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Läsnä      

   

  Kalsi Kyllikki  

  Kankare Tarmo  Liinoja Pertti 

Kelkka Helena 

Ketonen Satu 

Markula Pekka 

Nieminen Mika 

Suisto Eija-Liisa, puheenjohtaja 

Tamminen Jari 

Tuomisto Ilkka, varapuheenjohtaja    

 

Kaskiluoto Heli, sosiaalijohtaja, esittelijä 

Kulmanen Maisa, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

Malmi Kirsi, vs. kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

Tolppanen Timo, kunnanjohtaja 

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  

 

57 - 60 sivut  

 

82 - 86 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 29.10.2020 

 

 

Pekka Markula 

 

 

 

Mika Nieminen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 6.11.2020 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 57  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 § 58 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Mika Nieminen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma sekä alustava 

käyttösuunnitelma vuodelle 2021 

 

Sosltk § 54 / 15.10.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä 

kunnalle seuraavan vuoden talousarvion sekä kolmea tai useampaa vuotta 

koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 

siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Talousarviossa valtuusto varmistaa keskeiset toiminnalliset tavoitteet, 

joita hallintokunnat tarkentavat omissa käyttösuunnitelmissaan. 

Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarvot. Määrärahat valtuusto vahvistaa nettomääräisinä 

sitoviksi. 

 

Sosiaalilautakunnan talousarvio on laadittu siten, että toimintaa 

ylläpidetään pääosin nykyisillä henkilöstöresursseilla. Talousarvio 

perustuu vuoden 2020 puolella syntyneisiin palvelutarpeisiin sekä 

palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyihin palvelupäätöksiin.  

 

Talousarvioehdotus liitteenä (liite nro 3).  

 

Oripään kunnan alustava talousarvioraami valmistuu viikolla 42 ja tämä 

on ohjaavana tekijänä myös sosiaalilautakunnan talousarviolle.   

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää sosiaalilautakunnan kokouksessa käsitellyn 

talousarvioehdotuksen alustavine käyttösuunnitelmineen 

kunnanhallitukselle tiedoksi.   

 

Muutettu  

päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää käsitellä talousarvion seuraavassa 

kokouksessaan. Sosiaalilautakunta haluaa tarkemman erittelyn 

talousarvioluvuista (lautakuntataso). Lisäksi pyydetään selvittämään 

kirjauskäytännöt sijaisten ja vakinaisten palkoista.  

  

 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 
Sosltk § 59  Valmistelija: sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto 

   

Sosiaalilautakunnan talousarviota ja käyttösuunnitelmaa on tarkennettu ja 

sosiaalilautakunnalle on lähetetty lautakuntatasoinen talousarvioehdotus. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vakinaisten ja sijaisten palkkojen kirjauskäytäntöön pyydetään selkeyttä. 

Kokouksessa keskustellaan selkeytetyistä kirjauskäytännöistä, jotka 

otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta lähtien. 

   
Talousarvioehdotuksen käyttösuunnitelma liitteenä nro 1 ja 

talousarvioluvut liitteenä nro 2. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää sosiaalilautakunnan kokouksessa käsitellyn 

talousarvioehdotuksen alustavine käyttösuunnitelmineen 

kunnanhallitukselle tiedoksi.     

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 60  Valvira 

  

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  

  muuttaminen 

- Coronaria Contextia Oy 

- EMA Finland Oy 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan  

  lopettaminen / yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen 

- Ortopedia Jyri Lepistö Oy 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen 

  nimenmuutos 

- Stella Kotihoito Oy 

 

  Mehiläinen 

  Hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen 

 

  Med Group Oy 

  Esitys hinnan muutoksesta koskien Onni Hoivan tuottamia palveluita 

   

 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 


