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Kokouspaikka

Etäkokous (Teams-kokous)

Nro

Sivu
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Läsnä
Anne-Mari Kaarto, etäyhteydellä
Sanna Kiertonen, etäyhteydellä
Matti Kulmanen, etäyhteydellä
Päivi Kössi, pj., paikalla
Pertti Liinoja, paikalla
Mika Nieminen, etäyhteydellä
Tapio Pajula, etäyhteydellä
Hannele Rouhiainen, kvalt. pj., etäyhteydellä
Maarit Salama, kvalt. 1. vpj., etäyhteydellä
Marko Suisto, kvalt. 2. vpj.
Timo Tolppanen, esittelijä, paikalla
Tarja Salminen, pöytäkirjanpitäjä, paikalla

Puheenjohtaja

Päivi Kössi

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen

Asiat

pykälät

150–154

sivut

188–193

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 27.10.2020

Tarja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Sanna Kiertonen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 28.10.2020
sesti nähtävänä

Matti Kulmanen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 150 §

Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu
kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää puhelimitse.

Ehdotus:

Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 151 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Sanna
Kiertonen ja Matti Kulmanen

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kiertonen ja Matti Kulmanen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 27.10.2020.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos
Khall 152 §

Valmistelija kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Varsinais-Suomensairaanhoitopiiri on 13.10.2020 pyytänyt jäsenkuntia
käsittelemään sairaanhoitopiirin hallituksen 3.3.2020 esityksen mukaisesti perussopimuksenmuutoksen. Sopimusmuutos sisältää kuntalain
edellyttämät teknisluonteiset vähimmäismuutokset.
Esitys on käsitelty kuntajohtajakokouksessa 17.3.2020. Sairaanhoitopiiri
pyytää, että kunnanvaltuustot käsittelevät asian 30.11.2020 mennessä.
Esityslistan mukana lähetetään sairaanhoitopiirin hallituksen päätös
3.3.2020 § 19, jossa on esitetyt muutokset. Esityslistan mukana lähetetään
myös sairaanhoitopiirin tällä hetkellä voimassa oleva perussopimus.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Oripään kunnalla ei ole
huomautettavaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen
muutoksesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2021
Khall 153 §

Valmistelija kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Vuonna 2011 voimaantullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää,
että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollonjärjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksikolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma
hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirinvaltuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitysvuosille 2017–
2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirinvaltuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma, joka kattaa vuodet
2019–2020, on hyväksytty alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirinvaltuustossa 26.11.2019. Järjestämissuunnitelmassa esitetään runsaasti kehittämistoimenpiteitä, jotka on lähtökohtaisesti aikataulutettu toteutukseen vuosille 2019–2020. Suunnitelmassa kuitenkin myös todetaan,
että kehittämistyö jatkuu sekä päivityksessä esitettyjen että muiden, suunnittelukaudella mahdollisesti esiin nousevien teemojen osalta tarpeen mukaan myös suunnittelukauden jälkeen. Järjestämissuunnitelman toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeita,
joiden myötä alueelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta toimenpiteiden edistämiseen. Olennaisimpia tähän liittyen ovat koko alueen kattavat
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus-hankkeet,
joille on saatu rahoituspäätökset kesällä 2020. Hankkeet ovat käynnistyneet alkusyksyllä 2020. Keväällä 2021 pidetään seuraavat kuntavaalit.
Järjestämis-suunnitelman kannalta järkevin ajankohta uuden suunnitelman laadinnalle olisi vuonna 2021 kun tiedetään, miten sote-uudistukseen
liittyvä valmistelu etenee ja uusi valtuustokausi on alkanut.
Sote-johtajakokouksessa 12.6.2020 ja kuntajohtajien kokouksessa
13.8.2020 on katsottu, että nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa tulisi jatkaa vuodelle 2021. Kuntajohtajakokous päättikin esittää kunnille ja sote-kuntayhtymille, että VarsinaisSuomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021 ja että seuraava järjestämissuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2021. Edellä esitellyn pohjalta pyytää Turun kaupunki kuntajohtajakokouksen puolesta jakelun mukaisia kuntia ja kun-

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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tayhtymiä tekemään päätöksen, jonka mukaan nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa
jatketaan vuodelle 2021. Päätökset toivotaan tehtävän vuoden 2020 loppuun mennessä.
Oripään kunnanhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt järjestämissuunnitelman päivityksen 30.3.2020 kokouksessa.

Ehdotus:

Oripään kunnanhallitus hyväksyy, että nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan
vuodelle 2021

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lausunto Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan palvelutasopäätös luonnoksesta
Khall 154 §

Valmistelija kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden onnettomuuksien ehkäisy,
pelastus-,
siviilivalmiusja
ensihoito
palveluidentuottaja.
Pelastustoimen tavoitteena on turvata ja ylläpitää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua sekä kehittää pelastustoimen palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja tehostaa toiminnan vaikuttavuutta.
Tarkoituksena on varmistaa, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Lisäksi tavoitteena on
vahvistaa sekä osallistumista pelastustoimen ja siviilivalmiuden kansainväliseen yhteistyöhön että pelastustoimen kansallista kykyä antaa ja ottaa
vastaan apua pelastustoiminnassa. Tarkoituksena on myös vahvistaa pelastustoimen tietoon perustuvaa ohjausta, johtamista ja kehittämistä.
Uusi palvelutasopäätös tulee voimaan 1.1.2021–31.12.2024 ja se kumoaa
vuonna 2016 tehdyn palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätös kauden aikana on odotettavissa maakuntauudistus ja pelastuslakiuudistus. Mikäli
lainsäädännöllisiä, tai muita palvelutasoon oleellisesti vaikuttavia muutoksia tapahtuu, voi aluepelastuslautakunta käsitellä palvelutasopäätöstä
tarvittavine muutoksineen uudelleen ja muuttaa palvelutasopäätöstä kuntia kuultuaan.
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos 2021–
2024 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

