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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 61  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 § 62 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Tamminen ja Kyllikki Kalsi. 
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Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten 

henkilökuljetusten –hankinnan kilpailutus yhteishankintana 
 

Sosltk § 32 / 5.9.2018 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Liikennepalvelulaki (320/2017) astui voimaan 1.7.2018. Laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 25 § 1 määrittelee 

kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa, kun kyseessä on palveluiden 

hankinta. Kuljetuspalvelut eivät ole sosiaali- ja terveyspalveluja, joten 

niihin ei voida soveltaa kyseisen lain kohtaa 25 § 3 koskien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden hankintaa. Oripään kunnan sosiaalilautakunnan 

järjestämiin kuljetuksiin talousarviossa vuodelle 2018 on varattu 49 200 

euroa.  

 

Oripään kunta on ollut mukana suunnittelemassa alueellista kilpailutusta, 

jossa kilpailutetaan sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetuksen yhteishankintana. 

Pöytyän kunta toimii kilpailuttajana yhteishankinnassa.  

 

Pöytyän kunta pyytää valtuutusta kilpailutuksen järjestämiseen Oripään 

kunnalta. Valtuutuksella (liite no 1) Oripään kunta sitoutuu osallistumaan 

Pöytyän kunnan järjestämään ”Sosiaali- ja terveystoimialan 

vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten” – 

hankinnan kilpailutukseen sekä tekemään oman asiakaskohtaisen 

kirjallisen hankintasopimuksen kilpailutettujen ehtojen mukaisesti 

kilpailutuksen perusteella valittujen sopimustoimittajien kanssa.  

 

Oripään kunta valtuuttaa Pöytyän kunnan  

- Hyväksymään ja allekirjoittamaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä 

hankintapäätöksen myös mahdollisen option osalta  

- Hoitamaan mahdolliset hankintaoikaisut sekä mahdolliset 

muutoksenhakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-

oikeudessa  

- säilyttämään ja arkistoimaan hankintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat.  

 

Valtuuttajana Oripään kunta vastaa liitteenä no 1 olevassa valtuutuksessa 

mainituista asioista ja velvoitteista. Kilpailutuksessa noudatetaan Suomen 

lakia, johon on implementoitu EU:n ns. hankintadirektiivit. 

Kilpailutuksen valmistelussa käytetään apuna Ju-Ha Consulting Oy:tä, 

jonka kustannukset jakavat yhteishankintaan osallistuvat kunnat. 

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 4950 euroa (alv 0 %). 

 

   

  

 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sosiaalilautakunta 8.12.2020 90 

   

 

   

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa Oripään kunnan järjestämään ja 

hoitamaan ”Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten” –hankinnan 

kilpailutuksen liitteenä no 1 olevan valtuutuksen mukaisesti. 

Sosiaalilautakunta sosiaalijohtaja Kati Rekolan allekirjoittamaan 

valtuutuksen. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Sosltk § 63  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen 

kokouksessaan 14.11.2018/134 §, koskien vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankintaa ajalle 

1.1.2019 - 31.12.2020. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa tilaajan 

päätöksellä 1+1 vuotta. Hankintarenkaan (Aura, Koski tl, Marttila ja 

Oripää) valtuuttamana Pöytyä toimii yhteishankintayksikkönä tässä 

hankinnassa ja tekee hankinnasta päätöksen hankintarenkaan puolesta. 

Kukin kunta tekee oman palvelusopimuksen valittujen palvelutuottajien 

kanssa. 

 

Pöytyän perusturvalautakunta on päättänyt 16.9.2020 § 82 käyttää 

optiovuoden 1.1. -31.12.2021 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain 

mukaisessa kuljetuspalveluiden hankinnassa. Valittujen 

palveluntuottajien tulee ilmoittaa mahdollisista toiminta ym. muutoksista 

Pöytyän kunnalle. Sopimukset eivät synny päätöksellä, vaan erikseen 

tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla. 

Palveluntuottajien tulee huomioida mahdolliset taksilainsäädännön 

muutokset toiminnassa optiovuotena. Sopimukset voidaan allekirjoittaa 

aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. 

  

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta  

1. Merkitsee tiedoksi Pöytyän perusturvalautakunnan päätöksen 

16.9.2020 § 82 koskien  vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 

mukaisten kuljetuspalveluiden optiovuoden 1.1.-31.12.2021 

käyttöönottoa ja  

2. Hyväksyy optiovuoden käytön ja selvittää tulevana vuonna 

hankintarenkaan mahdollisuutta kilpailuttaa vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankinta vuoden 2021 

aikana. 

 3. Valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimukset.  

 
Päätös:  1. Ehdotus hyväksyttiin. 

  2. Ehdotus hyväksyttiin. 

  3. Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosltk § 23 / 28.4.2020 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 Vanhus- 

ja 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. 

 

 
Sosltk § 64  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

  Oripään vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö on päivitetty ja se 

  on pöytäkirjan liitteenä (liite nro 1). 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Oripään vanhus- ja 

  vammaisneuvoston toimintasäännön. 

 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnan sosiaalilautakunnalle esitetty selvityspyyntö Lounais-Suomen 

Aluehallintovirastolta LSAVI/8785/05.06.03/2020  

Sosltk § 65  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut 8.9.2020 

 epäkohtailmoituksen koskien Oripään sosiaalitoimen toimintaa. 

 Ilmoittaja haluaa pysyä nimettömänä. Asia käsitellään 

 aluehallintovirastossa valvonta-asiana. Aluehallintovirasto pyytää 

 Oripään antamaan selvityksensä seuraavista seikoista: 

1. Kuka toimii Oripään kunnassa sosiaalihuollon hallinnollisissa 

johtotehtävissä? Selvitykseen tulee liittää organisaatiokuvaus, josta 

ilmenee sosiaalihuollon johtavissa tehtävissä olevien henkilöiden nimet, 

koulutukset ja lyhyt kuvaus työnkuvasta. 

2. Kuka vastaa sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, 

perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen 

vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen 

vaikutusten seurannasta ja arvioinnista?  Ja miten tämä konkreettisesti 

näkyy arjen sosiaalityössä. 

3. Kuka/ketkä tekevät sosiaalihuoltolain 46 §:ssä tarkoitettu hoidon ja 

huolenpidon turvaavat päätökset? 

4. Kuka tekee vammaispalveluja koskevia päätöksiä, ja mikä on ko. 

henkilön koulutus/tutkinto?  

5. Miten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asiat on käytännössä 

organisoitu ja hoidettu (erityisesti koskien palvelutarpeen arviointia ja 

päätöksentekoa)?  

6. Kuvaus siitä, miten erityishuolto on järjestetty 

7. Kuka toimii sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävissä, kun 

kyseessä on kiireellisen sijoituksen jatkamiseen, huostaanottoon ja siihen 

liittyvään sijaishuoltoon, sijaishuoltopaikan muutokseen, yli 30 

vuorokautta kestävään yhteydenpidon rajoitukseen, erityiseen 

huolenpitoon ja huostassa pidon lopettamiseen liittyvä päätöksenteko. 

8. Kuka/ketkä toimivat lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävissä? 

Mikäli tehtäviä hoitaa tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin 

opiskeleva henkilö, tulee selvityksessä täsmentää kenen ammattiin 

valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena kyseinen 

henkilö toimii. Lisäksi selvityksen liitteenä tulee toimittaa jäljennös 

sosiaalityöntekijän tehtäviä tilapäisesti hoitavan henkilön/henkilöiden 

opintorekisteriotteesta/-otteista. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

9. Miten Oripään kunnassa on järjestetty sosiaalipäivystys virka-ajalla tai 

virka-ajan ulkopuolella? Kuvaus sosiaalipäivystyksen henkilöstön 

koulutuksista. 

10. Tiedot mahdollisesti käytettävistä sosiaalihuollon ostopalveluista sekä 

yhteistyöstä muiden kuntien/ kuntayhtymien kanssa. 

   Selvitys tulee toimittaa aluehallintovirastolle 10.12.2020 mennessä. 

    

  Lisätietoja: Sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto, puh. 050 5728 053 

  

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle liitteenä 

  olevan selvityksen (liite nro 2). 

  

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tilinkäyttöoikeus 
 

Sosltk § 66  Oripään kunnalla on Oripään Osuuspankissa itsenäistymisvarojen tili 

  FI90 5309 0220 0341 74. Tilinkäyttöoikeus on sosiaalijohtajalla.  

 
Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää poistaa tilinkäyttöoikeuden Kati Rekolalta ja 

  myöntää tilinkäyttöoikeuden sosiaalijohtaja Heli Kaskiluodolle. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tulorekisteritietojen käyttöoikeuksien vahvistaminen 

 
Sosltk § 67  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

  Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Kunnat ja 

  kuntayhtymät ovat 1.1.2019 alkaen ilmoittaneet maksamansa palkat 

  tulorekisteriin. Kunnilla on 1.1.2020 alkaen ollut mahdollisuus käyttää 

  tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- 

  ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräämistä koskevissa tehtävissä. 

 
Tulorekisteriyksikkö on myöntänyt Oripään kunnalle tietoluvan 

tulorekisteristä saatavilla olevan tiedon hyödyntämiseen. Rekisterin 

käyttöä varten tulee kunnassa nimetä työntekijät, jotka saavat hakea 

tietoja tulorekisteristä. Tietolupahakemuksessa on pääkäyttäjiksi 

ilmoitettu sosiaali- ja sivistystoimen toimistosihteeri sekä 

hallintotoimiston toimistosihteeri. Pääkäyttäjät vastaavat henkilöiden 

valtuuttamisesta tulorekisterin tiedonkäyttäjän rooleihin. 

 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, 

luontaisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. myös 

verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. 

Vuoden 2021 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa toimistosihteeri Laura Torkin 

  sosiaalitoimen vastuukäyttäjäksi tilaamaan tarvittavia tulorekisteritietoja 

  asiakasmaksujen määräämiseksi sekä valtuuttamaan tarvittaessa lisää 

  käyttäjiä tulorekisteritietojen tilaajiksi siinä laajuudessa kuin laki  

  määrittelee. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä 

yhteistyönä 

Sosltk § 68  Varsinais-Suomen kunnat kehittivät STM:n rahoittamassa hankkeessa 

  (2016 – 2018) asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin ja tarvittavat 

  teknologiset ratkaisut ikääntyneille. Jo toimintamallin ja teknologisten 

  ratkaisujen pilotointivaiheessa todettiin, että kehitetyillä ratkaisuilla 

  pystyttiin parantamaan ikääntyneiden ja heidän läheistensä edellytyksiä 

  saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Toimintamalli 

  otettiin käyttöön kaikissa maakunnan kunnissa hankkeen loppuvaiheessa 

  vuonna 2018.  

Maakunnan laajuinen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tehostaa 

toiminnassa olevan resurssin käyttöä, kun korkeintaan toimintaan 

aiemmin eri kunnissa suunnatulla henkilöstöresurssilla saadaan kaikissa 

kunnissa käyttöön koko virka-ajan toimiva asiakas- ja palveluohjaus. 

Hankkeen päättyessä marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen kunnat 

solmivat yhteistyösopimuksen ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja 

palveluohjauksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä hankkeessa 

kehitetyn toimintamallin mukaan ja teknologisia ratkaisuja käyttäen. 

Yhteistyösopimus tehtiin ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020. Sopimuksen 

mukaan yhteistyön hallinnoijana ja rekisterinpitäjänä toimii Turun 

kaupunki.  

Sote-johtajakokous käsitteli ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja 

palveluohjauksen yhteistyösopimuksen jatkoa kokouksessaan 11.9.2020. 

Tuolloin  

• Sote-johtajakokous totesi, että ikääntyneiden keskitettyä asiakas- ja 

palveluohjausta kannattaa edelleen jatkaa koko maakunnan kattavana 

toimintana, mutta katsoi, että rahoitusmallia tulisi tarkastella uudelleen.  

• Päätettiin, että Turun kaupunki valmistelee ehdotuksen, jossa tuodaan 

esille vaihtoehtoiset rahoitusmallit pohjautuen ainakin nykymalliin, 

suoritepohjaiseen kustannusjakoon ja hybridimalliin, jossa osa 

kustannuksista perustuu kiinteään osaan ja osa suoritepohjaiseen 

osuuteen.  

• Ehdotus toimitetaan kunnille kommentoitavaksi sähköpostitse. 

Kommentointikierroksen jälkeen viimeistellään uusi yhteistyösopimus ja 

toimitetaan se päätöksentekoon kuntiin.  

Sote-johtajakokouksessa 23.10.2020  

• Päätettiin, että asiakas- ja palveluohjaustoiminnan jatkosopimuksen 

viimeistelyssä käytetään rahoitusmallina ns. hybridimallia, jossa 

kokonaiskustannuksista 70 % jaetaan kuntien väestön (75 vuotta 

täyttäneet) perusteella ja 30 % suoritteiden perusteella.  
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Pöytäkirjantarkastajien 
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• Jatkosopimus ajalla 1.1.2021 – 30.11.2021 koskee vain ikääntyneiden 

asiakas- ja palveluohjausta. Tällä sopimuksella toimintaa ei laajenneta 

muihin väestöryhmiin.  

• Laajentumista muihin väestöryhmiin pyritään edistämään ”Kansalaisen 

palvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja 

digitalisaatio” -hankkeen pilottina. Kaikki alueen kunnat ovat mukana 

hankkeessa, jonka toiminta-aika loppuu 30.11.2021  

Sote-johtajakokouksen jälkeen on Uudenkaupungin sosiaali- ja 

terveysjohtaja ilmoittanut, että jatkosopimusta viimeisteltäessä voidaan 

lähteä siitä, että Uusikaupunki ei osallistu toimintaan 

jatkosopimuskaudella. Tämän mukaisesti sopimus ja sen liitteenä oleva 

talousarvio (liite nro 3) on viimeistelty niin, että mukana olisivat kaikki 

aiemmin mukana olleet kunnat ja kuntayhtymät Uudenkaupungin 

kaupunkia lukuun ottamatta.  

Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupunki kuntia ja 

kuntayhtymiä hyväksymään oheisen sopimuksen keskitetyn asiakas- ja 

palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä 

ajalla 1.1.2021 – 30.11.2021. Sopimus on esityslistan liitteenä (liite nro 

4).  

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sopimuksen keskitetyn asiakas- ja 

  palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä 

  ajalla 1.1.2021 – 30.11.2021 ehdolla, että toimintamallissa ovat mukana 

  kaikki sopimuksessa mainitut sopijapuolet. Sosiaalilautakunta valtuuttaa 

  sosiaalijohtaja Heli Kaskiluodon allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus 
 

Sosltk § 69 Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

 Laki Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrää, että ”yksityisen 

sosiaalipalvelujen tuottaja, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia 

sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen 

aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä 

kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat 

tiedot kuin lupahakemuksessa. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut 7 

§:ssä tarkoitettua lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tuottamistaan 

muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät 

lupahakemuksesta”. 

 

 ”Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 

12 §:n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista 

palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 

1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia 

tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä 

perhepäivähoitoa”. 

 

 Oripään sosiaalilautakunnalle on saapunut seuraava ilmoitus: 

 

 Poutapolku Oy 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetun yksityisen 

sosiaalipalveluiden tuottajan ja toteaa sen täyttävän laissa määritellyt 

toimintaedellytykset. Oripään sosiaalilautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä 

yrityksen toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot 

aluehallintovirastolle. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 70  Valvira 

  

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  

  muuttaminen 

- Coronaria Fysioterapia Oy 

- Outloud Oy / Terapiapaja 

- FinnHEMS Oy 

- Highly Effective Fysio Oy 

- Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr 

- Sivupersoona Oy 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan  

  lopettaminen / yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen 

- Apukolmio Oy 

- Outloud Oy / Terapiapaja 

- Silmäasema Optiikka Oy 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen 

  nimenmuutos 

- Camp Clinic Oy 

- Highly Effective Fysio Oy 

  

  Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen 

- Sosiaalipalvelu Laturi Oy 

 

  Rekisteriote 

- Sosiaalipalvelu Laturi Oy 

 

  Turun kaupunki 

- Sopimus keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin 

järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä (sopimuksen 

kokonaiskustannus Oripäälle 1.052,61 €) 

 

  Mehiläinen 

  Hinnankorotusesitys 5,62 % 1.1.2021 alkaen, neuvoteltu korotus 2,7 

  %:iin.  

 

  Paimion kaupunki 

  Oteet pöytäkirjasta 11.11.2020  

- Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman 2019-2020 voimassaolon jatkaminen 

vuodelle 2021 

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

perussopimuksen muuttaminen 
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nimikirjaimet 

 

  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Kuntainfo 12/2020, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä 

kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset 

 

  KTO 

- hallituksen pöytäkirja 9/2020 

 

  Oripään sosiaalitoimi 

  Oripään sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelma on päivitetty 30.11.2020

  

  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021 

- Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2021 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 


