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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sosltk § 8  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 § 9 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Ketonen ja Mika Nieminen.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Sosiaalityön yhteistyö Oripään ja Loimaan välillä 
 

Sosltk § 10 Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto 

 

  Loimaan kaupunki ja Oripään kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen, 

jonka vastuulle on toistaiseksi päätetty terveyspalveluiden kokonaisuus. 

Kuntien välisen sopimuksen mukaan toimintaa voidaan laajentaa 

yhteisymmärryksessä kattamaan myös muita sosiaali- ja terveyspalveluita 

sekä näihin liittyvän viranomaistoiminnan. 

 

  Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi lainsäädäntö on valmistelussa. 

MaakuntaSoTen tulevaisuus  ja toteutuminen on kuitenkin epävarmaa. 

Lait tulisi kuitenkin saattaa voimaan, ennen kuin päästään toteutuksessa 

eteenpäin. Loimaan seutukunnalla on tehty jo pidemmän aikaa yhteistyötä 

erityisesti Ankkuri-toiminnan osalta. Sosiaalityön ammattilaisten 

rekrytoiminen alueelle on vaikeaa. Resurssien kohdentuminen on kuntien 

välillä epätasaista ja vaihtelevaa. 

 

  Loimaan sosiaali- ja terveysjohtaja ja Oripään sosiaalijohtaja ovat 

kehittäneet sosiaalityön yhteistoimintamallin kuntien välille. Malli on 

mahdollista toteuttaa olemassa olevan yhteistoimintasopimuksen osana. 

 

  Sosiaalityön yhteistoimintamallissa kuntien sosiaalityön viranhaltijat 

toimivat ja käyttävät päätäntävaltaa molempien kuntien alueella. 

Aikuissosiaalityön ja perhesosiaalityön johtavan viranhaltijan tehtävät 

jakautuvat siten, Oripään sosiaalijohtaja vastaa yhteistoiminta-alueen 

perhesosiaalityön johtamisesta ja Loimaan aikuis- ja vammaispalvelujen 

päällikkö vastaa aikuissosiaalityön johtamisesta. 

 

  Perhesosiaalityöhön kuuluvat lastensuojelu, Ankkuri-toiminta,  

perheoikeudelliset palvelut, perheneuvonta, perhepalvelut ja 

lapsiperheiden kotipalvelut. Ankkurin vetovastuu  ja kehittämistyö siirtyy 

Oripäälle. 

 

  Aikuissosiaalityöhön kuuluvat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja 

kehitysvammaisten palvelut. Yhteistoiminta-alueelle muodostetaan 

sosiaalityön johtoryhmä, mihin kuuluvat Loimaan sosiaali- ja 

terveysjohtaja, Oripään sosiaalijohtaja, aikuis- ja vammaispalvelujen 

päällikkö ja perhepalvelujen vastaava ohjaaja. Johtoryhmää täydennetään 

tarvittaessa. 

 

  Kunnat vastaavat jatkossakin kuntalaisten tarpeista aiheutuvista 

kustannuksista. Budjetointi ja kulujen kustannusvastuu säilyvät omassa 

kunnassa. Vastuullisella viranhaltijalla on yhtäläinen talousvastuu ja 

tilivelvollisuus molemmista budjeteista. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

  Henkilöstöhallintoon liittyvä vastuu on sillä kunnalla, mihin työntekijällä 

on työsopimus tai virkamääräys. Päivittäinen työnjohdollinen vastuu on 

sillä viranhaltijalla, joka vastuulla kyseinen palvelu on. 

 

 

Sosiaalijohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy esittelytekstissä 

mainitun yhteistoimintamallin ja valtuuttaa Oripään sosiaalijohtajan 

yhdessä Loimaan sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa valmistelemaan 

hallituksille yhteistoimintasopimuksen liitteen sosiaalityön osalta. 

  

 

Muutettu päätösehdotus: Mika Nieminen teki muutetun päätösehdotuksen; 

  Sosiaalilautakunta hyväksyy esittelytekstissä mainitun yhteistoiminnan 

periaatteet ja valtuuttaa Oripään sosiaalijohtajan ja Loimaan sosiaali- ja 

terveysjohtajan valmistelemaan hallituksille yhteistoimintasopimuksen 

liitteen sosiaalityön osalta. 

 

Päätös:   Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden 

omavastuuosuudet 

Sosltk § 11  Kuljetuspalvelumatkasta asiakas maksaa taksinkuljettajalle 

omavastuuosuuden, joka määräytyy päätetyn hinnaston mukaisesti. 

Hinnastossa on huomioitu matkahuollon bussilippujen taulukkoa. Matkan 

lopussa kuljettaja veloittaa omavastuuosuuden maksun asiakkaalta. 

Matkan hintaan sisältyy myös aloitusmaksu. 

 

Liitteenä OMAVASTUUOSUUDET 1.3.2021 alkaen (liite nro 1). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä omavastuuosuudet 1.3.2021. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeet 1.3.2021  
 
Sosltk § 12  Valmistelija: sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto 

 

  Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeet 

  ovat päivitetty ja hyväksytty sosiaalilautakunnassa edellisen kerran  

  11/2017. Nyt myöntämisohjeet on päivitetty sosiaalijohtajan toimesta. 

  Ohjeet lähetetään liitteenä (liite nro 2) ja muuttuneet kohdat ovat merkitty 

  punaisella fontilla. 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta hyväksyy täydentävän ja ennalta ehkäisevän  

  toimeentulotuen myöntämisohjeet liitteen mukaisesti. Päivitettyjen  

  myöntämisohjeiden esitetään tulevan voimaan 1.3.3021. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus 
 

Sosltk § 13 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: 

 

 Moona Almenoksa 

 

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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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2021 
 

Khall  160 § / 16.11.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Kunnanhallitus on 9.4.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt 

kuntouttavan työtoiminnan kehittämisen aloittamisen aluksi 

koeluontoisesti. Kunnanhallitus on tehnyt tämän jälkeen päätöksen 

toiminnan jatkamisesta nykymuodossaan aina määräajaksi ja viimeksi 

vuoden 2020 loppuun. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta on sovittu:  

1. Palkataan henkilö hoitamaan työttömien aktivoimista. 

2. Haetaan palkkatukea TE-toimistolta. 

3. Vuokrataan tila aktivointitoimintaa ja toimistoa varten. 

4. Toimintaa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti ja ennen määräajan 

päättymistä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja tehdään päätös 

toiminnan jatkamisesta. 

 

 Kuntouttavaa työtoimintaa kannattaa jatkaa nykymuodossaan.  

 

Ehdotus:  Hallitus päättää jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa määräaikaisesti vuoden 

2021 loppuun ja toiminnasta tulee laatia raportti sosiaalilautakunnalle 

puolivuosittain. Sosiaalilautakunta tekee toiminnan jatkamisesta 

kunnanhallitukselle esityksen viimeistään joulukuun 2021 kokoukseen.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Päivi Kössi poistui asian käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana § 160 ajan 

toimi ehdotuksen mukaisesti Anne-Mari Kaarto. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Sosltk § 14  Valmistelija: Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 

  Kuntouttavasta työtoiminnasta tulee kunnanhallituksen päätöksen  

  mukaan laatia raportti sosiaalilautakunnalle puolivuosittain.  

  Kuntouttavan työtoiminnan raportti 2020 liitteenä (liite nro 3). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta merkitsi raportin tietoonsa saatetuksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

 

Sosltk § 15  Valvira 

  

  Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

- Ambulanssi.net Ensihoitopalvelu Oy 

     

  Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

- Ambulanssi.net Ensihoitopalvelu Oy 

   

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  

  muuttaminen 

- HealH Oy 

  

  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan  

  toimintakuntien lisääminen 

- Terapiamerkurius Oy 

 

  Aluehallintovirasto 

   

  Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 

- Poutapolku Oy 

 

  Rekisteriote 

- Poutapolku Oy 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

- Ylikunnallisen valvontakeskushankkeen pilotointia koskeva 

palvelusopimus 

 

  
  Henkilökuntaruokailun hinta palvelutalolla 5,18 €. 

   

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

 

Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

  

 


