokselta. Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta (22.9.2000/812) 

määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti: 

1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

2. avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa 

(muistutus)       

3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi 

5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa 

siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

 
Oripään sosiaalihuoltoon liittyviä yhteydenottoja tehtiin 
sosiaaliasiamiehelle 11 kpl vuonna 2019. Edellisenä vuonna oli 2 
yhteydenottoa, jotka liittyivät muuhun neuvontaan. Yhteydenottoja tuli 
noin 7,9 1000 asukasta kohden, kun kaikkien Merikratoksen 
sosiaaliasiamies-asiakaskuntien yhteydenottojen mediaani oli 1,9 vuonna 
2019.  
 

Sosiaaliasiamiehen raportti liitteenä (liite nro 9). 
 

  Yhteydenotot palvelualeittain, lukuina jaoteltuna: 
Lastensuojelu 5 
Vammaispalvelut 5 
Työikäistenpalvelut 1 

  Yhteensä 11 

Raportin mukaan sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut mitään hälyttävää 
koskien Oripään kunnan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden 
asemaa ja oikeuksia vuonna 2019. 
 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin 

vuodesta 2019. 

 

Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus I/2020 
 

Sos.ltk. § 31  Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on 1.1. - 30.4.2020. Tasaisen 

kertymän mukaan ko. aikavälinä toteuma olisi 33,33 prosenttia. 

Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista 

toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan 

tulosyksikkötasolle. 

 

  Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.  

 

 Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutuma siihen 

mennessä sekä ennuste loppuvuodesta. Raportti liitteenä (liite nro 10). 

Raportti toimitetaan lautakunnan jäsenille sen valmistuttua. 

  

 

 

Ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnan toteutumisen 

osavuosikatsauksen tiedoksi saaduksi. 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluselvityksen päivitys lautakunnille 
 

Sos.ltk. § 32   valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Ulkopuolinen konsultti on tehnyt ruokapalveluselvityksen marraskuussa 

vuonna 2017. Työn tavoitteena oli laatia suositus tulevaisuuden 

keittiöverkosta Oripään kuntaan paikallisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi 

haluttiin tietää ruokapalvelun säästömahdollisuudet. Selvityksen pohjalta 

kunnanhallitus antoi sosiaali-, sivistys- ja teknisen lautakunnan tehtäväksi 

tehdä esitys helmikuun 2018 loppuun mennessä ruokapalvelujen 

säästöistä. 

 

Oripään kunnassa on käsitelty ruokapalveluselvitys asiaa 

kunnanhallituksessa 4.12.2017 § 187, sivistyslautakunnassa 21.1.2018 § 

7, sosiaalilautakunnassa 1.3.2018 § 11, teknisessä lautakunnassa 

21.3.2018 § 18 ja kunnanhallituksessa 11.6.2018 § 73. Lisäksi asia on 

ollut esillä talouden tasapainottamisen käsittelyn yhteydessä.  

 

Kunnanhallitus keskusteli ruokapalveluasiasta 18.5.2020 muiden asioiden 

yhteydessä. Keskustelun pohjalta kunnanjohtaja päätti päivittää tilanteen, 

jotta asiasta voidaan käydä keskustelua valtuustoseminaarissa 6.6.2020. 

Tilannepäivitys toteutetaan lautakunta pohjalta.  

 

  Sosiaalitoimen tilannepäivitys liitteenä (liite nro 11). Tilannepäivitys 

  toimitetaan lautakunnan jäsenille sen valmistuttua. 

Ehdotus: Lautakunta merkitsee tilannepäivityksen tiedoksi saaduksi. 

 

 

Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 

Sosltk § 33   Valmistelijat: sosiaalitoimen viranhaltijat 

 

Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja: 

- Palvelutaloon tilattujen sänkyjen hankintapäätös 16.3.2020 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

viranhaltijapäätökset. 

 

 

Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 34  Valvira 

  

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

- KoskiHoiva Oy 

 

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

nimenmuutoksesta 

- Botnia Radiologipalvelu Oy (kaksi ilmoitusta) 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

palvelualan poistaminen 

- Meru Health Oy 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

- Meru Health Oy 

 

Aluehallintovirasto 

   

  Yksityisen sosiaalipalvelujen lopettaminen 

- Mielen hyvinvointi – Ahola & Talonen 

 

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 

- Perheterapeutti Elena Hering  

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


