ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sosiaalilautakunta

Kokousaika

3.9.2020 kello 17.30 – 19.04

Kokouspaikka

Kunnantalo, Koulutie 2

Nro

Sivu

6/2020

65

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

Puheenjohtaja

Eija-Liisa Suisto

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

44 - 50

sivut

65 - 73

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Eija-Liisa Suisto
puheenjohtaja
Oripäässä 3.9.2020

Mika Nieminen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 11.9.2020 klo 9.00 – 12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Kyllikki Kalsi

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosltk § 44

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 § 45
Ehdotus:

Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Kyllikki Kalsi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lausunto sote-uudistuksen lakiluonnoksista
Sosltk § 46

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Sote-uudistusta koskevat lakiluonnokset lähetettiin lausunnoille
15.6.2020. Lausuntoaika päättyy 25.9.2020. Lausunnot annetaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi –sivustolle. Varsinais-Suomen soten vapaaehtoisen valmistelun nimissä on kunnille ja kuntayhtymille laadittu lausuntoluonnos, jota kukin organisaatio voi halutessaan hyödyntää omassa valmistelussaan. Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä (liite nro 1).
Oripään kunnan lausunto:
Oripään kunta pitää tärkeänä, että pienenkin kunnan ääni ja tarpeet kuuluvat jatkossa paremmin sote-palveluja järjestettäessä. Järjestämisvastuu
on myös kuulemisvastuu ja neuvotteluvastuu. Nykyinen malli ei kohtele
kuntalaisia tasapuolisesti.
Oripään kunta esittää, että alueellisen demokratian turvaamiseksi tulee
kunnalla olla vähintään yksi paikka maakunnan sote-hallinnossa.
Niin sanotusta siirtymäkaudesta Oripään kunta toteaa, että sote-maakunta
ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se
on voimassa vähintään kuusi vuotta esitetyn kolmen vuoden sijasta. Sotemaakunnalla on optio yhteen lisävuoteen tulisi kirjata kahteen vuoteen.
Lisäksi vuokratason tulee olla realistinen ja maakunnan on tehtävä kiinteistöihin tarvittavia investointivarauksia.
Kunnilta maakunnille siirtyvä irtainomaisuus tulee arvioida taloudellisesti
ja niiden kunnon osalta, sekä tehdä selkeä listaus. Mahdollisen irtaimen
rikkoutumisen tai siirron osalta tulee sopia erikseen.
Oripään kunta pyytää, että sote-uudistuksessa varmistetaan pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen synergia ensihoitopalveluissa. Pelastustoimen rooli ensihoitopalveluissa tulee säätää tarkemmin, mukaan lukien
ensivastepalvelut.
Lisäksi Oripään kunta lausuu, että nykyiset kaikki sote-ohjelmat tulee
saattaa nopeammalla aikataululla maakunnassa saman ohjelmatoimittajan
alaisuuteen ja lopetetaan kuntien kuppaaminen erilaisilla ohjelmapäivityksillä.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta
1) antaa oheisen lausunnon sote-uudistuksen lakiluonnoksesta ja
2) esittää sen kunnanhallitukselle osaltaan hyväksyttäväksi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sosiaalilautakunta

3.9.2020

68

Päätös:

1) Ehdotus hyväksyttiin.
2) Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sosiaalitoimen 6 kk toteuma
Sosltk § 47

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Sosiaalitoimen toimintakulut koko vuodeksi ovat -5.852.710 euroa ja 6kk
osalta tästä on toteutunut -3.003.881,12 euroa, eli 51,3%. On erityisen
ilahduttavaa, että menokohta asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä, eli
erikoissairaanhoidon menot ovat talousarviossa ja ne ovat toteutuneet
49,5% osuudella.
Toimintatuottoihin on varauduttu 500.300 eurolla ja sen toteutumisprosentti on 47,8%. Asiakaspalvelujen osto muilta menokohtaan on varattu 677.400 euroa ja se on toteutunut -449.749,97 eurolla, eli 66,4% mukaisesti. Suurimmasta ylityksestä annetaan selvitys sosiaalilautakunnan kokouksessa ja se viedään ylityspyyntönä myöhemmin valtuustolle.
Palvelutalon tuotot ovat 54,8% tasolla ja menot 50,4%. Palvelutalon keittiön toimintatuotot ovat toteutuneet 81.489,08 eurolla (45,8%) ja toimintakulut -74.715,42 (52,5%). Näin ollen täytyy olla tyytyväinen palvelutalon toiminnasta korona aikana ja kiittää koko henkilökuntaa.
Myös kotihoito on toiminut hyvin, vaikka talouslukuja on seurattava. Toimintatulot ovat 90% ja toimintakulut 54,9% tasolla. Henkilöstökuluja
tarkkaillaan loppuvuoden kuluessa ja saatamme joutua tekemään henkilöstörakenteessa muutoksia taloudellisista syistä.
Liitteenä on 6 kk talouden toteumavertailu lautakuntatasolla (liite nro 2).

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee asian tietoon saaduksi.

Päätös:

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tietoonsa saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja Oripään välillä
Sosltk § 48

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Ensimmäinen asiaa liittyvä sopimus on allekirjoitettu vuonna 2008 ja sopimus on päivitetty siten, että nykyinen sopimus on voimassa 1.1.2017
alkaen. Sopimus tulee irtisanoa kuusi (6) kuukautta ennen toimintavuoden
alkamista.
Loimaan Lehdestä olemme saaneet tietoomme, että Loimaan kaupunki
valmistelee parhaillaan terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä, joka on
tarkoitus tuoda hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi lokakuun lopussa.
Samassa yhteydessä on mainittu, että terveysasemat ja niitä koskevat selvitykset ovat olleet esillä pidemmän aikaa Loimaalla ja viime vuoden keväällä oli suunniteltu sivuterveysasemien lakkauttamista asteittain.
Todettakoon, että Oripään kunnan terveysasema ei ole Loimaan kaupungin terveysasema ja siten sen kesäsulut tai muut poikkeavat toimiajat liittyvät sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja
Oripään välillä.
Sopimuksen mukaisesti kohdassa 8 (Sopimuksen muuttaminen) on kirjoitettu, että ”Tämän sopimuksen muutoksista päätetään kunnanhallitusten
yhtäpitävillä päätöksillä”. Sopimukseen tulee tehdä muutoksia.
Oripään kunnan terveysaseman palveluja tulee kehittää. Sopimukseen tulee kirjata, että Loimaan kaupunki järjestää sote-palveluja Oripään terveysasemalla. Mikäli Loimaan kaupunki ei pysty ostopalveluna tuottamaan sote-palveluja, niin Oripään kunta voi itse näitä ostopalveluja tehdä
ja tällöin asiakastietojärjestelmät ovat käytössä.
Esimerkiksi jos Oripään kunnalla on mahdollisuus saada lääkäri ostopalveluna, niin ks. lääkärin on päästävä asiakastietojärjestelmään. Lisäksi
Loimaan kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden tulee tiedottaa toiminnallisista muutoksista tehokkaammin ja avoimemmin.
Vaihtoehtoja on. 1) Parantaa sopimusta ja luoda yhteistyötä 2) Irtisanoa
nykyinen sopimus (sopimus tulee irtisanoa kuusi (6) kuukautta ennen toimintavuoden alkamista) 3) ulkoistaa koko Oripään terveysaseman palvelut siihen asti, kunnes maakunnallinen sote-palveluiden järjestäminen on
aloitettu.
Liitteenä on nykyinen sopimus (liite nro 3).

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Sosiaalilautakunta käy asiasta keskustelun ja tekee kokouksessa päätöksen siitä, mitä esitetään kunnanhallitukselle.
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Pöytäkirjamerkintä:

Matti Kulmanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.30.

Päätös:

Oripään kunnan sosiaalilautakunta esittää Oripään kunnanhallitukselle
seuraavaa:
1) Loimaan kaupunginhallitus tai Oripään kunnanhallitus ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta
2) Mikäli yhteiseen ratkaisuun ei päästä tämän vuoden 2020 aikana, esitetään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2020 aikana
3) Oripään terveysaseman toimintaa tulee kehittää ja
4) Oripään terveysasema toimipaikkana tulee lisätä sopimukseen
5) Sopimuksen kohtaan kolme tulee lisätä, että myös Oripään kunta voi
hankkia ostopalveluina sote-palveluja, jos Loimaan sote-palvelut eivät
löydä ratkaisua puuttuvaan tarpeeseen (esim. hammaslääkärin 5kk virkavapaus)
6) ja siten ostopalveluntuottaja voi käyttää tarvittavia asiakastietojärjestelmiä
7) Pöytyän kansanterveyskuntayhtymä on varteenotettava kumppani yhteistyölle
8) Onko Loimaan seutukunnan yhteinen sote-palveluorganisaatio vielä
mahdollinen, jossa kaikki toimipisteet olisivat yhteisessä käytössä, ja kenellekään ei olisi hallinnollista isäntävastuuta vaan toimittaisiin tasavertaisina sote-palveluja tuottavana organisaationa (esim. kuntayhtymä)
kohti hallituksen sote-mallia
9) Loimaan hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Loimaan vuodeosastojen korkeaan vuorokausihintaa tulisi kiinnittää huomiota ja tehdä toiminnallisia muutoksia
10) Harkittavaksi täytyy ottaa myös koko Oripään terveysaseman ulkoistaminen ja siten kuntalaisten palvelujen turvaaminen lähipalveluna
11) Oripään kunta on valmis vuokranalennukseen Oripään terveysaseman
osalta, jotta palvelut säilyvät Oripäässä

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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VSLJ:RY:n (Perhelinja) ja Oripään kunnan välinen kumppanuussopimus vuodelle 2021
Sosltk § 49

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Perhelinja on varsinaissuomalaisten lastensuojelujärjestöjen ja kuntien
yhteisen työn tuloksena syntynyt yhteinen toimintamalli, jossa jalkautetaan ja kehitetään järjestölähtöisiä lapsiperheiden palveluita sellaisilla alueilla, jossa niitä ei ennestään ole ollut saatavilla. Perhelinjan toimintamalli
kokoaa eri järjestöjen tuottamat palvelut yhden yhteisen nimittäjän alle ja
tuo ne lähelle perheitä.
Jokaisella palvelua tuottavalla järjestöllä on oma erityisosaamisen alue,
jonka avun tai toiminnan piiriin lapsiperheillä on mahdollisuus hakeutua.
Perhelinjan palveluista osa on sellaisia, joihin perhe voi hakeutua itsenäisesti tai ammattilaisen ohjaamana. Osa palveluista on tarveperusteisesti
tilattavia, jotka toteutetaan alueilla sopimuksesta, yhdessä alueen ammattilaisten kanssa.
Perhelinjan tuottamat palvelut tai koulutukset eivät korvaa kunnan lakisääteisiä palveluita tai toimi kunnan lakisääteisenä täydennyskoulutuksena. Lapsiperheille suunnatut palvelut ovat ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen toimintoja ja koulutusten avulla tuodaan esiin järjestöjen kohderyhmäkohtaista osaamista ja pitkän linjan asiakastyöhön perustuvaa
teemallista asiantuntemusta.
Perhelinjan palvelut ovat asiakkaille ja kunnille maksuttomia. Toimintaa
tuotetaan ja kehitetään Veikkauksen tuotoilla.
Esityslistan liitteenä on kumppanuussopimus (liite nro 4).

Ehdotus:

Oripään kunta solmii kumppanuussopimuksen VSLJ:RY:n (Perhelinja)
kanssa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muut asiat
Sosltk § 50

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
-

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

sosiaalitoimen tilannekatsaus
maksusitoumusasia 26.214,00 €

