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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Parttimaa Satu
Junnila Hannu
Liede Heikki

Klo
17:00 - 20:30
17:00 - 18:57
17:00 - 20:30

Alestalo Jukka
Allos Bettina
Haavisto Marko
Hyttinen Marjatta
Kukko Jouko
Makkonen Sinikka
Merikallio-Tepponen Sanna
Mwegerano Andi
Mäkilä Juha
Stenström Tuula

17:15 - 20:30
17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
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17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
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17:00 - 20:30
17:00 - 20:30

Poissa

Breilin Riku

Muu

Riski Johanna

17:00 - 20:30

Katajamäki Janne
Lindegren Salla
Nissinen-Paatsamala Kaisa
Purhonen Eeva
Tuominen Laura
Mattila Jussi
Korpela Marika

17:00 - 19:03
17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
17:00 - 20:30
17:00 - 18:12
17:00 - 20:30
17:00 - 20:30

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja Läsnä §:t 63-67
2. varapuheenjohtaja,
pöytäkirjan tarkastaja
jäsen
Läsnä §:t 65-78
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjan
tarkastaja
nuorisovaltuuston
edustaja
kaupunginhallituksen
edustaja
asiantuntija
Läsnä §:t 63-67
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
Läsnä §:t 63-65
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävilla 17. kesäkuuta 2020 alkaen
Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 63

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
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 10.06.2020 § 64

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 15.6.2020 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin yleisessä tietoverkossa 17.6.2020.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Tuula Stenström ja Heikki Liede.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 65

5/2020

5

10.06.2020

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 65

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.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun
esityslistan mukaisesti.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin, että tämän pykälän kohdalla kehitysvammahuollon esimies
Laura Tuominen esitteli asiaa 74 Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma
2020 - 2024. Tuominen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 18.12.
Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana asioiden 66 ja 67 osalta
taloussuunnittelija Janne Katajamäki. Katajamäki poistui kokouksesta klo
19.03.
Pöytäkirjaan merkitään, että jäsen Alestalo Jukka saapui kokoukseen
tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.
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Toiminta ja talous 30.4.2020
6/02.02.02.01/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 66

Valmistelija: taloussihteeri Rea Breilin, rea.breilin@salo.fi, p. 044 778 3203
Toimialan toiminnan ja talouden kehittyminen tammi-huhtikuun 2020 osalta
on esitetty esityslistan liitteenä olevassa talousarvion toteutumavertailussa
ja tilastokoosteessa. Sosiaalisesta luototuksesta ei ole tehty päätöksiä
tammi-huhtikuun aikana.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminta- ja taloustilanteen
30.4.2020 tiedoksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin, että taloussuunnittelija Janne Katajamäki esitteli toiminta ja
talousraporttia 30.4.2020.
Liitteet

Liite 1

Toiminta ja talousraportti 30.4.2020
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Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2021–2023 ja talousarvion
laadintaohjeet
1488/02.02.00.00/2020
Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 203
Valmistelija: vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 02 778 2201, vs. talousjohtaja Päivi
Kohvakka, p. 044 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvion
yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
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. Taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve
katetaan.
Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman
strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 § 48 hyväksymään
strategiaan ja siitä luotuihin valtuuston tuloskortteihin. Palvelualuekohtaiset
tuloskortit käsitellään talousarvioprosessiin yhteydessä samoin kuin
palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintariskit.
Korona-epidemian myötä valtioneuvosto julisti Suomeen poikkeustilan
18.3.2020 alkaen. Hallitus on linjannut koronavirustilanteen hoitamista
Suomessa erilaisilla toimenpiteillä. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena
on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa.
Korona-epidemian aiheuttama poikkeustilanne tulee vaikuttamaan
olennaisesti myös kuntien toimintaan ja talouteen kuluvana vuonna sekä
seuraavina vuosina. Poikkeustilanteen johdosta taloudellinen tilanne on
varsin epävarma ja tuo lisää taloudellista haastetta jo entisestää vaikeassa
tilanteessa olevaan kuntatalouteen. Kustannusten lisääntyminen
terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta, muiden menojen kasvu sekä
vähenevät verotulokertymät lisäävät talouden tasapainon saavuttamisen
haasteita.
Poikkeustilanteen todellisia vaikutuksia on tällä hetkellä mahdotonta
arvioida yksityiskohtaisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa miten pitkään
poikkeustilanne on voimassa tai miten rajoitusten purkaminen vaikuttaa
kuluvan vuoden ja seuraavien vuosien talouteen. Tällä hetkellä ei ole vielä
tiedossa tarkempia valtion toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia
kuntatalouden vahvistamiseksi.
Talouden raamia vuodelle 2021 ei siten ole tarkoituksenmukaista arvioida
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keväällä 2020 poikkeustilanteen johdosta. Tästä johtuen talouden raami
vuodelle 2021 esitetään päätettäväksi vasta syyskuun 2020
alussa.Talousarvion valmistelu voidaan kuitenkin käynnistää.
Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai
ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Jos
alijäämää ei kateta määräajassa, voidaan käynnistää arviointimenettely.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Salon kaupungin taseessa olevat
kertyneet alijäämät ovat 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvion
valmistelun yhteydessä tulee tarkastella tavoitteellista ja realistista
suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi vuosille 2021 - 2024.
Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2021 ja valtuuston tuloskortit ovat
esityslistan liitteenä. Esityslistan oheismateriaalina on listaus talousarvion
yhteydessä selvitettävistä asioista.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021
laadintaohjeet sekä lähettää ne lautakunnille tiedoksi ja noudatettaviksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää lautakunnilta talousarviovalmistelun
pohjaksi näkemystä niistä toimenpiteistä, joilla lautakunta pystyy
leikkaamaan toimintamenoja 2 % vuoden 2020 talousarviotasosta.
Toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään raamin käsittelyn yhteydessä
kaupunginhallituksen kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 67
Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234
Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2020 kokouksessaan § 203 Talousarvion
laadintaohjeet vuodelle 2021. Talouden raamia vuodelle 2021 ei ole voitu
vielä esittää kevään 2020 poikkeustilanteen johdosta. Talousarvioraami
tullaan päättämään kaupunginhallituksen syyskuun kokouksessa.
Kaupunginhallitus päätti pyytää lautakunnilta talousarviovalmistelun
pohjaksi näkemystä niistä toimenpiteistä, joilla lautakunta pystyy
leikkaamaan toimintamenoja 2 % vuoden 2020 talousarviotasosta.
Kaupunginhallitus käsittelee toimenpiteiden vaikutuksia raamin käsittelyn
yhteydessä.
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Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee jättää
talousarvioesitykset kaupunginhallitukselle 8.10.2020 mennessä.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen hyväksymät
talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2021 tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin, että taloussuunnittelija Janne Katajamäki esitteli talousarvion
laadintaohjetta 2021.
Merkittiin, että jäsen Hannu Junnila poistui kokouksestä tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.57.
Merkittiin, että Janne Katajamäki poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 19.03.
Merkittiin tiedoksi, mutta sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että 2 %
toimintamenojen leikkaaminen on epärealistista eikä lautakunta voi sitä
toteuttaa. Lautakunta ei pysty leikkaamaan toimintamenoja nykyisestä
palvelurakenteesta ilman että lakisääteiset palvelut vaarantuvat.
Lautakunta piti tauon klo 19.03 – 19.10.
Liitteet

Liite 2

Talousarvion laadintaohje 2021
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Magneettikuvaustutkimusten hankinta
1616/02.08.00.00.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 68
Valmistelija: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p. 044 772 3650, kuntoutuspalveluiden
ylilääkäri Janika Iivonen, janika.iivonen@salo.fi, p. 044 772 6026
Salon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on pyytänyt 29.4.2020 päivätyllä
tarjouspyynnöllä tarjouksia magneettikuvaustutkimuksista lausuntoineen
vuosille 2021 – 2022 sekä mahdollisille kahdelle optiovuodelle 2023 ja
2024. Hankinnan arvo ylittää sosiaali- ja terveyspalvelujen kynnysarvon.
Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinnasta julkaistiin
hankintailmoitus HILMA-kanavassa ja Salon kaupungin käyttämässä
sähköisessä hankintajärjestelmässä Tarjouspalvelu.fi:ssä, jonne myös
tarjoukset tuli jättää. Hankinnasta ilmoitettiin myös Salon kaupungin
internetsivuilla.
Hankinnan kohteena ovat magneettikuvaukset lausuntoineen ns.
magneettirekalla. Kuvaukset painottuvat tuki- ja liikuntaelimistöön sekä
aivojen magneettitutkimuksiin. Myös neurologian lausuntojen
mahdollisuutta toivottiin. Tutkimusmäärät ovat arviolta noin 1300 – 1400
tutkimusta/ vuosi. Ilmoitetut tutkimusmäärät ovat kuitenkin vain arvioita
eivätkä ne ole Salon kaupunkia sitovia. Tutkimuksia hankitaan aina
talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
Magneettirekka sijoitetaan Salon pääterveysaseman piha-alueelle E-talon
viereen sille varatulle paikalle. Magneettirekan sähköä varten on olemassa
pistoke, sähkön maksaa palveluntuottaja. Mahdollisia päivystyksellisiä
kuvia varten palveluntuottajalla on lisäksi oltava riittävät, kohtuullisen
matkan päässä Salosta sijaitsevat, helposti myös julkisilla kulkuvälineillä
tavoitettavat kiinteät tilat sekä laite- ja työntekijäresurssit.
Tarjouspyyntöä koskien oli mahdollista 18.5.2020 klo 15 mennessä esittää
lisätietokysymyksiä. Kahteen lisätietokysymykseen vastattiin jo
lisätietokysymysaikana 7.5.2020 ja 12.5.2020 ja loppuihin esitettyihin
lisätietokysymyksiin kysymysten esittämiselle asetetun määräajan
umpeuduttua 22.5.2020.
Määräaikaan 1.6.2020 klo 12.00 mennessä saapui seuraavat neljä
tarjousta: Botnia Scan Oy, Mehiläinen Oy, Suomen Radiologikeskus Oy,
Suomen Terveystalo Oy. Tarjoajat täyttivät tarjoajille tarjouspyynnössä
asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia.
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
seuraavin perustein: hinta 60 % ja laatu 40 %. Laatua arvioitiin seuraavin
perustein: magneettirekassa on mahdollisuus varjoainekuvauksiin: 10
pistettä, magneettirekassa on koko ajan paikalla radiologi: 20 pistettä,
mahdollisuus neuroradiologin lausuntoihin pään kuvauksissa: 10 pistettä.
Tarjouksista on laadittu vertailu, joka on esityslistan liitteenä.
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Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti
Botnia Scan Oy, jolta palvelu esitetään hankittavaksi.
Hankittavat magneettikuvaustutkimukset lausuntoineen tulevat arviolta
maksamaan noin 315.000 euroa/ vuosi (alv 0 %).
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankkia
magneettikuvaustutkimukset lausuntoineen kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen jättäneeltä Botnia Scan Oy:ltä hintaan 225,00
euroa/ kuvaus (alv 0 %). Sopimus ei tule sisältämään
määräostovelvoitetta.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet

Liite 3

Vertailutaulukko magneettikuvaustutkimusten hankinta
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Työterveyshuollon potilastietojärjestelmän hankinta
2252/02.08.00.00.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 69
Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234
Salon kaupungin työterveyshuollon käyttämän nykyisen
potilastietojärjestelmän ylläpito lopetetaan palveluntuottajan toimesta ja
järjestelmälle osoitettu it-tuki päättyy 31.12.2020. Kaupungin pitää tehdä
päätös uuden potilastietojärjestelmän hankinnasta. Kaupungin
hankintatoimen selvityksen mukaan kyse on sen mittaluokan hankinnasta,
että kaupungin ei ole syytä lähteä kilpailuttamaan järjestelmää yksin.
Potilastietojärjestelmän kilpailutustarve on myös muutamalla muulla
kunnalla ja esille on noussut ajatus yhteishankinnasta ja hankintarenkaan
perustamisesta ko. kilpailutusta hoitamaan. Tällä hetkellä kunnat käyvät
markkinavuoropuheluita muutaman järjestelmän tuottajan kanssa, ja kun
keskustelut on käyty, niin tehdään päätös hankintarenkaan
perustamisesta.
Hankintarenkaan perustaminen voi ajoittua kesä-/heinäkuun vaihteeseen.
Kunnilta kysytään aikanaan sitoutumista hankintarenkaan jäseneksi ja
samalla kunta sitoutuu hankintarenkaan toteuttaman kilpailutuksen
lopputulokseen ja potilastietojärjestelmän hankinta tehdään kilpailutuksen
pohjalta. Aikataulu on mahdollisemman hankala, mutta jos kunta ei ilmoita
osallistumistaan hankintarenkaan toteuttamaan kilpailutukseen ennen
tarjouspyyntöjen lähettämistä, ei kunta voi enää jälkikäteen ilmoittautua
mukaan. Alustavien kustannusarvioiden mukaan hankinnan kokonaisarvo
neljän vuoden aikana on n. 250 000 euroa ja asia kuuluu siten
lautakunnan päätösvaltaan.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden
johtajan tekemään päätöksen kaupungin osallistumisesta
työterveyshuollon potilastietojärjestelmän kilpailutuksen
yhteishankintarenkaaseen.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Salon seudun työkeskuksen varsinainen yhtiökokous ja hallituksen jäsenten nimeäminen
2014/00.01.01.01.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 70
Valmistelija: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000
Salon kaupunki on osakkaana Salon Seudun Työkeskus Oy:ssä. Salon
Seudun Työkeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina
12.6.2020 klo 13.00. Kaupungin konserniohjeen mukaan
apulaiskaupunginjohtaja (nykyisin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja)
valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin edustajat yhtiön
hallitukseen. Koska hallituksen jäsenet ovat olleet luottamushenkilöitä, on
tarkoituksenmukaista, että sosiaali- ja terveyslautakunta tekee ehdotukset
nimettävistä jäsenistä.
Kaupungilla on ollut Salon Seudun Työkeskuksen hallituksessa kolme
jäsentä: Juhani Nummentalo, Hannu Junnila ja Juha Mäkilä. Varajäseninä
ovat olleet Marjatta Hyttinen ja Anita Sjöholm-Nikkanen. Kaupungin
hallitusjäsenet tulee nimetä vuosittain.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Vt.sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää kaupungin edustajiksi Salon Seudun
Työkeskus Oy:n hallitukseen kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi Salon Seudun työkeskus Oy:n
hallitukseen kaupungin edustajiksi Juhani Nummentalon, Hannu Junnilan
ja Juha Mäkilä sekä heidän varajäsenikseen Marjatta Hyttisen ja Anita
Sjöholm-Nikkasen.
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Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintasuunnitelmaa
2021-2023 varten
2147/00.04.01/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 71
Valmistelija: vs. perhesosiaalityön päällikkö Birgitta Halmetkangas,
birgitta.halmetkangas@salo.fi, p. 044 778 3001
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntia
antamaan 30.6.2020 mennessä lausunnon, jossa jäsenkunta
1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan
kehittämistarpeista,
2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti
tarvitsemaan seuraavia laitoshuoltopalveluita
• kiireellinen sijoitus
• huostaanoton aikainen sijaishuolto
• avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus,
3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta,
4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän
tuottamana,
5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. ammatillinen
tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta.
Vuosi 2019 oli Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymässä
tuloksellinen. Sijaishuoltoyksiköiden keskimääräinen käyttöaste oli 104 %
ja hoitopäiviä kertyi yhteensä 10 259 kpl. Vuoden 2019 aikana Salon
kaupunki käytti kuntayhtymän sijaishuollon palveluja 3790 hoitopäivää (v.
2018; 3403). Prosenttimääräisesti Salon osuus sijaishuollon palveluiden
käytössä nousi edellisestä vuodesta.
Kiireellisten sijoitusten määrä kuntayhtymässä väheni vuoteen 2018
verrattuna kuudella sijoituksella. Kiireellisten sijoitusten määrän
vähenemiseen vaikutti eniten kuntayhtymän sijoitusten hallinnan
tiukentaminen siten, ettei palveluiden merkittävää ylikäyttöä pääsisi
syntymään. Perhekuntoutuksen kysyntä oli vuoden 2019 aikana runsasta
ja suoritteiden perusteella tarkasteltuna vuosi oli yksikön historian vilkkain.
Suoritepäiviä kertyi yhteensä 1081 kpl (v.2018 826 kpl).
Taloudellisesti Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä saavutti
hyvän tuloksen. Tilinpäätöksen perusteella hallitus esittääkin valtuustolle,
että jäsenkunnille palautetaan n. 320 000 euroa. Palautus huomioiden
jäsenkunnat saavat ostamansa palvelut keskimäärin 8,57 % alkuperäistä
palveluhintaa halvemmalla (sijaishuolto 299 euroa/275,4 euroa ja
perhekuntoutus 465euroa/428,3 euroa). Palautukset maksetaan
kertyneiden ennakkomaksujen suhteessa. Salon kaupungin saaman
palautuksen osuus on 139 979,62 euroa.
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Lausuntonaan Salon kaupunki toteaa:
1) Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminta on
lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palveluita tuottavana tahona
ollut pääosin Salon kaupungin tarpeiden mukaista. Kuntayhtymän
toiminnan toivotaan jatkuvan vastaavanlaisena jatkossakin,
säilyttämällä joustavan palvelurakenteen ja reagoimalla tarvittavilla
tavoilla lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten aiheuttamiin
tarpeisiin. Salon kaupunki pitää tärkeänä, että mahdollisia muutoksia
valmistellaan siten, että huomioidaan alueelliset ja seutukunnalliset
palvelutarpeet.
2) Salon kaupungilla on oma 7-paikkainen vastaanottoyksikkö Paavolan
perhekuntoutuskeskuksessa. Pääosin kiireelliset sijoitukset ja myös
osa lyhyistä avohuollon sijoituksista voidaan hoitaa omana toimintana.
Jatkossa voidaan arvioida, että sekä kiireellisten sijoitusten, että
lyhyiden avohuollon sijoitusten tarve on edelleen ajoittaista. Sen sijaan
tarve huostaanoton aikaiseen sijaishuoltoon sekä mahdollisiin
pidempiaikaisiin avohuollon sijoituksiin tullee vuoden 2021 aikana
olemaan aiemmalla tasolla.
3) Salon kaupungin perhekuntoutuskeskus Paavolassa on kaksi
yhtäaikaista laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen/perhesijoitukseen
varattua perhepaikkaa. Salon kaupunki käyttää ensisijaisesti
perhekuntoutukseen ja perhesijoituksiin omaa resurssia, mutta on
erittäin todennäköistä, että kuntayhtymältä tarvitaan silti
perhekuntoutuspalveluja. Salon kaupunki pitää Halikon
perhekuntoutuskeskuksen perhekuntoutusyksikköä tärkeänä sen
sijainnin ja Paavolaa intensiivisemmän ilta- ja viikonlopputuen vuoksi.
4) Avohuollon perhetyötä tehdään Salon kaupungissa ensisijaisesti
omana työnä sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöiden toteuttamana.
Lisäksi Salon kaupunki on sitoutunut Turun kaupungin sosiaalityön
avo- ja sijaishuollon tukipalveluiden kilpailutukseen, jota kautta
perhetyön palveluita myös ostetaan. Perhetyön toteuttamisvaihtoehtoja
ja -muotoja selvitetään perheiden palveluissa vuoden 2020 aikana.
Ostopalvelujen tarve kuntayhtymältä tullee arvion mukaan kasvamaan
jonkin verran.
5) Muiden palvelujen osalta ei ole näköpiirissä palvelutarpeiden
muutoksia lukuun ottamatta jälkihuoltonuorten tukiasumisen palveluita,
jonka kapasiteetin nostolle Salon kaupungin itsenäistyvien nuorten
osalta voidaan arvioida olevan jatkossa tarvetta. Asiaan vaikuttaa
myös vuoden 2020 alusta voimaan astunut lakimuutos jälkihuollon
päättymisikärajan nostosta 25 ikävuoteen. Myös valvottujen
tapaamisten tarpeen arvioidaan kuntayhtymän Halikon yksikössä
nousevan aiemmasta. Pääosin Salon kaupunki toteuttaa valvottuja
tapaamisia edelleen pitkälti omana työnään.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa valmistelun mukaisen
lausunnon Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminnan
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kehittämistarpeista vuosille 2021-2023.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Yksityisten sosiaalipalveluiden valvontatyöryhmän toiminta toimikaudella 2019 – 2020
2176/05.00.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 72
Valmistelijat: vanhuspalveluiden kotihoidon aluepäällikkö Marjo
Vähäkangas, marjo.vahakangas@salo.fi, p. 044 772 6124 ja
kehitysvammahuollon esimies Laura Tuominen, laura.tuominen@salo.fi,
p. 044 7783561
Kunnan valvontavastuu kohdistuu kaikkiin yksityisiin sosiaalipalvelujen
tuottajiin, joiden toiminta tapahtuu kunnan alueella sekä niihin
palveluntuottajiin, joilta kunta hankkii palveluita. Yksityiset sosiaalipalvelut
ovat joko luvanvaraista, ilmoituksenvaraista rekisteröitävää tai
ilmoituksenvaraista ei-rekisteröitävää yksityisen toimijan tuottamaa
palvelua. Valvonnan toteuttamista säätelee mm. laki yksityisistä
sosiaalipalveluista (922/2011) ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
(1053/2011) sekä Valviran ja aluehallintoviraston ohjeistukset.
Salon kaupungin yksityisten sosiaalipalveluiden valvontaa ja neuvontaa
hoidetaan poikkihallinnollisissa valvontatyöryhmissä, jotka jakautuvat
luvanvaraisten ja ilmoituksenvaraisten palvelujen valvontaan.
Valvontatyöryhmissä oli toimikaudella syksy 2019 - kevät 2020
edustettuina 16 jäsentä varhaiskasvatuksen, lastensuojelun (johtava
sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityön päällikkö), mielenterveys- ja
päihdepalveluiden (terveyden edistämisen koordinaattori ja
sosiaaliohjaaja), vammaisten (kehitysvammahuollon esimies,
sosiaaliohjaaja, päivätoiminnan esimies) ja vanhuspalveluiden (kotihoidon
aluepäällikkö, koti- ja omaishoidon palveluohjaaja, sas-tiimin
palveluohjaaja) palvelualueilta. Palveluntuottajien palveluvalikoima on
laajentunut ja kohdistuu kaupungin eri palvelualueille, joten
valvontakäynnit, haastattelut sekä lausunnot hoidetaan moniammatillisena
parityönä.
Luvanvarainen valvontatiimi suoritti toimintakauden aikana 7
yhteistyötapaamista tehostetun palveluasumisen tai muun asumisen
yksiköihin jotka sijaitsevat Salossa tai joihin Salon kaupunki on joko
sijoittanut vanhus-, mielenterveys- tai vammaistyön palveluiden asiakkaita.
Iso osa tapaamisista jäi toteuttamatta Korona- poikkeustilanteen vuoksi.
Luvanvarainen tiimi päätti siirtää peruuntuneet tapaamiset elo- syyskuulle
2020.
Yhteistapaamisten vuoden teemana oli poikkeamat ja niiden seuranta
yksiköissä. 15 yksikköön oltiin yhteydessä sähköpostitse ja pyydettiin
vastaamaan teemaan liittyviin kysymyksiin ja toimittamaan
omavalvontasuunnitelma. Nämä yksiköt ovat mukana ostopalveluiden
tuottajarekisterissä, mutta niissä ei ole parhaillaan salolaisia
asukkaita.Avin pyynnöstä tehtiin kaksi tarkastuskäyntiä.
Asiakaspalautteiden pohjalta pyydettiin selvitystä kahdesta
asumispalveluyksiköitä.
Luvanvaraisessa valvontatiimissä aloitettiin rakenteellisen valvontakäynnin
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kehittämistyö, johon liittyy sähköisen lomakkeen (Questback) laatiminen ja
käyttöönotto vuoden 2020 aikana. Myös systemaattiseen palautteen
keräämiseen haetaan parannusta sähköisen lomakkeen myötä.
Valvontatiimin kehittämiskohteena on myös ollut osaamisen vahvistaminen
ja koulutusten sisällyttäminen vuosikelloon.
Lastensuojelu toteuttaa luvanvaraisten yksiköiden valvontaa yhteistyössä
Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammen kanssa ja Turun
kaupungin tukipalveluyksikön kanssa. Lastensuojelusta tehtiin
tarkastuskäynti Salon alueella olevaan yksityiseen lastensuojelulaitokseen;
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yksikön tarkastus siirtyi
keväälle 2020. Tarkastuskäyntien pöytäkirjat lähetetään Lounais-Suomen
aluehallintovirastoon ja niihin kuntiin, jotka ovat sijoittaneet lapsia kyseisiin
yksiköihin. Lisäksi tarkastuskertomukset tallennetaan Turun kaupungin
extranettiin, josta ne ovat maakunnan kuntien saatavilla. Työtilassa
säilytetään maakunnan alueen tarkastuskertomuksia sekä ylläpidetään
kalenteria, joista voi seurata muiden kuntien toteuttamien tarkastusten
aikatauluja. Tarvittaessa muiden kuntien käynneille mennään mukaan, jos
laitoksessa on sijoitettuna salolaisia lapsia. Lisäksi lastensuojelussa kunkin
lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tekevät tarkastus- ja
yhteistyökäyntejä osana sijoitusprosessia, muissa kunnissa sijaitseviin
yksiköihin, joihin on sijoitettu tai harkitaan sijoitettavaksi salolaisia lapsia.
Ilmoituksenvarainen valvonta käsittää ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät
palvelut (päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut,
kotipalvelu ja muut sosiaalihuollon avopalvelut esimerkiksi
tukihenkilötoiminta, perhetyö ja perheohjaus, sosiaalityö, valvotut
tapaamiset) sekä ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut, joita ovat
muun muassa kotipalveluiden tukipalvelut (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-,
siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät
palvelut) ja niihin rinnastettavat palvelut.
Ilmoituksenvaraisen valvonnan tiimissä käsiteltiin yli 20 palveluntuottajan
rekisteröintiin tai muutoksiin liittyviä asioita. Valtaosa aluehallintoviraston
rekisteriin liitetyistä palveluntuottajista olivat lastensuojelupalveluiden
tuottajia. Rekisteriin kuuluminen edellyttää kunnan lausuntoa, joka
perustuu asiakirjojen tarkastukseen ja haastatteluun. Määrällisesti
ilmoituksia tehtiin vähemmän kuin Soteen varauduttaessa viime vuosina.
Lisäksi asiakasreklamaatioita käsiteltiin muutama.
Ilmoituksenvaraisen tiimin haasteeksi muodostui toimikaudella valvontaan
liittyvän työajan löytyminen perustehtävän lomassa sekä tiimin jäsenten
vaihtuminen eri syistä ja uusien jäsenten perehdyttäminen.
Ilmoituksenvaraisen valvonnan luonne poikkeaa luvanvaraisesta
valvonnasta. Tehtävä painottuu pääasiassa uusien palveluntuottajien
ilmoitusten käsittelyyn, neuvontaan ja ohjaukseen sekä muutosilmoituksien
käsittelyyn. Asiakirjojen hallintaprosessin selkeyttämistä on aloitettu, mutta
sitä tulee jatkaa ja edelleen kehittää edelleen seuraavana toimikautena.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi yksityisten
sosiaalipalveluiden valvontaryhmän toiminnan vuosilta 2019-2020.
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Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteri (ilmoituksenvarainen,
ei-rekisteröitävä)
2177/05.00.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 73
Valmistelija: kotihoidon aluepäällikkö Marjo Vähäkangas,
marjo.vahakangas@salo.fi, p. 044 772 6124
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, 5. luku) velvoittaa kuntia
pitämään rekisteriä ilmoituksenvaraisista palveluntuottajista, joita ei
rekisteröidä Aluehallintoviraston ja Valviran ylläpitämään rekisteriin.
Ilmoituksenvaraisia palveluita ovat mm. kotipalveluiden tukipalvelut
(ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) ja niihin rinnastettavat
palvelut.
Edellä mainituista palveluista on tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta
vastaavalle toimielimelle samalla periaatteella kuin valtakunnalliseen
rekisteriin kirjattavista palveluntuottajista. Kunnan rekisteriin
merkitsemisestä ja siitä poistamisesta tehdään palveluntuottajalle
viranhaltijapäätös. Päätöksen tekee sen sosiaalipalveluiden palvelualueen
palvelupäällikkö, mihin palvelut kohdistuvat tai apulaiskaupunginjohtaja
(nykyisin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja), mikäli palveluntuottajan
toiminta kohdistuu usealle palvelualueelle (Sosiaali- ja terveyslautakunta
27.1.2016 § 9).
Kunnan rekisteriin merkitseminen on yksi edellytys sille, että
palveluntuottajat voivat tuottaa ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluita
arvonlisäverottomina (Verohallinto 604/40/2011). Kunta ei myönnä
arvonlisäverottomuutta, vaan sen tekee verohallinto. Verohallinto on
asettanut arvonlisäverottomuudelle myös muita ehtoja. Rekisteriin merkityt
alihankkijat voivat samoilla ehdoilla hakea arvonlisäverottomuutta
sosiaalipalveluiden myynnistä kahden yksityisen palveluntuottajan välillä.
Salossa sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.4.2012 § 62 päättänyt, että
kunnan rekisteriin merkityt palveluntuottajat tuodaan lautakuntaan tiedoksi
kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja kesäkuu).
Liitteenä kunnan ylläpitämä palveluntuottajien rekisteri.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi yksityisten
sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisterin.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma 2020-2024
1550/05.04.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2020 § 57
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000 ja kehitysvammahuollon esimies
Laura Tuominen, laura.tuominen@salo.fi, p. 044 778 2561
Kehitysvammahuollon suunnitelma vuosille 2019-2020 hyväksyttiin
sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2018 (§ 178). Tuolloin suunnitelma
tehtiin lyhyelle ajanjaksolle SOTE-valmistelun ja vammaislakiuudistuksen
takia. Kumpikaan em. asioista ei ole edennyt oleellisesti kuluneiden
vuosien aikana, mutta kehitysvammapalveluiden kehittämistarpeet ovat
edelleen ajankohtaisia.
Salo tuottaa edelleen suurimman osan asumispalveluista itse, mutta
vuoden 2020 aikana on siirrytty aiempaa laajemmin ostopalveluihin. Salon
on tullut yksityistä palvelutuotantoa, joka on mahdollistanut myös paljon
apua tarvitsevien, vaikeasti kehitysvammaisten asumisen kotikunnassaan.
Maaliskuussa 2020 tehdyn ryhmäkoti Rakuunan lakkautuspäätöksen ja
henkilöstön uudelleen sijoittumisen avulla on pystytty toteuttamaan
kaikkien kuuden asumisyksikön ympärivuorokautinen toiminta.
Karpalokodin ohjatussa asumisessa on vain iltavuoro ja tukiasumisessa
aamuvuoro.
Asumispalveluissa on pystyttävä jatkossa panostamaan entistä enemmän
asukkaiden viriketoimintaan hoitotyön ohella. Tämä on suuri toiminnan
muutos koko kehitysvammahuollon asumispalveluissa, joka vaatii
toimintatavan ja asenteen muutosta, mutta myös henkilöstöresurssin
vahvistamista.
Suunnitelmassa todetaan, että ikääntyvien ja hoivaa tarvitsevien
asiakkaiden asumispaikkojen lisätarve on arviolta 5-10 paikkaa
suunnitelmakaudella. Lisäksi tulee varautua Salon sairaala 2023
-hankkeen tuomaan sairaalapaikkojen vähenemiseen lisäämällä omia
lyhytaikaispaikkoja, jolloin nopea siirto sairaalasta mahdollistuu.Omaa
asumispalvelua vahvistavana ratkaisuna voidaan tarkastella
Isohärjänmäen tilojen hyödyntämistä ja pohtia hoivapaikkojen lisäämisen
mahdollistamista Salon kaupungin omia tiloja muokkaamalla/laajentamalla.
Toinen vaihtoehto on hankkia tarvittavat paikat ostopalveluina.
Ostopalveluiden lisääntyminen vaatii lisää sosiaaliohjajan työpanosta.
Sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamiseksi kehitysvammahuoltoon
tarvitaan tulevina vuosina kaksi sairaanhoitajaa lisää ja laitoshuoltajien
määrän lisäämiselllä mahdollistetaan hoitajien työpanoksen kohdistuminen
hoitotyöhön. Henkilöstölisäykset tuodaan vuosittain käsittelyyn
talosuarvion kautta. Henkilöstön ammatillisuuden vahvistamiseksi jatkossa
ei enää täytetä vapautuvia avustajan työsuhteita, vaan ne muutetaan
talousarviokäsittelyn kautta hoitajien työsuhteiksi.
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Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali. ja terveyslautakunta hyväksyy Kehitysvammahuollon
suunnitelman vuosille 2020-2024.
Päätös:
Puheenjohtaja Satu Parttimaa ehdotti asian palauttamista uudelleen
valmisteluun siten, että pyydetään vammaisneuvoston lausunto asiasta,
selvitetään mitä palveluja ostetaan ja tuotetaan itse ja selvitetään
olemassa oleva rakennuskanta. Kehittämissuunnitelman loppuun
yhteenveto, jossa tulevaisuuden visio, johtopäätökset ja päätösehdotukset
toimenpiteistä ja niihin sisältyvät laskelmat henkilöstö- ja
talousvaikutuksineen.
Jäsen Marjatta Hyttinen ja jäsen Tuula Stenström kannattivat
puheenjohtajan ehdotusta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan
ehdotuksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 74
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, puh. 044 778 3000 ja kehitysvammahuollon
esimies Laura Tuominen, laura.tuominen@salo.fi, puh. 044 778 2561
Kehitysvammahuollon suunnitelman sisältöä on muokattu sosiaali- ja
terveyslautakunnan antaman evästyksen mukaisesti. Suunnitelma on
myös nimetty Kehitysvammahuollon kehittämisohjelmaksi vuosille
2020-2024. Vammaisneuvosto käsitteli kehitysvammahuollon
kehittämisohjelmaa kokouksessaan 2.6.2020 ja vammaisneuvoston
antaman lausunnon keskeinen sisältö on kirjattu ohjelmaan omaksi
kohdakseen. Vammaisneuvoston lausunto, joka on myös Salon
kehitysvammaisten tuki ry:n kannanotto, on liitteenä.
Kehittämisohjelmassa esitetään kehitysvammahuollon
henkilöstörakenteen osaamisen vahvistamista lisäämällä sairaanhoitajia
hoivayksiköihin ja nostamalla yleistä koulutustasoa. Koulutustason nosto
voidaan tehdä muuttamalla vapautuvia avustajan työsuhteita hoitajien
työsuhteiksi. Laitoshuoltajia tarvitaan lisää, jotta asumisyksiköiden riittävä
hygieniataso voidaan turvata ja että hoitajien aikaa vapautuu hoitotyöhön.
Tarvittavia lisäpaikkoja esitetään hankittavaksi saneeraamalla
Isohärjänmäen vapaaksi jäänyt tila kuusipaikkaiseksi asumisyksiköksi ja
rakentamalla Ylermin tontille viisipaikkainen lisäyksikkö. Näin saadaan
vuoteen 2023 mennessä tarvittavat lisäpaikat omana tuotantona. Toisena
vaihtoehtona olisi rakentaa kokonaan uusi 15-paikkainen yksikkö tai saada
joku rakentamaan Saloon uusi vuokrattava yksikkö.
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13.05.2020
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Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kehitysvammahuollon
kehittämisohjelman vuosille 2020-2024 ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja eteenpäin valtuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Merkittiin, että kehitysvammahuollon esimies Laura Tuominen oli
kokouksen alussa paikalla asiaa koskevia kysymyksiä varten.
Jäsen Marjatta Hyttinen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun siten, että tutkitaan mahdollinen kolmas vaihtoehto,
kehitysvamma- ja vanhuspalveluiden yhteisen uudisrakennuksen selvitys,
jossa huomioidaan vanhuspalveluiden synergiaetu.
Jäsen Heikki Liede kannatti Marjatta Hyttisen ehdotusta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Marjatta
Hyttisen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 5
Liite 6

Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma 2020-2024
Salon kehitysvammaisten tuki ry:n kannanotto
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien raportti neuvostojen ja muiden yhteisöjen
edustusten kokouksista
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 75

Neuvostojen ja kaupungin muihin yhteisöihin sosiaalilautakunnan
edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat neuvostoissa ja muissa yhteisöissä
käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportit tiedoksi.
Päätös:
Raportoitavia raportteja ei ollut.
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10.06.2020

Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 76

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla
13.5. – 9.6.2020 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,
sivistyspalveluiden johtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja tai
kaupunkikehitysjohtaja.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
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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Tiedoksi tulleet asiat
3010/05.19.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 77

Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:
Valvira on antanut 21.4.2020 päätöksen täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen määräaikojen valtakunnalliseen valvontaan liittyvässä
asiassa. Salon kaupungilta jäi vastaamatta toimeentulotuen
määräaikojen toteutumista ajalla 1.10.-31.10.2019 koskevaan kyselyyn.
Valviran selityspyyntö ja pyyntöön annettu vastaus tuotiin tiedoksi sosiaalija terveyslautakunnalle 4.3.2020 kokouksessa. Valvira kiinnittää Salon
kaupungin toimeentulotuesta vastaavan toimielimen ja sen alaisten
viranhaltijoiden huomiota huolellisuuteen kunnan lakisääteisiä tehtäviä
hoitaessaan.Valvira myös kiinnittää Salon kaupungin toimeentulotuesta
vastaavan toimielimen huomiota toimeentulotukihakemusten
viivytyksettömään käsittelyyn. Salon kaupungin tulee jatkossa
omavalvonnan keinoin varmistaa, että toimeentulotuen määräaikojen
toteutumista koskevaan kyselyyn vastataan sille asetetun aikataulun
mukaisesti ja kaikki hakemukset käsitellään lakisääteisessä määräajassa.
Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Muut mahdolliset asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.06.2020 § 78

Keskusteltiin ajankohtaisisti asioista.
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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:
63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
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:
69, 70____________________________________________________________
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:
69, 70
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 §
Hankintaoikaisupykälät:
68
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:

Valitusaika
päivää
30

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät

Valitusaika

68

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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Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite postinumero
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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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