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Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävilla 3. syyskuuta 2019 alkaen Salon
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 103

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 104

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.6.2017 § 5 päätöksen mukaan
pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja sen
tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 2.9.2019 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin yleisessä tietoverkossa 3.9.2019.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Juha Mäkilä ja Tuula Stenström.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 105

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu kokouksen esityslista.
Hallintosäännön 148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun
esityslistan mukaisesti.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Toiminta ja talous 31.7.2019
6/02.02.02.01/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 106
Valmistelija: taloussihteeri Rea Breilin, rea.breilin@salo.fi, 02 778 3203
Toimialan toiminnan ja talouden kehittyminen tammi-heinäkuun 2019
osalta on esitetty esityslistan liitteenä olevassa talousarvion
toteutumavertailussa ja tilastokoosteessa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminta- ja taloustilanteen
31.7.2019 tiedoksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Taloussuunnittelija Janne Katajamäki oli kokouksessa läsnä
asiantuntijana.
Liitteet

Liite 1

Toiminta ja talousraportti 31.7.2019
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Lisämäärärahaesitys vuoden 2019 talousarvioon, sosiaali- ja terveyslautakunta
1523/02.02.00.03/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 107
Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
044 778 2059, taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
janne.katajamaki@salo.fi , 044 778 2234
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuloslaskelman toimintakate. Lautakunnalla on
sitovuustason puitteissa mahdollisuus ohjata määrärahoja tarpeen mukaan
uudelleen, jos palvelujen tuottamiseen hyväksytty toimialan
kokonaismäärärahavaraus on riittävä. Henkilöstömäärärahoja ei saa
käyttää muiden menojen kattamiseen. Talousarvioon tehtävät muutokset
on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin
tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintatuottoja on ajanjaksolla 2019/1-7
toteutunut 11 519 891 euroa. Ennusteen mukaan tuottoja jäisi
toteutumatta lähes miljoona euroa. Tuottojen toteutumassa on
huomioitava laskutuksen viive mm. kotihoidon osalta, lisäksi tehostetun
palveluasumisen vieraskuntalaskutus tehdään kerran vuodessa vuoden
lopulla. Asiakasmaksuihin tehtiin korotus 1.7. alkaen, joten vaikutus näkyy
vasta loppuvuoden osalta. Toimintatuottojen talousarvion odotetaan
toteutuvan.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakuluja on vastaavana aikana
toteutunut 120 157 480 euroa. Talouden seurantaohjelman ennusteen
perusteella toimintakuluja toteutuu talousarviovuoden aikana noin
205 014 000 euroa (TA 200 296 540). Lisäksi on huomioitava, että
ennuste laskee erikoissairaanhoidon ostot ennakkoarvion mukaan ja tällä
hetkellä Salon erikoissairaanhoidon palvelujen ostot ovat
tammi-kesäkuulta n. 1,3 milj. euroa ennakkolaskutusta suuremmat. Jos
käyttö jatkuu loppuvuoden osalta samalla tasolla niin sairaanhoitopiiriltä on
odotettavissa n. 2,8 milj. euron lisälasku. Vähennyksenä toteumaan
voidaan huomioida toimialalle kirjatut työllistämistukipalkat n. 350 000
euroa (kate työllisyyspalveluissa).
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulujen ylitys kohdistuu merkittäviltä
osin (n. 3 milj. euroa) henkilöstökuluihin. Vuoden 2019
henkilöstömäärärahaan on kohdistunut yleiskorotuksia sekä paikallisia
palkkojen tarkistuksia, joihin ei kaikilta osin ole ennakolta osattu riittävissä
määrin varautua. Henkilöstökuluja ennustetaan toteutuvan 70,6 milj. euroa
(TA 2019 67,6 milj. euroa).
Henkilöstökulujen osalta määrärahan ylitykset johtuvat pääosin alakanttiin
arvioiduista palkkamäärärahoista. Toimintaan ei ole tehty toimintavuoden
aikana merkittäviä muutoksia ja tiedossa oli talousarviovuodelle
kohdistuvat yleiskorotukset. Lisäksi maksuun tulivat virkaehtosopimuksen
mukaiset korjaukset. Henkilöstökuluihin vuodelle 2019 varattu määräraha
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oli jo lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla n. 600 000
euroa edellisvuotta pienempi, joten odotukset talousarvion toteutumisesta
henkilöstökulujen osalta eivät olleet realistisia.
Henkilöstökulujen lisämäärärahan tarve on vanhuspalveluissa 1,3 milj.
euroa, terveyspalveluissa 1,1 milj. euroa ja sosiaalityön palveluissa 0,6
milj. euroa.
Merkittävimmät palvelujen ostojen lisämäärärahan tarpeet kohdistuvat
erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin sekä sosiaalityön palvelualueen
ostopalveluihin. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen lisämäärärahan
tarve on 3 milj. euroa ja sosiaalityön palvelujen ostojen 1,5 milj. euroa.
Toimintakulujen lisämäärärahan tarve kohdistuu seuraavasti:
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

3 000 000
4 500 000

Lisämäärärahan tarve kohdistuu palvelualueille seuraavasti:
Terveyspalvelut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

1 100 000
3 000 000

Vanhuspalvelut
Henkilöstökulut

1 300 000

Sosiaalityön palvelut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

600 000
1 500 000

Palvelujen ostojen osalta erikoissairaanhoidon menojen kasvuun
vaikuttavia tekijöitä on ollut mm. potilasmäärän kasvu ja hoitojaksojen
pidentyminen. Tyksin somaattisen palvelualueen vuodeosaston hoitopäiviä
on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana (1-6/ 2019)
n. 2000 hoitopäivää edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän ja
kustannusten kasvu 1,9 milj. euroa. Merkittävä kustannusten kasvu
kohdistuu myös psykiatrisen palvelualueen hoitokustannuksiin. Palvelujen
ostoja n. 1 milj. euroa edellisvuotta enemmän ja hoitojaksoja 33,7 %
edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän.
Psykiatrian palvelujen ostojen kustannusten kasvuun vaikuttaa osaltaan
Turun kaupungin psykiatrian fuusioituminen sairaanhoitopiirin kanssa.
Fuusioitumisen johdosta sairaanhoitopiirille on siirtynyt työntekijöitä ja
myös muuhun lisäresursointiin on ollut tarvetta. Psykiatrisen palvelualueen
tulosyksikön laajentuminen on aiheuttanut kerrannaisvaikutuksen
palvelualueen hoitopäivän yksikköhintaan ja tätä kautta kustannusten
kasvun osakaskuntien palvelujen ostoihin. Potilaiden ohjautuminen
oikea-aikaisesti erikoissairaanhoitoon on vaikeutunut, joka johtaa
hoitojaksojen pidentymiseen.
Sosiaalityön palveluiden talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin
palvelujen ostojen tarve alakanttiin. Vuoden 2019 talousarviota
laadittaessa arvioitiin muun ohella, että avohuollon kustannuksissa
pystytään säästämään perhetiimin arvioidun kustannusten kasvu verran.
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Koska talousarvio jouduttiin laatimaan alkuvuoden kustannuskehityksen
perusteella, näkyvissä ei vielä ollut perhetiimin kokonaisasiakasmäärän
kasvua. Samaan aikaan myös siirrot lastensuojelun avohuollosta olivat
vielä kesken. Alkuvuoden toteuma (1-6) osoittaa, että kesällä 2018 tehty
arvio ei tule pitämään paikkaansa ja ostopalveluihin on varattava lisää
määrärahaa.
Sosiaalityön palveluissa lisämäärärahan tarve kohdistuu seuraaviin
palvelukokonaisuuksiin:
Sijaishuolto
Avohuolto
SHL-palvelut
Vammaistyö

560 000
260 000
180 000
500 000

Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve kohdistuu
henkilöstömäärärahaan. Henkilöstökulut ylittyvät ennusteen mukaan
1 300 000 euroa. Määrärahan ylitys perustuu alimitoitettuun
määrärahavaraukseen.
Lisämaarärahan avulla lautakunnalle asetetut toiminnalliset tavoitteet
tullaan saavuttamaan ja lakisääteiset velvoitteet täyttämään. Tuloarvioihin
ei ole odotettavissa edellä lausutun lisäksi merkittäviä muutoksia.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että lautakunnalle myönnetään 7 500 000 euron
lisämäärärahaa vuoden 2019 talousarvioon.
Lisämäärärahasta 4 100 000 euroa kohdistetaan terveydenhuollon
palvelualueelle, 2 100 000 euroa sosiaalityön palvelualueelle ja 1 300 000
euroa vanhuspalveluiden palvelualueelle.
Terveyspalveluiden lisämäärärahasta 3 000 000 euroa ohjataan palvelujen
ostoihin ja 1 100 000 euroa henkilöstökuluihin.
Sosiaalityön palveluiden lisämäärärahasta kohdistetaan 1 500 000 euroa
palvelujen ostoihin ja 600 000 euroa henkilöstökuluihin.
Vanhuspalveluiden lisämääräraha 1 300 000 euroa kohdistetaan
henkilöstökuluihin.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Taloussuunnittelija Janne Katajamäki oli kokouksessa läsnä
asiantuntijana.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2020, taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 sekä
investointisuunnitelma 2020 - 2024
1794/02.02.00.01/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 108
Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
p.044 778 2059, terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p.044 772 3650, vanhuspalveluiden
johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, p.044 772 6557,
sosiaalityön palveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi,
p. 044 778 3000 taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
janne.katajamaki@salo.fi , p. 044 778 2234
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
talousarvio on rakennettu Salon kaupungin toiminnan ja talouden
kehyksen vuosille 2020 – 2022 sekä vuoden 2020 talousarvion
valmisteluohjeiden mukaan.
Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 strategiset linjaukset
perustuvat valtuuston hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Raami
vuodelle 2020 on laadittu kestävän talouden periaatteella. Vuosikate on
yhtä suuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien
omarahoitus on mahdollisemman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos
maksuvalmius sitä edellyttää.
Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää
palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen
hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi.
Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta
talous pysyy tasapainossa myös tulevina vuosina ja taseen tilikauden
yli-/alijäämä säilyy positiivisena.
Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon
muun ohella kaupungin asukasluvun muutos, työllisyystilanne ja
hallitusohjelman linjaukset.
Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään
käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä
ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa
talousarvion märärahojen toteutumista.
Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien
toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvioraami vuodelle 2020
on annettu lautakuntatasolle ja se vastaa valtuustoon nähden sitovia
määrärahoja. Talousarvioraamin tarkistus tehdään syyskuussa.
Henkilöstömenojen raamissa on otettu huomioon tiedossa olevat
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korotukset. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien
jatkamista ja vastuullista rekrytointia. Vakituisen henkilöstön
henkilöstömenot budjetoidaan keskitetysti ottaen huomioon lakkautetut
vakanssit. Yksiköt budjetoivat määräaikaisten ja sijaisten
palkkamäärärahat. Määräaikaiset vakanssit tulee luetteloida
henkilöstösuunnitelmassa ja budjetoidun palkkasumman on vastattava
tätä luetteloa.
Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason
strategisista tavoitteista. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava
toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia
asioita tuloskortin eri näkökulmista. Mahdolliset riskit ja
riskienhallintatoimenpiteet sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys on
myös raportoitava.
Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoidut ja
toteutuneet muutokset sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot.
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kaupungin talousarvion
laadintaohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin
palvelutarpeisiin.
Palvelukohtaiset tuloslaskelmat ja henkilöstösuunnitelmat ovat esityslistan
oheismateriaalina. Palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit liitetään
ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2020 esitetyn sosiaali- ja
terveyspalveluiden talousarvioluonnoksen jatkokäsittelyn pohjaksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2020 esitetyn sosiaali- ja
terveyspalveluiden talousarvioluonnoksen jatkokäsittelyn pohjaksi.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja antoi valmisteluun evästyksen,
että lautakunnan talousarvion vuosikate saa olla enintään 190 milj. euroa.
Tämän jälkeen lautakunta piti kokoustauon klo 18.15-18.28.
Taloussuunnittelija Janne Katajamäki oli kokouksessa asiantuntijana ja
poistui kokouksesta klo 18.14 tämän asian käsittelyn jälkeen.
Merkittiin että Andi Mwegerano saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 16.58.
Merkittiin etä Riku Breilin poistui kokouksesta klo 18.09 tämän asian
käsittelyn aikana.
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Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden toimintaa tukevat avustukset 2020
1697/02.05.01.03.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 109
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, puh. 02 778 3000, vanhuspalveluiden johtaja
Salla Lindegren, puh. 02 772 6557 ja terveyspalveluiden johtaja Kaisa
Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, puh. 02 772
3650,
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaa tukevat avustukset vuodelle
2020 olivat haettavana 31.5.2019 mennessä.
Haetut avustukset:
Terveyspalvelut
1. Suomen Punaisen Ristin Salon osasto hakee 4000 € avustusta Salon
kaupungin omaa toimintaa tukevan palvelutoiminnan järjestämiseksi.
Näihin palveluihin sisältyvät ensiapupäivystykset ja ensiapukoulutusten,
henkisen tuen ja ystävätoiminnan järjestäminen, kotimaanapu,
verenluovutukset, etsintähälytykset ja terveyspistetoiminta sekä arjen apu
ja KV- toiminta. Suomen Punaisen Risti on vastannut salolaisten
järjestöjen ja pienyritysten työntekijöiden ensiapukoulutuksesta.
Asiantunteva ensiapu parantaa onnettomuuteen joutuneen
selviämismahdollisuuksia. SPR:n Salon osasto avustaa tarvittaessa
viranomaisia myös erilaisissa kriisitilanteissa, kuten järjestämällä kriisiin
joutuneille majoitusta, muonitusta ja osallistumalla erilaisten
henkilökohtaisten tarvikkeiden hankintaan.
2. FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry hakee 27 550 €
avustusta mielenterveyskuntoutujien omaisten terveyden ja hyvinvoinnin
tukemiseksi sekä heidän sosiaalisen verkostonsa vahvistamiseksi.
FinFami on Valtakunnallisen Mielenterveysomaisten keskusliiton
jäsenyhdistys, joka tekee yhteistyötä Salon kaupungin Mielenterveys- ja
päihdepalveluiden kanssa. FinFamin toiminnalla pyritään edistämään
omaisten valmiuksia kohtamaan mielenterveyden häiriöistä kärsiviä
omaisiaan ja auttaa tukiverkkojen muodostumisessa. Avustus on tarkoitus
suunnata mielenterveysongelmaisten ja päihderiippuvuutta sairastavien
omaisille ja muille läheisille tarkoitettujen vertaistukiryhmien, koulutusten ja
kurssien aiheuttamien kustannusten, kuten luennoitsijoiden ja ohjaajien
palkkioiden, vapaaehtoisten vertaisohjaajien kulukorvausten, kuljetusten ja
tarjoilun kattamiseen.
3. Salon luustoyhdistys ry hakee 2500 € avustusta luustotietouden
jakamiseen järjestämällä luento-koulutustilaisuuksia luustosairauksista,
kuten osteoporoosista, nivelrikosta, sekä kipujen hallinnasta ja unen
merkityksestä. Tilaisuuksia kohdennetaan eri ikäryhmille yhteistyössä
Salon kaupungin varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden
sekä Salon ammattiopiston kanssa. Salon luustoyhdistys osallistuu
Hyvinvointipiste Linjurin toimintaan jakamalla kävijöille tietoa
luustoterveydestä mm. luustoviikon aikana.
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Sosiaalityön palvelut
5. Salon SYTY hakee 43 000 euroa potilas- ja vammaisyhdistysten
yhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, vertaistuen sekä
jäsenyhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edunvalvonta- ja
vaikuttamistyön tekemiseen. SYTY:n toiminta on vakiintunutta ja
SYTY:ssä oli vuoden 2018 lopussa 36 jäsenyhdistystä. SYTY saa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) kohdennettua
toiminta-avustusta (172 000€), jonka saamisen edellytyksenä on
kaupungin rahoitusosuus. Lisäksi SYTY on saanut STEA:lta Paikka auki
–ohjelman avustusta 33 000 euroa. Haettu avustussumma on sama kuin
kuluvana vuonna. Lisäksi SYTY on työllistänyt vuoden aikana
osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.
6. Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri hakee
lapsiperheiden ehkäisevään tukemiseen (MLL:n paikallisyhdistysten ja
piirin yhteistoimintana) 19 500 euroa. Summa on sama kuin vuonna 2019.
Avustus jaetaan yhdistysten ja piirin kesken. Salon kaupunki on tukenut
toimintaa vuodesta 2015. MLL:n V-S piirin rooli on lisätä yhdistysten välistä
ja kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhdistykset saavat toimintaansa
ammatillisen ohjauksen ja apua vapaaehtoisten rekrytointiin MLL:n Salon
paikallisyhdistysten ehkäisevä työ on kytketty suunnitelmallisesti osaksi
kaupungin lapsiperhepalveluita ja yhteistyössä on mallinnettu tulevaa
seudullista perhekeskusta. MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat
kynnyksetöntä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa ja tukea perheille.
7. Lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri hakee
avustusta ammatillisesti ohjattuun tukihenkilötoimintaan (kaveritoiminta,
perhekummitoiminta, ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta) 29 400
euroa, kuten edellisenäkin vuonna. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia. Salon
kaupunki on tukenut myös aiempina vuosina ehkäisevää
tukihenkilötoimintaa. Toimintaa avustaa myös STEA. Avustuksella voidaan
toteuttaa vuodeksi 2020 yhteensä 35 tukisuhdetta. Avustus on aiempina
vuosina maksettu ehkäisevään työhön kohdennetuista ns. perintövaroista,
joita on käytettävissä myös vuodelle 2020.
8. Mannerheimin lastensuojeluliitto hakee toimintaa tukevaa avustusta
lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan. Mannerheimin
lastensuojeluliitto toivoo, että lasten ja nuorten puhelimen toiminta
sisällytetään osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja avustaa
toimintaa 4000 eurolla. Euromäärä perustuu 7-20 -vuotiaiden lasten ja
nuorten lukumäärään Salossa. MLL:n lasten ja nuorten puhelimen ja netin
toimintaa on avustettu 1000 eurolla mm. vuonna 2019 yhdistysavustusten
määrärahasta.
9. Salon alueen Työttömät ry on järjestänyt nuorten työttömien
talousohjausta jo useana vuonna, vuonna 2018 ohjusta sai 98 nuorta.
Elokuussa 2019 palvelun piirissä on 88 nuorta. Talousohjauksella
tarkoitetaan asiakkaan ohjaamista oman talouden hallinnassa ja ohjataan
oikeusaputoimiston palvelujen piiriin. Tätä toimintaa tarjotaan alle
25-vuotiaille nuorille. Vuonna 2019 talousohjausta on toteutettu
yhteistyössä Voimalan kanssa. Toimintoihin haetaan avustusta 15 000
euroa.
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Vanhuspalvelut
10. Salon alueen Työttömät ry hakee 45 000 euroa kauppakassipalveluun.
Salon alueen Työttömät ry on hoitanut vanhusten kauppakassipalvelua
koko Salon alueella vuodesta 2009 alkaen. Kauppakassipalvelu koostuu
asiakkaiden kauppalistojen vastaanotosta, kaupassa käymisestä sekä
kauppaostosten kuljettamisesta asiakkaiden kotiin. Asiakkaat ohjautuvat
palveluun kaupungin kotihoidon kautta.
11. Salon omaishoitajat ry hakee 3 500 euron avustusta turvaamaan
erityisesti omaishoidon tuen ulkopuolella oleville omaishoitajille
palveluohjausta, neuvontaa, koulutus- ja vertaistoimintaa sekä
omaishoitajien tukemista erilaisissa pulmatilanteissa. Tavoitteena on
kiinteä yhteistyö viranomaisten ja yhdistysten kanssa.
12. Lounais-Suomen Martat ry hakee 31 560 euroa Arkiapu-toiminnan
järjestämiseen 70 + ikäihmisten kodeissa. Arkiapu sisältää
ylläpitosiivousta, asiointiapua, ruuanlaittoa, leipomista, ulkoilemista ja
erilaista asiakkaiden aktivointia. Tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn
ylläpitäminen ja kotona asumisen onnistuminen mahdollisimman pitkään.
13. SALVA ry hakee 27 500 euroa avustusta Ikäkeskustoiminnan
järjestämiseksi Salon keskustassa. Toiminta tapahtuisi yhteistyössä
vapaaehtoistoimijoiden ja yhdistysten kanssa. Ikäkeskustoiminta pitäisi
sisällään erilaisia ryhmiä. Ruokailu – ja kuntosalin käyttömahdollisuus olisi
päivittäin.
14. Halikon vanhustenkotiyhdistys ry hakee 4 450 euron avustusta
virikkeellisen toiminnan järjestämiseksi Hopealehdon ja Koivulehdon
vanhustentalojen sekä Tammilehdon palvelukeskuksen asukkaille.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää varata seuraavat määrärahat
talousarvioon toimintaa tukeviin avustuksiin:
Suomen Punaisen Ristin Salon osastolle 4000 € ensiapukoulutuksen ja
-päivystysten järjestämiseen, majoitusten, muonituksen ja
henkilökohtaisten tarvikkeiden hankintaan, verenluovutustilaisuuksien,
etsintäpalveluiden ja henkisen tuen ja ystävätoiminnan järjestämiseen
sekä terveyspistetoiminnan yläpitämiseen.
FinFami- Salon seudun mielenterveysomaiset ry:lle 12 000 €
mielenterveyskuntoutujien ja päihderiippuvaisten omaisten ja läheisten
tukemiseen ja heidän sosiaalisen verkostonsa vahvistamiseen sekä
koulutusten ja kurssien järjestämiseen.
Salon Luustoyhdistys ry:lle 2000 € luustotietouden lisäämiseen
järjestämällä luento-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri-ikäisille
salolaisille sekä kehittämällä vertaistukitoimintaa.
Salon SYTY:lle 43 000 euroa potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyön ja
toiminnan kehittämiseen, Salon alueen Työttömät ry:lle nuorten
talousohjaukseen 15 000 euroa sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton
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Varsinais-Suomen piirille 19 500 euroa lapsiperheiden ehkäisevään
tukemisen. Lisäksi avustetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piirin ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa ns.
perintörahoista 29 400 eurolla vuonna 2020.
Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimen ja netin
toimintaa ei avusteta toimintaa tukevista avustuksista.
Salon alueen Työttömät ry:lle 45 000 euroa, Salon omaishoitajat ry:lle
3 500 euroa, Lounais-Suomen Martat ry:lle 31 560 euroa, SALVA ry:lle
27 500 euroa ja Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:lle 4 450 euroa.
Avustusten jakaminen edellä lausutun varauksen mukaisesti edellyttä, että
määräraha on myös kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa
vuodelle 2020.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimukset sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 15.5.2019 § 66 sosiaali- ja
terveyslautakunnan yleisavustukset 2019
23/02.05.01.03.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 110
Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 044 772 3650, taloussihteeri Rea
Breilin, rea.breilin@salo.fi, 044 778 3203
Salon sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt kokouksessaan
15.5.2019 § 66 sosiaali- ja terveyslautakunnan yleisavustusten
myöntämisestä vuonna 2019. Salon Reumayhdistys ry sekä Salon Seudun
Psoriasisyhdistys ry ovat esittäneet oikaisvaatimukset lautakunnan
päätökseen hylätä ko. yhdistysten yleisavustusanomukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yhdistysten avustusten myöntämisen
edellytyksistä 30.1.2019 § 6. Avustukset olivat haettavana 29.3.2019
saakka. Hakuilmoitus julkaistiin yhteisilmoituksena muiden palvelualueiden
kanssa. Kaupungin nettisivuilla oli nähtävillä hakuilmoitus,
myöntämisperusteet ja hakulomake. Sosiaali- ja terveystoimen
toiminta-avustusten myöntämisen perusteissa, kohdassa 8 mainitaan, että
Salon kaupungin avustukset myönnetään kullekin hakijalle vain yhdeltä
toimielimeltä.
Salon kaupungin yleisissä avustussäännöissä mainitaan, että samaan
toimintaan Salon kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan vain yhden
avustuksen muodossa. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa
samaan tarkoitukseen myös muualta kuin Salon kaupungilta haetut ja
saadut avustukset.
Salon Reumayhdistys ry katsoo, että heidän järjestämänsä
sairausryhmäkohtaisten vertaistukirymien toimintaa ei voi verrata
yhdistyksen liikuntatoimintaan.
Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry perustelee liikuntaa järjestävien
yhdistysten yleisavustusten kattavan vain liikuntatoimen järjestämisestä
aiheutuvia kuluja, mutta sitä ei ole mahdollista käyttää yhdistyksen muun
toiminnan rahoittamiseen.
Salon Reumayhdistys ry ja Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry hakivat
avustusta myös liikuntatoimelta, jotka hyväksyttiin maksettaviksi
vapaa-ajan lautakunnan sääntöjen perusteella.
Kummankin yhdistyksen oikaisuvaatimukset ovat kokonaisuudessaan
pykälän liitteinä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia
avustuksia. Avustuksiin on varattu jaettavaksi rahasumma, jonka
jakamisesta lautakunta käyttää harkintavaltaa.
Kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta saada kaupungin
harkinnanvaraista avustusta. Suoraa oikeutta avustukseen ei saa, vaikka
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täyttäisi kaikki kriteerit.
Toimielimen on avustuksia jakaessaan noudatettava kaupungin yleisiä
avustussääntöjä ja jakoperusteita.
Sosiaali- ja terveystoimen avustusten määrärahaa on useampana vuotena
vähennetty kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Muilla menokohdilla ei
ole säästymässä määrärahoja. Määrärahojen ylitys aiheuttaisi lisämäärärahan hakemisen valtuustolta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Salon Reumayhdistys ry:n ja
Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry:n oikaisuvaatimukset edellä
valmistelussa lausutuin perusteluin.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Oikaisuvaatimus, Salon Seudun Psoriasisyhdistys ry, Sosiaali-,
terveys- ja vanhuspalveluiden yleisavustukset vuonna 2019
Oikaisuvaatimus, sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen
yleisavustukset vuonna 2019
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Oikaisuvaatimus fysioterapeutin työsuhteen täyttämistä koskevaan viranhaltijapäätökseen
18.6.2019 § 1
1686/01.01.01.01/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 111
Valmistelija: osastonhoitaja Tarja Hernesniemi, tarja.hernesniemi@salo.fi,
puh. 0447723000
Fysioterapeutti * * * * * * * on hakenut avoinna olevaa fysioterapetin
työsuhdetta eikä tullut valituksi avoinna olevaan tehtävään. * * * * on
tehnyt 25.6.2019 oikaisuvaatimuksen osastonhoitajan 18.6.2019
tekemään viranhaltijapäätökseen fysioterapeutin työsuhteen täyttämisestä
(vakanssi 212 039).
* * * * * mielestä toimeen valittu ei ole pätevin hakija kyseisen tehtävän
hoitamiseen. * * * * esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hänellä on
paremmat edellytykset koulutuksen, työkokemuksen ja kokonaisuuteen
vedoten työtehtävien hoitamiseen. Vaatimuksensa * * * * perustelee sillä,
että hänen äidinkielensä on suomi ja että hänellä on kaksinkertainen
työkokemus samalta työnantajalta sekä sillä, että hänellä on Neurologisen
fysioterapian (10 op) opinnot suoritettu 15.2. 2019. * * * * * mielestä hän on
aktiivinen työyhteisön ja yhteishengen kehittämisessä sekä hän on
osallistunut aktiivisesti koulutuksiin (myös kouluttajana) ja toiminut
opiskelijaohjaajana.
Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin työsuhteeseen oli fysioterapeutin
laillistettu pätevyys. Kielitaitovaatimuksena oli suomen kielen hyvä
suullinen ja kirjallinen taito.
Haastattelut suorittivat ylilääkäri Janika Iivonen ja osastonhoitaja Tarja
Hernesniemi. Haastatteluryhmän näkemyksen mukaan fysioterapeutin
toimeen valitulla on työkokemuksen, koulutuksen ja kokonaisarvioinnin
perusteella parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiseen.
Valittu henkilö täyttää tehtävän pätevyysvaatimukset koulutuksen ja
kielitaitovaatimuksen osalta. Valittu henkilö on laillistettu fysioterapeutti.
Opetushallitus on päättänyt 18.3.2015, että valitun henkilön
korkeakoulututkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään
korkeakoulututkintoon. Lisäksi valittu on suorittanut hyväksytysti Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämät lisäopinnot (20 op)
Metropolia Ammattikorkeakoulussa 7.6.2017 suomen kielellä. * * * * * * * *
on valittuun henkilöön verrattuna kolme (3) kuukautta pidempi työkokemus
fysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen. Sillä seikalla, että työkokemus ei
ole Salon kaupungilta ei ole ollut valinnassa merkitystä. Koulutuksen,
työkokemuksen ja haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten
ominaisuuksien perusteella suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella
valittu soveltuu tehtävään parhaiten.
Oikaisuvaatimus tulisi hylätä edellä esitetyin perustein.
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Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä
valmistelussa lausutuin perustein.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Vastaus Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:n valitukseen oikaisuvaatimukseen annetusta
päätöksestä hylätä yhdistyksen hakemus liittymisestä tavallisen palvelusetelin
tuottajarekisteriin
756/05.23/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 112
Valmistelijat: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, p. 044 778 2044 ja vanhuspalveluiden johtaja
Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi p. 044 772 6557
Halikon vanhustenkotiyhdistys ry (jäljempänä: yhdistys) on valittanut Turun
hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.4.2019 § 49
tekemästä päätöksestä hylätä yhdistyksen oikaisuvaatimus
viranhaltijapäätöksestä 1.3.2019 § 2. Viranhaltijapäätöksellä oli hylätty
yhdistyksen hakemus liittymisestä tavallisen palvelusetelin
tuottajarekisteriin. Hylkäyksen jättämisen syy oli yhdistyksen ilmoitus, ettei
se sitoudu vanhuspalveluiden tavallisen palveluasumisen palvelusetelin
sääntökirjan sisältöön ja ehtoihin.
Valituksessaan yhdistys vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa
valituksenalaiset päätökset sekä ratkaisee valituksenalaisen asian
Yhdistykselle myönteisesti niin, että se hyväksytään vanhuspalveluiden
tavallisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi. Toissijaisesti yhdistys
vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen sekä
palauttaa sen asianomaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.
Yhdistys vaatii, että asia tulee ratkaista ilman, että vuokran
enimmäismäärälle asetetaan rajoituksia ja että sähkömaksu voidaan
veloittaa kulutuksen mukaan.
Valituksen mukaan kunta on asettanut tavallisen palveluasumisen
palvelusetelin sääntökirjassa palveluntuottajille vaatimuksia, jotka ovat
sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluseteleistä annetun lain
(palvelusetelilaki) tarkoituksen ja säännösten vastaisia.
Yhdistys on esittänyt valituksensa tueksi seuraavat perusteet:
Palveluseteleillä tavoiteltu valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus eivät
valituksen mukaan toteudu. Sääntökirjan vuokran enimmäismäärää
koskevilla määräyksillä Salon kaupunki ei tosiasiallisesti anna asiakkaan
valita itselleen mieluista palveluasumismuotoa, vaan se katsoo ennakolta,
ettei kellään tavanomaista palveluasumismuotoa haluavalla henkilöllä ole
mahdollisuutta selvitä yli 554 euron kuukausittaisista asumismenoista.
Yhdistyksen mukaan palvelusetelilain 5 §:n 1 momentin 5 kohdan on
tarkoitettu mahdollistavan palvelun parempi laatu. Sääntökirjaan otettu
ohjeistus tai määräys vuokran enimmäistasosta johtaa tosiasiallisesti taas
palveluntuottajien tarjoaman palvelun laadun rajoittamiseen ja siten lain
tavoitteiden kannalta väärään lopputulokseen.
Vuokran enimmäistasoa koskeva määräys palveluntuottajille ei ole
tarpeellinen, vaan se on lain tarkoituksen vastainen ja sen vuoksi
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valituksenalaisen päätöksen on katsottava olevan lain vastainen.
Sääntökirjan ehdolla ei yritetä asettaa palvelulle itselleen laatu ym.
vaatimuksia, vaan sillä kyetään torjumaan tilanteita, joihin sosiaaliturvaa
koskevassa lainsäädännössä on jo varauduttu. Senkin vuoksi ohjeistuksen
mukaan tehdyn päätöksen on katsottava olevan kokonaisuudessaan lain
vastainen.
Sääntökirjan ohjeistukseen perustuva päätös on myös sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 luvun 4 §:n vastainen,
sillä sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan
toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä
ja kulttuuritaustansa.
Ohjeistus rajoittaa tosiasiallisesti edellä kerrotulla tavalla tarpeettomasti
asiakkaan valittavissa olevan palveluasumisen tasoa vuokran
enimmäismäärää sääntelemällä, syrjii se sellaisia palveluntuottajia, jotka
tarjoavat asiakkaille lain vähimmäistasoa tai muuten parempaa
asumistasoa.
Vastaus
Salon kaupunki kiistää yhdistyksen esittämät perusteet siitä, että
sääntökirjan ehto olisi lain vastainen tai syrjivä.
Salon kaupungissa tehostetun palveluasumisen sääntökirjassa on vuokran
määrä ja korotukset määritelty aina vastaavalla tavalla kuin nyt tavallisen
palveluasumisen sääntökirjassa. Peruste vuokran suuruuden sitomisessa
Kelan normistoon molemmissa sääntökirjoissa on ollut se, että Salossa
ikäihmisten tulotaso on verrattain matala. Jos vuokrakustannukset
kohoavat yli 554 euron kuukaudessa, jää asiakkaalle muiden kulujen
kattamiseen (muun muassa hoivan omavastuuosuus, ateriat, tukipalvelut,
lääkkeet) liian vähän rahaa. Tällöin palveluseteli ei sovellu keski- tai
pienituloiselle ikäihmiselle.
Palvelusetelilain mukaan kunta voi hyväksyä vain palveluntuottajan joka
täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien
tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät
taikka muut vastaavat vaatimukset. Laki ei sisällä sellaista rajoitusta, jonka
mukaan kunta ei voisi asettaa vuokralle ylärajaa.
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen kunnan asettamien
vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti
arvioitaviin seikkoihin. Hallituksen esityksen (He 14/2014) mukaan kunta
voi momentin 5 kohdan mukaan asettaa myös muita täydentäviä
vaatimuksia palvelujen tuottajille. Kunta voi esimerkiksi edellyttää, että
tuotettava palvelu ylittää laadultaan lainsäädännössä edellytetyn
vähimmäistason. Täydentävät vaatimukset voivat perustua myös eri
asiakasryhmien erilaisille tarpeille.
Väitettä ehdon syrjivyydestä tulee tarkastella myös yhdenvertaisuuslain
perusteella, vaikka valituksessa ei lakiin viitatakaan. Yhdenvertaisuuslain 5
§:n mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista
toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden
toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava
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viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon
ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Yhdenvertaisuuslain 11 §:n mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos
kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot
tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Yhdenvertaisuuslain 9 §:n
mukaan sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on
tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien
haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014) on todettu muun muassa seuraavaa:
”Myös kuntalain (365/1995) 1 §:n 3 momentissa säädetty kunnan
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen voi muodostaa hyväksyttävän
perusteen ihmisten asettamiselle eri asemaan heidän asuinpaikkansa
perusteella (PeVL 14/2006 vp, s. 2). Kunta voisi esimerkiksi tarjota
kesätyöpaikkoja vain kunnassa asuville nuorille. Kunta ei kuitenkaan ilman
hyväksyttävää syytä voisi esimerkiksi edellyttää kunnan palvelukseen
otettavalta kunnan alueella asumista.”
Sääntökirjan ehdon voidaan toisaalta katsoa olevan erityiskohtelua, jos
asiaa katsoo vuokrarajan alittavan asunnonhaltijan kohdalta, tai syrjintää,
jos asiaa katsoo rajaa korkeampaa vuokraa maksavan asiakkaan
kohdalta. Mikäli vuokrarajan asettaminen katsottaisiin syrjinnäksi, olisi
syrjintää myös kaikenlainen euromääräisten rajojen asettaminen
esimerkiksi asumistuen kohdalla.
Yhdistys on hakemuksessaan ilmoittanut, että se ei tule sitoutumaan
tavallisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan sisältöön ja
ehtoihin. Kaupungilla on siten ollut peruste hylätä yhdistyksen hakemus.
Edellä olevan perusteella kaupunki katsoo, että yhdistyksen valitus tulee
hylätä.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) antaa valmistelun mukaisen lausunnon valituksen johdosta ja vaatii, että
valitus on hylättävä perusteettomana edellä valmistelussa lausutun
mukaisesti; ja
2) toimittaa lausunnon kaupunginhallitukselle edelleen hallinto-oikeudelle
toimitettavaksi.
Päätös:
Esittelijä täydensi valmistelua lisäten siihen Suomen Kuntaliiton johtavan
lakimiehen Sami Uotilan seuraava kannanoton: ”Vuokran suuruutta
voidaan hyväksymiskriteereissä rajoittaa. Muutoin on vaarana, että
palvelujen hinnat ”valuvat” vuokriin. ”
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen
valmisteluun tehdyin täydennyksin.
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Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion 2018 yhteydessä ympärivuorokautisen
palveluyksikön perustamisen selvittämisestä
3444/00.01.00.09/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2018 § 130

Valmistelijat: vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 044 778 2059
Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2017 § 78 talousarviokokouksen
yhteydessä Saku Nikkasen ehdotuksen perusteella neuvottelujen
käynnistämisestä tilojen vuokraamiseksi ympärivuorokautisen
palveluyksikön perustamista varten.
Saku Nikkanen Simo Vesan, Marjatta Halkilahden, Saija Karnisto-Toivosen
ja Jaana Haapasalon kannattamina ehdotti, että vanhuspalvelut
käynnistävät tilojen vuokraamista koskevat neuvottelut
ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamista varten. Yksikkö on
lähtökohtaisesti 30-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka
voi olla myös kevyemmän hoidon yksikkö, jonka asukkaat eivät tarvitse
ympärivuorokautista hoitoa, mutta eivät enää pärjää kotihoidon turvin.
Neuvottelut tiloista käydään vuoden 2018 aikana niin, että toiminta voisi
alkaa vuonna 2019. Vuokrasopimus ja ehdot tuodaan päätettäväksi
vuoden 2018 aikana.
Vanhuspalveluihin odottavien määrä sekä odotusajat ovat laskeneet koko
alkuvuoden. Odottajien määrää seurataan viikoittain. 16.10.2018 odottajia
oli yhteensä 19, joista seitsemän oli TK-sairaalassa, yksitoista kotona ja
yksi muualla. Keskimääräinen odotusaika ajalla 1.5–31.8.2018 oli 32 vrk,
vaihteluvälin ollessa 0-90 vrk asiakkaiden toiveista riippuen. Tilanne on
kaikkiaan hyvä.
Kaupungin vapaat tilat kustannuksineen on kartoitettu alkuvuodesta, kun
Vuorelalle kartoitettiin väistötilaa. Kaupungissa on Esperi Care Oy:n
yksikkö, joka soveltuu Nikkasen aloitteeseen. Nykytilanteessa sekä
keskusteluissa olevien linjausten (välimuotoinen asuminen) perusteella 30
paikkaista tehostetun palveluasumisen yksikköä ei ole syytä vuokrata. Sen
sijaan voidaan arvioida ns. välimuotoista asumistarvetta, joka voidaan
tuottaa omana toimintana tai ostopalveluna palvelusetelillä. Edellä
mainittuun ko. yksikön sijainti ei ole siihen tarkoitukseen paras
mahdollinen.
Tehostetun palveluasumisen yksikkönä (henkilökuntaa paikalla 24/7)
Perniön palvelukeskus vastaa kokoluokaltaan (20 asukasta) ja
vuokrakuluiltaan Esperi Omenapuistoa. Tehostetun palveluasumisen
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yksikkönä vuosikustannus olisi noin 1 040 000 euroa (toimintakate arviolta
715 000 euroa). Tavallisen palveluasumisen yksikkönä (henkilökuntaa
paikalla aamu- ja iltavuorossa) vuosikustannus olisi arviolta noin 450 000
euroa.
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista
ja palveluja, jossa henkilökuntaa on paikalla päivittäin aamu- ja
iltavuorossa. Palveluasumiseen sisältyy hoidon ja huolenpidon lisäksi
ateriapalvelut ja vaatehuolto.
Salossa on tällä hetkellä tarjolla välimuotoisena asumisratkaisuna
28-paikkainen Perniökoti, jossa on henkilökuntaa paikalla aamu- ja
iltavuorossa, yhteisöllinen 5-paikkainen tukiasumisyksikkö Koivulehdossa
sekä lyhytaikaiseen asumiseen Rauhalan 11-paikkainen
tukiasumisyksikkö. Lisäksi kolme asiakasta on sijoitettu perhehoitoon.
Palveluasumisen palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen
palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan.
Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palveluasumisen
palvelusetelin etuna on se, että palvelua voidaan hankkia vähitellen
tarpeen mukaan. Tämän lisäksi palveluseteliasiakkaat voisivat hoidon
tarpeen muuttuessa saada tehostetun palveluasumisen palvelusetelin
samaan yksikköön, jolloin asiakkaiden ei tarvitsisi muuttaa yksiköstä
toiseen. Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) toteaa, ettei oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen
yksikön perustaminen ole edellä valmistelussa lausutun mukaisesti
toiminnallisesti tai taloudellisesti perusteltua ja että vuoden 2019
talousarvioehdotuksen sisältyy palvelusetelin käytön laajentaminen
tavalliseen palveluasumiseen; ja
2) toimittaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Esittelijä muutti keskustelun kuluessa päätösehdotuksensa seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) toteaa, ettei oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen
yksikön perustaminen ole edellä valmistelussa lausutun mukaisesti
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tässä vaiheessa toiminnallisesti tai
taloudellisesti perusteltua ja että vuoden 2019 talousarvioehdotukseen
sisältyy palvelusetelin käytön laajentaminen tavalliseen palveluasumiseen;
ja
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2) seuraa odotusaikojen kehittymistä tarkasti ja reagoi tarvittaessa.
3) toimittaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 431
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Saku Nikkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Mikko Lundén, Simo Vesa ja Marja Ruokonen kannattivat Nikkasen
esitystä.
Pertti Vallittu sanoi olevansa valmis kannattamaan asian palautusta
uudelleen valmisteltavaksi edelletyksellä, että tutkitaan Kukonkallion
sisäilmatilanne. Mira Aaltonen kannatti Vallitun ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotus sai
6 ääntä (Wallius, Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Yli-Jama) ja Nikkasen
ehdotus 7 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Ruokonen, Lundén,
Vallittu, Aaltonen).
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Saku
Nikkasen ja Pertti Vallitun ehdottamalla tavalla.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2018 § 166

Valmistelijat: vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 044 778 2059
Oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen yksikön
perustaminen vuokratiloissa ei ole tässä vaiheessa toiminnallisesti tai
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taloudellisesti perusteltua.
Kokonaiskattavuustavoite ympärivuorokautisessa hoidossa on jo pitkään
ollut Salossa ja tulee jatkossa olemaan myös maakunnallisesti yli 75
vuotiaiden osalta 8 %. Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärän tarve
lisääntyy tulevina vuosina ikäihmisten määrän lisääntyessä, mutta tässä
vaiheessa olemassa olevat paikat kattavat tämän tavoitteen.
Tulevaisuudessa tarve voidaan kattaa joko lisäämällä omaa toimintaa tai
ostopalvelupaikoilla.
Vanhuspalveluihin odottavien määrä sekä odotusajat ovat laskeneet
selvästi vuositasolla. Odottajien määrää seurataan viikoittain. 16.10.2018
odottajia oli yhteensä 19, joista seitsemän oli TK-sairaalassa, yksitoista
kotona ja yksi muualla. Keskimääräinen odotusaika ajalla 1.5–31.8.2018
oli 32 vrk, 1.5.-31.8.2017 oli 83 vrk ja 1.5-31.8.2016 oli 90 vrk.
Taloudellisilta kustannuksiltaan uusi 20 paikan tehostetun
palveluasumisen yksikön (henkilökuntaa paikalla 24/7) vuosikustannus
olisi noin 1 040 000 euroa (toimintakate arviolta 715 000 euroa).
Henkilöstöresurssin tarve olisi 14,5. Tavallisen palveluasumisen yksikkönä
(henkilökuntaa paikalla aamu- ja iltavuorossa) vuosikustannus olisi arviolta
noin 450 000 euroa. Henkilöstöresurssin tarve olisi 8.
Ns. välimuotoisilla asumis- ja palveluratkaisuille on tarvetta nyt ja
tulevaisuudessa yhä enemmän. Kyseistä palvelua voidaan tuottaa omana
toimintana tai ostopalveluna palvelusetelillä. Omasta tuotannosta on saatu
sekä tavallisen palveluasumisen että tukiasumisen kohdalla hyviä
kokemuksia. Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyy palvelusetelin
käytön laajentaminen tavalliseen palveluasumiseen. Palvelusetelin avulla
on tarkoitus selvittää kuinka hyvin se soveltuu kyseisen palvelun
tuottamiseen ja olisiko myös ns. välimuotoisia asumis- ja palveluratkaisuja
mahdollisuus tuottaa monituottajamallilla.
Kukonkallion hoivakodin sisäilmatilannetta on selvitetty sekä
työsuojelupäällikkö Anne Liimataiselta että hoivatyön päällikkö Heli
Poikelalta. Heidän mukaansa kukaan henkilökunnasta ei ole tuonut mitään
sisäilmaongelmaan viittaavaa esille.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) toteaa, ettei oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen
yksikön perustaminen ole edellä valmistelussa lausutun mukaisesti
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tässä vaiheessa toiminnallisesti tai
taloudellisesti perusteltua ja että vuoden 2019 talousarvioon sisältyy
palvelusetelin käytön laajentaminen tavalliseen palveluasumiseen;
2) seuraa odotusaikojen kehittymistä tarkasti ja reagoi tarvittaessa; ja
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3) toimittaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Heikki Liede Hannu Junnilan kannattamana ehdotti, että pöytäkirjaaan
kirjataan, että lautakunnan hyväksymistä ja vakiintuneista
ympärivuorokautisen asumispalvelun piiriin pääsemisen kriteereistä ei ole
mahdolllista poiketa.
Tuula Stenström kannatti Heikki Lieden esitystä siten täydennettynä, että
kriteereistä poikkeaminen loukkaisi asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
päätösehdotuksen.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että pöytäkirjaan kirjataan, että
lautakunnan hyväksymistä ja vakiintuneista ympärivuorokautisen
asumispalvelun piiriin pääsemisen kriteereistä ei ole mahdolllista poiketa.
Kriteereistä poikkeaminen loukkaisi asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua.
Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 11
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 12
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan
antaman selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Jaana Haapasalo Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että
kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 2017 tehty päätös
neuvottelujen käynnistämisestä tilojen vuokraamiseksi
ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamista varten pannaan
täytäntöön.
Saku Nikkanen Pertti Vallitun, Marjatta Halkilahden, Kai Schneiderin,
Marja Ruokosen ja Heikki Tammisen kannattamana ehdotti, että
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kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Lisäksi
kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveyslautakunta ryhtyy
toimiin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 27.11.2017 § 78
mukaisesti ja käynnistää neuvottelut tilojen vuokraamiseksi
ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamista varten kaupungin
omana toimintana. Suunnitelma uuden yksikön käynnistämiseksi on
tuotava kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi kuluvan vuoden
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Pertti Vallittu Marjatta Halkilahden kannattamana teki seuraavan
ehdollisen ponnen siltä varalta, että kaupunginvaltuusto ei hyväksy Saku
Nikkasen ehdotusta: ”Työterveyshuolto tekee oirekyselyn Kukonkallion
sisäilmaoireiden kartoittamiseksi.”
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta ja
yksi kannatettu ehdollinen ponsiehdotus, joten muutosehdotuksista oli
äänestettävä. Ensin äänestetään vastakkain Jaana Haapasalon ja Saku
Nikkasen ehdotusten välillä. Sen jälkeen äänestetään voittaneen
ehdotuksen ja kaupunginhallituksen ehdotuksen välillä. Viimeiseksi
käsitellään tarvittaessa ehdollinen ponsiehdotus.
Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo
19.37-19.50.
Timo Lehti ehdotti Saku Nikkasen ehdotukseen seuraavaa pontta:
”Tarkastellaan aloitteessa mainittujen vuokratilojen tulevaisuus
mahdollisen sote-uudistuksen tullessa. (Ettei vanhukset siirry maakuntaan
ja vuokratilat jäävät kaupungin vastuulle.) Samoin tarkasteltava ja
selvitettävä paikkamäärän tarve nyt mainittuun 30 mukaan.”
Timo Lehden ponsiehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Ensimmäiseksi suoritettiin äänestys Saku Nikkasen ja Jaana Haapasalon
ehdotusten välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:
Joka kannattaa Haapasalon ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa
Saku Nikkasen ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan koneellista
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 30 EI-ääntä.Tyhjää
äänesti 15. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saku Nikkasen ehdotuksen.
Seuraavaksi suoritettiin äänestys kaupunginhallituksen ehdotuksen ja
Saku Nikkasen ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysehdotuksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta
äänestää JAA ja joka kannattaa Saku Nikkasen ehdotusta, äänestää EI.
Äänestys toimitetaan koneellista järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 34 EI-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saku Nikkasen ehdotuksen.
Seuraavaksi äänestettiin Pertti Vallitun ponsiehdotuksesta. Puheenjohtaja
teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa ponsiehdotuksen
hyväksymistä, äänestää Ei ja joka kannattaa ponsiehdotuksen
hylkäämistä, äänestää JAA. Äänestys toimitetaan koneellista järjestelmää
käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 JAA-ääntä ja 12 Ei-ääntä. Tyhjää
äänesti seitsemän. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hylkäsi Pertti Vallitun ponsiehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä selvityksen tiedoksi. Lisäksi
kaupunginvaltuusto päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunta ryhtyy toimiin
kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 27.11.2017 § 78 mukaisesti ja
käynnistää neuvottelut tilojen vuokraamiseksi ympärivuorokautisen
palveluyksikön perustamista varten kaupungin omana toimintana.
Suunnitelma uuden yksikön käynnistämiseksi on tuotava
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi kuluvan vuoden talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 113
Valmistelijat: vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 044 778 2059
Salon kaupungin alueella ei ole tällä hetkellä vapaana yhtään
vanhuspalveluiden käyttöön tarkoitettua yksikköä, josta aloitteessa
mainitut tilat olisi mahdollista vuokrata.
Tilojen ja uusien hoivapaikkojen hankkimiseen on olemassa kolme
mahdollista vaihtoehtoa:
1. Yksityinen rakennuttaja rakentaa tilat, jotka vanhuspalvelut vuokraa
2. Yhteistyö yksityisen palveluntuottajan kanssa, jossa yksityinen
palveluntuottaja rakennuttaa tilat ja vanhuspalvelut menee vuokralle
osaan tiloista
3. Kaupunki rakentaa omat uudet tilat yksikölle
Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman laadinta on aloitettu huhtikuussa
2019. Kehittämisohjelman käsittelyn yhteydessä voidaan ottaa kantaa
ympärivuorokautisen hoidon palveluiden järjestämistapaan sekä
laajuuteen. Kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana.
Ehdotuksena on, että vanhuspalvelut varaa vuoden 2020 talousarvioon
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50 000 euroa suunnittelurahaa uuden kaupungin oman yksikön
perustamisen selvittämistä varten.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuoden 2020 talousarvioon
varataan 50 000 euroa suunnittelurahaa uuden kaupungin oman yksikön
perustamisen selvittämistä varten.
Päätös:
Esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että valmistelussa mainitun
vanhuspalveluiden kehittämisohjelman käsittelyn yhteydessä voidaan ottaa
kantaa ympärivuorokautisen hoidon palveluiden järjestämistapaan
ja laajuuteen sekä uuden yksikön perustamiseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta piti kokoustauon klo 19.17- 19.25.
Satu Parttimaa ehdotti Juha Mäkilän kannattamana, että asia jätetään
pöydälle.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian pöydälle
jättämisestä, joten oli suoritettava äänestys asian käsittelyn jatkamisen ja
pöydälle jättämisen välillä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa asian
käsittelyn jatkamista, äänestää JAA ja joka kannattaa asian jättämistä
pöydälle, äänestää EI. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä (Junnila, Allos,
Hyttinen, Mwegerano, Stenström) ja seitsemän (7) EI-ääntä ( Parttimaa,
Alestalo, Haavisto, Kukko, Makkonen, Merikallio-Tepponen, Mäkilä). Yksi
jäsen oli poissa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian pöydälle äänin 7-5.
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Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen tarjouspyyntö
2594/02.08.00.01.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 114

Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, (02) 772 6557
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 12.06.2019 § 89
tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet. Hankinnan tarkemmat
perusteet tuodaan nyt tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ennen
tarjouspyynnön julkaisemista. Oheismateriaalina on tarjouspyyntö, josta
selviävät hankintaperusteet.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vanhuspalveluiden
tehostetun palveluasumisen ostopalvelun hankintaperusteet
tarjouspyynnön mukaisesti.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Sosiaalityön avo- ja sijaishuollon tukipalveluiden hankinnan option käyttäminen
1480/00.04.01/2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 115
Valmistelija: perhesosiaalityön päällikkö Katri Viippo, katri.viippo@salo.fi,
p. 02 778 3001
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.8.2016 (§109) hyväksymällään
päätöksellä päättänyt sosiaalityön avo- ja sijaishuollon tukipalvelujen
seudulliseen hankintaan osallistumisesta. Kilpailutuksen on hoitanut
keskitetysti Turun kaupunki, mutta jokainen kilpailutukseen osallistunut
kunta on solminut kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa
erikseen oman sopimuksensa.
Hankinnan kohteina ovat olleet:
- Kotiin vietävä perhekuntoutus
- Laitosmuotoinen perhekuntoutus
- Kotiin vietävä perhearviointi
- Kotiin vietävä vanhemmuuden arviointi
- Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
- Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö
- Kriisiperhetyö
- Perustason ammatillinen tukihenkilötoiminta
- Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta
- Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen tukiperhetoiminta /
perustason tukiperhetoiminta
- Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen tukiperhetoiminta /
ammatillinen tukiperhetoiminta
- Ympärivuorokautinen lasten kotihoito
- Sosiaalihuoltolain mukaiset oikeuden määräämät tai lastenvalvojan
vahvistamaan sopimukseen perustuvat valvotut ja tuetut tapaamiset ja
valvotut vaihdot
- Lastensuojelulain mukaiset tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut
vaihdot huostaanotetuille lapsille.
Turusta saadun, kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien listan
perusteella Salon kaupunki on laatinut palvelutuottajien kanssa
ostopalveluista tarpeen mukaisesti puitesopimukset. Solmittujen
sopimusten voimassaolo on 1.8.2017–31.12.2019. Kilpailutuksessa
sovitusti puitesopimuksissa on maininta, jonka mukaan sopimusta voidaan
tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin 31.12.2020 asti.
Tilaaja on tullut ilmoittaa kirjallisesti 30.6.2019 mennessä, mikäli se
käyttää oikeuttaan sopimuksen jatkamiseen. Kilpailutuksessa hyväksytyille
palveluntuottajille on ilmoitettu 26.6.2019, että Salon kaupunki on haluaa
käyttää optio-oikeuttaan vuodelle 2020, mutta ilmoitus on ehdollinen siihen
saakka kunnes sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiassa päätöksen.
Maakunnallisessa keskustelussa on ollut esillä uuden keskitetyn
kilpailutuksen laatiminen, mutta sen käytännön valmistelua ei ole vielä
aloitettu. Kilpailutusprosessi tulee olemaan laaja ja ajallisesti prosessi
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kestää reilusti yli vuoden. Tämän vuoksi esitetään sosiaalityön avo- ja
sijaishuollon tukipalveluiden hankinnan osalta option käyttämistä tarpeen
mukaisesti kilpailutuksessa hyväksyttyjen, liitteenä olevan listan mukaisten
palvelutuottajien kanssa vuoden 2020 loppuun saakka.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön sosiaalityön avo- ja
sijaishuollon tukipalveluiden hankinnan optiovuoden 2020.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet

Liite 5

Tarjousten vertailu ja palveluntuottajat, sosiaalityön avo- ja
sijaishuollon tukipalvelut 2.5.2017
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Lausunto, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuosille
2020-2022
1861/00.04.01/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 116
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi p.027783000, kehitysvammahuollon esimies Laura
Tuominen, laura.tuominen@salo.fi p. 027783561 ja terveyspalveluiden
johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen.paatsamala@salo.fi,
puh. 02 772 3650
KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais- Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä on pyytänyt kuntalain mukaista lausuntoa
toimintasuunnitelmaansa vuodelle 2020. Erityishuoltopiirin
kuntayhtymätoivoo jäsenkunnilta linjauksia erityisesti seuraaviin
kysymyksiin (kysymykset kokonaisuudessaan lausuntopyynnössä):
1. Kehitysvammaisten lasten (joilla on vaikeita ja pitkäaikaisia haasteita
käyttäytymisessä) ympärivuorokautisten ryhmäkotipaikkojen tarve
kunnassa.
2. Kunnan tarve jalkautuviin asiantuntijapalveluihin
3. Koulutusyhteistyön tarve ja toiveet
4. Terveydentilaan liittyvien erityistukimusten tarve ja maksujärjestelyt
5. Näkemykset KTO:n asumispalvelutuotannon linjaamiseen
6. Kehitysvammaisten työllistämiseen liittyvät palvelut
Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.
Salon kaupungin lausuntona esitetään seuraavaa:
Varsinais- Suomen erityishuoltopiirin (KTO Kehitysvamma- alan tuki- ja
osaamiskeskus) järjestämä laitoshuollon purku on edennyt vuosien
2018-2019 aikana uusien asumisyksiköiden myötä. Kesällä 2019
kehitysvammaisten laitoshoidossa oli ainoastaan kaksi salolaista
asiakasta, jotka siirtyvät 2020 vuoden alusta uuteen kotiin
asumispalveuyksikköön. Pitkäaikaisessa kuntoutuspalvelussa on edelleen
kaksi asiakasta, joille ei ole heidän hoidon vaativuuden vuoksi mahdollista
löytää korvaavaa asuinpaikkaa.
Kriisi-, tutukimus-, kuntoutus- ja hoitopalveluita käytti vuoden 2018 aikana
23 salolaista asiakasta. Palvelut toteutettiin neuropsykiatrian,
kehitysvammapsykiatrian ja kehitysvammalääketieteen yksiköissä.
Erityisneuvolan palveluita (kuntoutussuunnitelmat, lausunnot ja
tukikeskustelut) käytti 2018 yhteensä 54 asiakasta ja KTO hammashuollon
piiriin kuului 13 asiakasta. Yhteensä 68 asiakasta käytti KTO:n
lääkäripalveluita. Lisäksi jalkautuvana palveluna käytettiin erityisperhetyötä
ja autismiohjausta.
Salon kaupungin tavoitteena on ollut löytää Kehitysvammapsykiatrisen
yksikön (Kepsy) pitkäaikaispaikkalaisille koti asumisyksiköistä. Tämä on
nyt osin toteutunut alueen uusien asumisyksiköiden myötä. Vuonna 2018
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Kepsyn kuntoutuspalvelua käytti 8 asiakasta. Heistä 6 oli
pitkäaikaiskuntotuksessa. Kepsyn pitkäaikaiskuntoutuksessa oli kesällä
2019 vain 3 asiakasta. Kolmen asiakkaan hoito ja tuki saatiin siirrettyä
asumispalveluihin jo aiemmin vuonna 2018 ja 2019 vielä yhdelle löydettiin
sopiva asumispalveluyksikkö.
Salon kaupunki tarvitsee myös KTO:n erityispalveluita aiempien vuosien
tapaan. Kuntoutusta tukevat palvelut ja kriisitilanteisiin vastaaminen,
kehitysvammapsykiatriset palvelut sekä lapsiasiakkaiden systemaattinen
hoito ja seuranta ovat edelleen merkityksellisiä.
1. Vaativaa ja pitkäaikaista hoitoa tarvitsevien lapsiasiakkaiden määrä on
kasvussa. Näillä lapsilla esiintyy yleisesti hyvin haastavaa käytöstä
diagnoosista (autismi, asperger yms.) ja/ tai ympäristön vaikutuksesta
johtuen. Lastensuojelu on yhä useammin mukana asiakkuuksissa,
mutta lastensuojeluyksiköt eivät välttämättä pysty vastaamaan
erityislapsen tarvitsemaan hoitoon ja tukeen. Alaikäisille ei ole tällä
hetkellä riittävästi oikein kohdennettua tilapäistä tai pysyvää
asumispalvelua. Salon kaupungin oma tilapäishoitoyksikkö ei pysty
vastaamaan yksin hoidon tarpeeseen. Tämän vuoksi pidetään
tärkeänä, että KTO pystyisi osaltaan vahvistamaan lapsille tarkoitettuja
asumispalveluja sekä tilapäishoitoa.
1. Jalkautuvien palvelujen hyödyntäminen on Salossa vielä
pienimuotoista. Asiakkaan kuntoutusjaksojen vahvistukseksi tai
kuntotusjakson sijasta jalkautuvat palvelut ovat hyödyllisiä. Jalkautuvien
palvelujen käyttöä haetaan erityisesti silloin, kun koko asiakkaan
elinympäristö tarvitsee ohjausta ja tukea asiakkaan arjen kysymyksissä
tai kriisiytyneen ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Jalkautuvia palveluja
voidaan hyödyntää myös lapsiasiakkaille.
1. Salon kaupungin kehitysvammahuollon henkilöstö on käyttänyt jo
pitkään KTO:n koulutuspalveluja. Tarvetta on edelleen eri
diagnooseihin (esim. autismi), kehitysvammapsykiatriaan sekä
kehitysvammaisen ikääntymiseen painottuville koulutuksille.
1. Salon kaupungin terveyspalvelut voivat yksittäistapauksissa tarvita
KTO:n tekemiä terveydentilaan liittyviä erityistutkimuksia. Näissä
painottuu kehitysvammaisuuden erityiskysymysten tunteminen ja
osaaminen. Näihin yksittäisiin tilanteisiin terveyspalvelut antavat
maksusitoumuksen yksilöllisen harkinnan mukaan.
1. KTO:n asumispalveluyksiköissä asuu tällä hetkellä 13 salolaista
asiakasta, joista osa käy myös työ- tai päivätoiminnassa. Osa KTO:n
asumisyksiköissä asuvista asiakkaista on siirtynyt yksiköihin
laitoshuollon purun myötä. Salon kaupunki tarvitsee jatkossakin KTO:n
asumispalveluja täydentämään kaupungin omaa asumispalvelua. Tarve
kohdentuu vaativampaa hoitoa ja tukea tarvitsevien asiakkaiden
asumisjärjestelyihin, kuten autismin kirjon asiakkaat ja asiakkaat joilla
on psykososiaalisia ongelmia.
1. Kehitysvammaisten työllistyminen on haasteellista yleisen
työllisyystilanteen sekä kehitysvammaiselle kohdennettujen ja osin
tuettujen työtehtävävaatimusten vuoksi. Salon kaupunki tekee
aktiivisesti työtä tuetun työn vahvistamiseksi kahden
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kehitysvammahuollon työhönvalmentajan voimin. Myös
työllisyyspalvelut ovat yhteistyössä mukana. KTO: n tuki kunnille voisi
olla koulutuksellinen tai se voisi toimia järjestävänä tahona erilaisille
työnantajapuolen ja työvalmentajien välisille yhteistyö- ja markkinointi
tapahtumille. Jokaisen tahon panos avustavien työtehtävien
löytymiselle kehitysvammaisille on tärkeä. Pelkkä työtehtävän
löytyminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan työpanoksen saajalla pitää
olla valmiutta maksaa palkkakustannukset ilman jatkuvaa yhteiskunnan
tukea.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valmistelun mukaisen lausunnon
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän KTO:n
toimintasuunnitelmasta vuosille 2020-2022.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet

Liite 6

Lausuntopyyntö, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022
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Kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajana
2393/05.00.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 117
Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä jari.niemela@salo.fi,
p. 02 778 2059
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin kyselyn kuntien roolista
sote-palveluiden tuottajana.
Hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille.
Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös
tuottajina ja palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Kuntien rooli
ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta ja tämä esiselvityskysely on osa
toteutettavaa selvitystä.
Kyselyssä on neljä eri vaihtoehtoa kuntien roolista toimia sote-palvelujen
tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista maakuntien
järjestämisvastuulle kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää. Kysymyksiin
toivotaan kuntien kannanottoja perusteluineen. Kysely toteutetaan
webropol-linkin kautta ja vastaamisaikaa on pidennetty 13.9. saakka.
PDF-muotoinen kyselylomake on oheismateriaalina.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kyselyn ja ehdottaa vastaukset
kaupunginhallitukselle edelleen vastattavaksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
Liitteet
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Sosiaaliasiamiestoiminnan selvitys vuodelta 2018
1802/05.16.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.06.2019 § 93
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, 02 77 8300, hallintojohtaja Irma Nieminen,
irma.nieminen@salo.fi, 044 778 2020
Sosiaalihuollon asiakaslain 24 pykälän mukaan kunnan on nimettävä
sosiaaliasiamies, joka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa
(muistutus);
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja
toteuttamiseksi; sekä
5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja
antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle
Kaupunginhallitus päätti 7.5.2018 § 194 sosiaaliasiamiestoiminnan ja
edunvalvonnan organisoinnista siten, että sosiaaliasiamiespalvelu
tuotetaan ostopalveluna 1.11.2018 alkaen. Sosiaaliasiamiespalvelusta
vastaa hallintopalvelut ja hankinnasta päättää hallintojohtaja.
Hallintojohtajan 24.5.2019 § 3 päätöksellä palvelun tuottajaksi valittiin
Merikratos Oy. Sopimuksen mukainen toiminta käynnistyi käytännön syistä
jo 15.10.2019. Sopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden
irtisanomisajalla.
Merikratos Oy on antanut sosiaaliasiamiehen toimintaa koskevan
raporttinsa vuodelta 2018. Raportti koskee vain aikaa, jolloin Merikratos on
toiminut Salon kaupungin sosiaaliasiamiehenä, joten muilta osin raportti
perustuu Merikratoksen kokoamaan kyselyyn muistutusten,
oikaisuvaatimusten ja kanteluiden määrästä vuonna 2018. Merkittävin
huomio oli käsittelyaikojen ylittyminen lastensuojelutarpeen selvittämisten
yhteydessä, josta on raportoitu sosiaali- ja terveyslautakunnaalle vuoden
kuluessa. Raportti on esityslistan liitteenä.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaaliasiamiestoiminnasta
annetun raportin vuodelta 2018 tiedoksi ja ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.
Päätös:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 280
Todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjassa on seuraavat
teknisluonteiset kirjoitusvirheet:
Hallintojohtajan 24.5.2019 § 3 tulee olla 24.5.2018 § 3. Sopimuksen
mukainen toiminta käynnistyi käytännön syistä jo 15.10.2018 eikä 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee sosiaaliasiamiestoiminnasta annetun raportin
vuodelta 2018 tiedoksi.
Päätös:
Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Sosiaaliasiamiehen
raportissa Salon osalta tehtyjä huomioita koskeva toimenpideohjelma
valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tiedoksi tämän vuoden
aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 118
Valmistelijat: Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, puh. 02 778 3000, vanhuspalveluiden johtaja
Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, puh. 02 772 6557 ja
terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen.paatsamala@salo.fi, puh. 02 772 3650
Kaupunginhallitus on pyytänyt raportoitavaksi sosiaali- ja
terveyslautakunnalle sosiaaliasiamiehen raportin huomioita koskevan
toimenpidesuunnitelman.
Sosiaaliasiamies on vuoden 2018 raportissaan pyytänyt Salon kaupunkia
kiinnittämään huomiota määräajoissa pysymiseen, iäkkäiden ihmisten
palvelutarpeen selvittämiseen ja ilmoitusten tilastointiin sekä iäkkäiden
henkilöiden kotiuttamiseen terveydenhuollon laitoshoidosta.
Määräajoissa pysyminen:
Sointu-tiimin palvelulupauksen mukaan kaikkien asiakkaiden asiat
käsitellään laissa määriteltyjen määräaikojen puitteissa. Lain mukaan vain
lastensuojelua koskevat ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden
palvelutarpeen arvioinnit ovat määräaikaan sidottuja.
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Asiakastietojärjestelmästä ei kuitenkaan ole tilastointia varten erotettavissa
erityistä tukea tarvitsevien lasten tai aikuisten palvelutarpeen arviointeja.
Vuoden 2018 lopussa on pystytty luomaan toimintakäytännöt, joiden avulla
asioiden vireilletulot on pystytty käsittelemään alle seitsemässä
arkipäivässä. Vuonna 2019 lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien
asiakkaiden asioiden vireille tulot on käsitelty ajallaan. Alkuvuonna 2018
vireille tulojen käsittelyssä on ollut jonkin verran teknisiä haasteita
työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi.
Kolmen kuukauden määräajoissa palvelutarpeen arviointien osalta on
pystytty pysymään silloin, kuin työntekijäresurssit ovat olleet
täysimääräisesti käytössä. Jatkuvat haasteet sosiaalityöntekijöiden
rekrytoinnissa ja jatkuva sosiaalityöntekijöiden puuttuminen tai
vaihtuminen ei ole mahdollistanut täysin lainmukaisissa määräajoissa
pysymistä.
Palvelutarpeen arviointien määräaikoja seurataan päivittäisjohtamisen
taululla kuukausittain ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Määräajoissa
pysymiseksi joudutaan sosiaalityöntekijöiden heikon saatavuuden vuoksi
tiivistämään arviointeja ja hyödyntämään aiempaa enemmän
sosiaaliohjaajien työpanosta kaikissa palvelutarpeen arviointien
prosesseissa. Työpanos kohdennetaan ensisijaisesti
sosiaalipäivystykseen, lastensuojelun tarpeen arviointiin ja erityistä tukea
tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arviointeihin. Tämä on
luonnollisestikin voinut vaikuttaa palvelutarpeen arviointien laatuun ja
asiakkaan saamaan palveluun.
Vammaispalveluissa päätöksenteon määräaikojen toteutuminen on yksi
keskeisiä seurantamittareita vuoden 2019 aikana.
Iäkkäiden ihmisten palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen ja
tilastointi:
Salo on liittynyt 14.1.2019 maakunnan yhteiseen Varsinais-Suomen
iäkkäiden asiakas- ja palveluohjaukseen, jossa on keskitetty
puhelinpalvelu. Vuoden 2018 osalta keskitetystä puhelinpalvelusta ei ole
ollut saatavissa kuntakohtaisia yhteydenottomääriä. Vuoden 2019
keskitetyn asiakas- ja palveluohjuksen ohjausryhmän kokouksessa on
linjattu, että kuntakohtaiset yhteydenottomäärät ovat yksi
seurantamittareista. Ilmoitukset ohjataan keskitetystä palvelusta asiakkaan
oman kunnan palveluohjausyksikköön. Salossa palvelutarpeen arviointi
toteutuu määrärajassa.
Iäkkäiden henkilöiden sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia tulee myös
Sointu-tiimin kautta, joista osa ohjautuu vanhuspalveluiden
palveluohjaukseen ja osan palvelutarpeen arviointi tapahtuu
Sointu-tiimissä. Ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden muuhun kuin
vanhuspalveluiden tarjoamaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti
aikuissosiaalityössä. Vuodelle 2019 esitettiin sosiaalityöntekijän vakanssia
iäkkäiden ihmisten kasvaneeseen palvelutarpeeseen, mutta esitys ei ei
edennyt kaupunginhallitukseen saakka. Ko. vakanssia esitetään uudelleen
vuoden 2020 talousarvioon, jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen
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voitaisiin asianmukaisesti vastata.
Iäkkään henkilön kotiuttaminen terveydenhuollon laitoshoidosta:
Terveyskeskussairaalan osastolla iäkkään henkilön kotiuttamisen
suunnitteluprosessi alkaa jo potilaan tullessa vuodeosastolle. Tarkka
kotiutuspäivämäärä riippuu potilaan terveydentilasta, mutta
kotiutuspäivästä pyritään sopimaan hyvissä ajoin. Erikoissairaanhoidosta
vanhuspotilas siirretään pääsääntöisesti terveyskeskussairaalaan.
Kotiuttamisprosessia on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä
terveys- ja vanhuspalveluiden kanssa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen ja
toimintaohjelman sosiaaliasiamiehen raportin huomioihin liittyen.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet

Liite 8

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2018
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien raportti neuvostojen ja muiden yhteisöjen
edustusten kokouksista
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 119

Neuvostojen ja kaupungin muihin yhteisöihin sosiaalilautakunnan
edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat neuvostoissa ja muissa yhteisöissä
käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportit tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraava raportti:
Sanna Merikallio-Tepponen / Vanhusneuvosto
Merkittiin tiedoksi.
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Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 120

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla
12.6. – 27.8.2019 tehdyt viranhaltijapäätökset.
Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi
viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain
92 §:ssä.
Hallintosäännön 48 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai sen puheenjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunkikehitysjohtaja.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi
siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa lautakunnan
käsittelyyn.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä hallintolain 7 a luvun mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
_________________________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen / hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite, postiosoite
Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
käyntiosoite: Tehdaskatu 2
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 §
Hankintaoikaisupykälät:
115,
Oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
110, 111, 112

Valitusaika
päivää
30

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

115
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

14

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle,
on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asianmiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valtiuskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite postinumero

Pykälät
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Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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