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Läsnä      

   

  Kalsi Kyllikki 

  Kankare Tarmo   Liinoja Pertti 

Kelkka Helena 

Ketonen Satu 

Markula Pekka 

Nieminen Mika 

Suisto Eija-Liisa, puheenjohtaja   Paju Tuire 

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 Ilkka Tuomisto 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki 

Asiat pykälät  

 

1 - 7 sivut  

 

1 - 9 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Ilkka Tuomisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 27.1.2021 

 

 

Pertti Liinoja              

 

 

 

 Helena Kelkka        

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 4.2.2021 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 1  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 § 2 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Helena Kelkka. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaohje ja korvaukset 

v. 2021  

 

Sosltk § 3  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammi on päivittänyt perhehoidon 

toimintaohjeen vuodelle 2021. Toimintaohjeessa on huomioitu 

perhehoitajille maksettaviin korvauksiin tulleet indeksikorotukset. STM:n 

ohjeen perhehoidon palkkioiden ja korvausten määristä vuodelle 2021 

mukaan vuoden 2021 alusta hoitopalkkiot nousevat 1,31 %, kulu- ja 

käynnistämiskorvaus nousevat 0,20 %. 

 

Uusina toimintakäytäntöinä 1.1.2021 jälkeen tehtävissä 

toimeksiantosopimuksissa ei enää makseta vammaistukea 

perushoitopalkkion päälle, vaan lapsen hoitoisuus arvioidaan joko perus- 

tai korotetun hoitopalkkion mukaiseksi. Lyhytaikaiseen perhehoitoon 

sijoitetun lapsen sijaishuollon muuttuessa pitkäaikaiseksi (hakemus 

hallinto-oikeudelle tai viranhaltijapäätös) tehdään 

päivystysperheen/lyhytaikaisen perhehoitajan kanssa uusi 

toimeksiantosopimus kuukausiperusteisin korvauksin. 

 

  Liite 1: Perhehoidon toimintaohje 2021 (liite nro 1) 

  Liite 2: Perhehoidon korvaukset 2021 (liite nro 2) 

 

 Ehdotus:   Sosiaalilautakunta kunta hyväksyy Varsinais-Suomen  

  sijaishuoltoyksikön toimintaohjeen ja korvaukset vuodelle 2021  

  noudatettavaksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. 

    

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Vanhuspalvelulain muutokset 
 

Sosltk § 4  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

  Kunnan on sosiaalihuollon järjestämisvastuunsa perusteella  

  huolehdittava asukkaidensa palvelujen tarpeisiin vastaamisesta.  

  Palvelujen toteuttamisessa lähtökohtana on palvelutaso, joka toteuttaa 

  kunnan asukkaiden perusoikeudet ja vastaa kuntalaisten yksilölliseen 

  palvelujen tarpeeseen. Kunta on vastuussa siitä, että kunnan asukkaat 

  saavat lailla säädetyt sosiaalihuollon palvelut ja että sosiaalihuollon 

  tehtäviin varataan riittävästi määrärahoja kunnan talousarviossa. 

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta valtionosuuslaissa määriteltyjen 

valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Uusista 

tehtävistä, kuten vanhuspalvelulain muutoksesta, aiheutuvat kustannukset 

korvataan täysimääräisesti. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy 

valtionosuuslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella ja on 

yleiskatteellista. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisiä tehtäviä varten 

maksettavia valtionosuuksia ei ”korvamerkitä”. Kunnille korvataan 

valtionosuuksina mitoituksen nostosta sekä mitoituksen laskentatavan 

muutoksesta aiheutuvat kustannukset. RAI:n osalta valtionosuutta 

maksetaan koulutuskustannuksiin sekä tietojärjestelmäkustannuksiin. 

 

Vanhuspalvelulain muutosten tarkoituksena on turvata iäkkäiden 

henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon 

ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Muutoksilla myös vahvistetaan 

asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakkaiden yhdenvertaisuutta. 

Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. 

 

Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulleet muutokset koskevat 

välittömään asiakastyöhön osoitetun henkilökunnan vähimmäismitoitusta 

sekä välittömän asiakastyön ja välillisten tehtävien toisistaan erottamista 

ja molempiin työtehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön 

varmistamista. 

 

Vanhuspalvelulain muutoksessa säädetään henkilöstömitoituksesta 

iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa, joissa mitoitus nousee asteittain 0,7:ään 1.4.2023 

mennessä. Lakiin on määritelty välitön asiakastyö ja välillinen työ. 

Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen 

selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä 

RAI -arviointivälineistöstä. Yhtenäisen seuranta- ja arviointivälineistön 

käyttöön ottaminen tukee palvelutarpeen arvioinnin ja laadun 

kehittämistä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 

Liitteenä Valviran ohjauskirje 1.10.2020 voimaan tulleista 

vanhuspalvelulain muutoksista (liite nro 3). 

  

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta merkitsee asian tietoon saaduksi.  

 

 

Päätös:   Sosiaalilautakunta merkitsi asian tietoon saaduksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat Oripäässä  
 

Sosltk § 5  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

 

Sosiaalilautakunta on hyväksynyt omaishoidon tuen myöntämisperusteet 

vuonna 2012, ja nyt ne ovat päivitetty tammikuussa 2021 sosiaalijohtajan 

toimesta vastaamaan maakunnallisesti yhtenäisempää linjaa. 

Päivittämisessä on huomioitu STM:n kuntainfossa 13/2020 ilmoitetut, 

1.1.2021 voimaan tulleet korotukset omaishoidon ja sijaishoitajien 

hoitopalkkioissa. 

 

Päivitettyjen myöntämisperusteiden esitetään tulevan voimaan 1.2.2021. 

Palkkioluokan korotukset astuivat voimaan 1.1.2021. 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta hyväksyy päivitetyt omaishoidon tuen  

  myöntämisperusteet liitteen mukaisesti (liite nro 4). 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 6  Valvira 

  

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  

  muuttaminen 

- Auron Fysio Oy 

- Saaristolääkärit Oy 

- Subvia Oy 

- Suomen Terveystalo Oy (3 kpl) 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan  

  lopettaminen / yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen 

- Coronaria Contextia Oy 

- Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy 

- Oy Akat Consulting Ab 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen 

  nimenmuutos 

- InnoxLAB Oy 

- Ortopedia Jyri Lepistö Oy 

 

  Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

- Kaarna terveyspalvelut Oy 

  

  Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

- Kaarna terveyspalvelut Oy 

 

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan  

  muutosilmoitus 

- Suomen Terveystalo Oy 

 

  A-klinikka Oy 

- A-klinikka Oy:n Oripäälle tuottamat palvelut 2021 / hintaliite 

  

  Pihlajalinna Oyj 

- Palveluhinnan tarkastaminen vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan 

tulleiden säännösten mukaisesti 

    

  Turun kaupunki 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote 16.12.2020 

(Ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen 

kuntien välisenä yhteistyönä) 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Kuntainfo 20/2020 (Toimeentulotuen perusosa 2021) 

- Kuntainfo 18/2020 (Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 

1.1.2021) 

- Kuntainfo 17/2020 (1.1.2020 voimaan tulleet lastensuojelulain 

muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet) 

 

  Vasso 

- Lastensuojelun monialainen kehittäminen (TOP-hanke 2020-2022), 

kaikki maakunnan kunnat ovat mukana hankkeessa 

  

  SerenusKodit Oy 

- Ilmoitus hinnan tarkistuksesta 1.4.2021 alkaen 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Muut asiat 
 

Sosltk § 7 - Tuodaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle ja keskusteluun Loimaan ja 

Oripään välisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyösopimuksen 

tilanne. Loimaan kaupunki on hyväksynyt myös osaltaan 

yhteistyösopimuksen. Tarjouskilpailua lähdetään neuvottelemaan ja 

valmistelemaan Oripään keräämien taustatietojen pohjalta. 

 

 - Sosiaalijohtajan tiedoksianto sosiaalilautakunnalle lastensuojelulain 

mukaisesta mahdollisesta hankintapäätöksestä, joka ylittää 

sosiaalijohtajan taloudellisen toimivallan. 

 

 - Seuraava sosiaalilautakunnan kokous 24.2.2021. 


