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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 22
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 23
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Christian Andersson ja Johanna Tengström.
__________________
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Esityslistan hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 24
Päätös

Esityslista hyväksyttiin.
__________________
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Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, sosiaali- ja terveysosasto
33/02.06.01.03/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 25
Valmistelija
Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Sosiaali- ja terveysosasto on koostanut sosiaali- ja terveyshallinnon,
sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yksiköiden toimintakertomuksen vuodelta 2019.
Sosiaali- ja terveysosaston talous kehittyi vuonna 2019 negatiivisesti. Elokuun
2019 raportoinnin yhteydessä osastolle ennustettiin suuria ylitysriskejä. Sen
jälkeen koko osastolle ja jokaiselle yksikölle määrättiin aktiivisia toimenpiteitä
tämän kehityksen jarruttamiseksi. Kaupunginvaltuustolta anottiin
lisämäärärahaa, ja sitä myönnettiin 2 845 000 euroa (ylittää hyväksytyn
talousarvion 5,6 %:lla). Sosiaali- ja terveysosaston tilinpäätöksen tulos on
-56 610 431 €, muutettu talousarvio oli 56 910 377 €, eli käyttöaste oli 99,5 %.
Poistetut saatavat, 49 863,26 euroa, rasittavat sosiaali- ja terveysosaston vuoden
2019 tulosta.

Liite

1
2
3
4
5
6
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Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 toimintakertomus
Sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2019 toimintakertomus
Sosiaalipalvelujen vuoden 2019 toimintakertomus
Perhepalvelujen vuoden 2019 toimintakertomus
Vanhustenhuollon vuoden 2019 toimintakertomus
Terveydenhuollon vuoden 2019 toimintakertomus
Erikoissairaanhoidon vuoden 2019 toimintakertomus

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaali- ja terveyshallinnon,
sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2019 toimintakertomukset tiedoksi ja
hyväksyy ne omalta osaltaan yksiköiden ehdotusten mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Kaupunginhallitus
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Vanhustenhuollon kriteerien ja maksujen päivittäminen
117/02.05.00.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2020 § 8
Valmistelija
Esittelijä

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vanhustenhuollon maksuja on jo pitkään pitänyt tarkistaa, jotta ne vastaisivat
nykyistä palvelutasoa ja kustannuksia ja olisivat oikeudenmukaiset asiakkaille.
Kotihoidon maksut on viimeksi tarkistettu ja hyväksytty Paraisten kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.12.2017 §:ssä 107. Kotihoidon maksu on
tämän päätöksen perusteella peritty viikoittaisten käyntipäivien mukaan. Tämä
on tarkoittanut sitä, että maksu on ollut kohtuuttoman suuri esimerkiksi niille
asiakkaille, joiden luo on tehty päivittäin vain lyhyt käynti ja jotka ovat siis
maksaneet saman maksun kuin asiakkaat, joiden luona on käyty esimerkiksi neljä
kertaa päivässä. Maksujärjestelmää on tämän vuoksi muutettava. Useimmat
kunnat ovat jo aikaisemmin siirtyneet tuntiperusteiseen maksujärjestelmään,
jossa kotihoidon maksu peritään ajasta, jolloin asiakas saa palvelua. Tämä
maksujärjestelmä on oikeudenmukaisempi ja linjassa tuotettavan palvelun
kanssa. Muutos ei merkitse suurta muutosta kaupungin tuloihin. Kotihoitoa
varten on laadittu uusi tuntiperusteinen maksujärjestelmä. Katso liite.
Kotihoidon maksujen lisäksi on tarkistettu myös tukipalvelujen maksuja. Sosiaalija terveyslautakunta tarkisti ne edellisen kerran 20.11.2014 §:ssä 125. Maksuja
pitää korottaa hieman. Palvelujen tuottamisesta on tullut kalliimpaa, ja myös
palvelulle asetettavat vaatimukset ovat nousseet. Esimerkiksi saunapalvelua
saavien asiakkaiden avun tarve on nykyään suurempi ja vaatepalvelun hakemat
vaatteet vaativat yhä useammin esipesua.
Turvapalvelun henkilöstö on tähän saakka käynyt kaupassa Koivukodon
asiakkaiden puolesta, ja kotihoidossa on ollut osa-aikainen työntekijä, joka on
hoitanut kotihoidon asiakkaiden ostokset. Aika ei riitä kauppapalveluun.
Kaupassa käynnit eivät myöskään ole tarkoituksenmukaisia etenkään
turvapalvelussa, koska hälytys voi tulla milloin tahansa, mikä tarkoittaa sitä, että
turvapalveluhenkilöstön on silloin keskeytettävä ostosreissu ja mentävä
kotikäynnille. Jotta resursseja käytettäisiin oikein ja siellä missä niitä tarvitaan,
kauppapalvelu ehdotetaan ulkoistettavan yksityiselle palveluntuottajalle. Katso
tarkempi kuvaus liitteestä.
Tehostetusta palveluasumisesta peritään tuloihin sidottu hoitomaksu samojen
periaatteiden mukaan kuin säännöllisestä kotihoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että
tehostetun palveluasumisen hoitomaksu on 35 % bruttotulorajan (588 euroa)
ylittävistä bruttotuloista. Hoitomaksun lisäksi tehostetusta palveluasumisesta
peritään vuokra, ateriamaksu ja mahdolliset tukipalvelumaksut. Hoitomaksu ei
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siis ole muuttunut, mutta bruttotuloraja on noussut 573 eurosta 588 euroon.
Paraisten kaupunki ei tällä hetkellä peri perusmaksua tehostetusta
palveluasumisesta.
Peruspalveluihin
sisältyy
maksuton
vaatehuolto,
hälytysranneke ja huoneen siivous kerran kuussa.
Kotihoidon ment-tiimi ja kotiuttamistiimi ovat uusia kotihoidon toiminnan
muotoja. Kummankin tiimin ensimmäinen arviointikäynti on maksuton.
Ment-tiimin palveluista peritään sama maksu kuin kotihoidosta, mutta
psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (1992/734, § 4) mukaisesti maksutonta.
Kotiuttamistiimi voi tarjota kuntouttavaa kotihoitoa korkeintaan kahden viikon
ajan. Tältä ajalta peritään 12 euron maksu hoitopäivää kohti.
Liite

6 Vanhuspalvelun maksut: kotihoito, palveluasuminen ja tukipalvelut

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheisen liitteen mukaiset
vanhustenhuollon päivitetyt kriteerit ja maksut niin, että ne astuvat voimaan
1.4.2020 alkaen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.
__________________

Tiedoksianto

Camilla Bergman-Kärpijoki, Suvi Simelius-Nieminen, Susanne Björklöf

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 26
Valmistelija
Esittelijä

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti vanhustenhuollon kriteerien ja maksujen
päivittämistä koskevan asian 13.2.2020 §:ssä 8. Asian liitettä on päivitetty ja se
on saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Keskeiset muutokset esitellään
kokouksessa.

Liite

8 Vanhuspalvelun maksut: kotihoito, palveluasuminen ja tukipalvelut

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon päivitetyt kriteerit ja
maksut, lukuun ottamatta turva- ja kauppapalvelun maksua, joka palautetaan.
Oheisen liitteen mukaiset päivitetyt kriteerit ja maksut astuvat voimaan 1.5.2020
alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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__________________
Tiedoksianto

C. Bergman-Kärpijoki, S. Simelius-Nieminen, S. Björklöf
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Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-avustukset Paraisilla vuonna 2020
146/02.05.01.03/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 27
Valmistelija
Esittelijä

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614
Sosiaalisihteeri Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha
yhdistyksille maksettavia avustuksia varten (18 000 euroa vanhustenhuollon
talousarviosta ja 5 000 euroa sosiaalipalvelun talousarviosta).
Lautakunnan periaatteiden mukaan toiminta-avustuksia voidaan myöntää
- rekisteröidyille yhdistyksille, jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä
Paraisilla ja jotka eivät saa vuosittain avustusta kaupungin talousarvion muista
määrärahoista
- rekisteröimättömille yhdistyksille (riippumattomille ryhmille), jotka toimivat
sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä Paraisilla ja jotka eivät saa vuosittain
avustusta kaupungin talousarvion muista määrärahoista.
Avustukset ovat olleet haettavina 28.2.2020 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätetyt hakemukset käyvät ilmi liitteestä.

Liite

9 Luettelo avustushakemuksista

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää seuraavat avustukset
sosiaalipalveluyksikön talousarviomäärärahoista:
Länsi-Turunmaan Sydänyhdistys
SPR:n Korppoon osasto EA-ryhmä
Diabetesföreningen i Åboland rf
Lounais-Suomen neuroyhdistys ry

800 €
1 000 €
1 400 €
1 800 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lisäksi myöntää seuraavat avustukset
vanhustenhuoltoyksikön talousarviomäärärahoista:
Nivelyhdistys
Stroke-klubben i Pargas
SPR:n Korppoon osaston ystäväpalvelu
SPR:n Korppoon osasto
Päätös

1 000 €
1 500 €
850 €
900 €

Jäsen Hanna Järvinen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaikki hakijat
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Ovenavausmekanismin luovutus
198/05.02.13.01/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 28
Valmistelija
Esittelijä

Sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Asunto Oy Paraisten Famnen on lähestynyt kaupunkia anomuksella saada ottaa
kerrostalon ulko-oven ovenavausmekanismi haltuunsa.
Alun perin vammaispalvelujen vuonna 2009 asentama ovenavausmekanismi on
myönnetty talon asukkaan käyttöön.
Hydraulisen ovenavausmekanismin luovuttamisella taloyhtiölle ei ole käytännön
vaikutusta henkilölle, jolle se on myönnetty. Sen sijaan kaikki talon asukkaat
voivat hankkia itselleen oman kaukosäätimen, mikä ei ole nyt ollut mahdollista.
Ovenavausautomatiikan rahallinen arvo on laskenut vuosien mittaan. Kaupunki
on velvollinen poistamaan apuvälineet, jos niitä ei enää tarvita, ja kyseistä
ovenavausmekanismia ei todennäköisesti voida asentaa muualle.

Liite

10 Anomus ovenavausmekanismin haltuun ottamisesta

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää luovuttaa kauko-ohjattavan
ovenavausmekaniikan vastikkeetta Asunto Oy Paraisten Famnenille 19.3.2020
alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________

Tiedoksianto

Asunto Oy Paraisten Famnen
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Toimenpideohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon talouden tasapainottamiseksi vuonna 2020 ja
suunnitelmavuosina 2021-2022
119/02.00/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 29
Valmistelija
Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupunginhallitus on päättänyt 19.8.2019 §:ssä 163, että kaupungin talouden
tasapainottamiseksi laaditaan talouden tasapainottamisohjelma vuodeksi 2020 ja
tuleviksi suunnitelmavuosiksi. Tasapainottamisohjelma esitellään
kaupunginhallitukselle 30.3.2020 jonka jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta
käsittelee asiaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys on ollut viime vuosina
huolestuttavaa. Yleinen kustannuskehitys on noussut 2,2 % vuosina 2018-2020.
Sosiaali- ja terveysosaston kustannukset ovat nousseet tänä aikana 6,4 %.
Väestödemografia muuttuu yhteiskunnassamme niin, että nuorten määrä
vähenee ja vanhusten määrä kasvaa. Ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä
on vuonna 2025 noussut 300:lla vuodesta 2020. Sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja tarvitsevien määrä tulee nousemaan entisestään.
Sosiaali- ja terveysosaston toimenpideohjelman täytyy ottaa tämä huomioon, ja
sen vuoksi siinä ei voi olla leikkauksia. Keskeinen kysymys on se, miten palvelut
tulevaisuudessa järjestetään käytettävissä olevilla resursseilla.
Kustannusten hillitsemiseksi tarvitaan uutta ajattelutapaa ja palvelujen
järjestämisen uudelleenorganisointia. Tavoitteena on säilyttää palvelujen hyvä
taso, mutta kustannustehokkaammin. Taloutta hillitsevien toimenpiteiden
parissa tehtävä työ on muotoutunut yksiköiden tarpeiden ja mahdollisuuksien
mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman parissa tehtävän työn
periaatteena on yksikkö- ja osastorajat ylittävä yhteistyö. Siinä on ajateltu isoja
kokonaisuuksia ja niihin liittyviä pienempiä toimia. Isoja yhteisiä prosesseja
tarkastelemalla voimme muuttaa toimintaa kestävämmäksi.
Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein resurssi. Toimenpideohjelman
onnistumiseksi on tarpeen turvata henkilöstöresurssit mm. panostamalla
henkilöstön hyvinvointiin, sairauspoissaolojen ehkäisemiseen tähtääviin
toimenpiteisiin, hyvään johtajuuteen ja rekrytointiprosessin uudistamiseen.
Henkilöstöstrategian pitää tukea toimenpideohjelmaa.
Toimenpideohjelmaan sisältyy isoja kokonaisuuksia, jotka koskevat hoitoketjuja,
sosiaalipalvelujen ja perheyksikön kehittämistä sekä digitalisaatiota.
Kansallisten linjausten mukaan vanhuksille on tarjottava mahdollisuus asua
kotona mahdollisimman pitkään. Moni vanhus valitsee hoitopaikakseen
mieluiten kodin, ja yhä useammat läheiset ovat omaishoitajia. Jotta kotona
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asuminen voidaan mahdollistaa, sen tueksi annettavaa liikkuvaa toimintaa tulee
laajentaa. Mahdollisuus tilapäiseen tehostettuun kotihoitoon vähentää
vuodeosastojaksojen tarvetta. Kotisairaalatoimintaa voitaisiin laajentaa ja
kehittää niin, että kotona voitaisiin antaa enemmän lääketieteellistä hoitoa
yhteistyössä lääkärikonsultaation ja kotihoidon kanssa, jos asiakkaan tilanne sitä
vaatii. Myös kotona tehtävä kuntoutus tukee pidemmän päälle kotona asumista.
Omaishoidettavilla on oikeus intervallihoitoon, ja läheisillä sijaishoitoon.
Malmkullan intervallihoitoa voitaisiin kehittää ostopalvelujen vähentämiseksi ja
kuntouttavien ja helposti saavutettavien paikkojen tarjoamiseksi saaristolaisille ja
paraislaisille.
Tyksistä kotiutettuja hoidettuja potilaita ei ole voitu ottaa vastaan akuutin ja
kuntouttavan hoidon vuodeosastolle, mistä on seurannut sakkomaksuja. Akuutin
ja kuntouttavan hoidon vuodeosasto ja Malmkullan osasto ovat täynnä asiakkaita
tai potilaita, joilla ei ole selviä suunnitelmia tulevaisuutta varten. Tilapäisen
vuodeosastohoidon jälkeisen jatkon suunnittelu selkeine tavoitteineen tulee
aloittaa jo silloin, kun potilas otetaan osastolle. Malmkullassa tällä hetkellä
olevista 48 potilaasta 27:llä on pitkäaikaishoitopäätös, muut odottavat
suunnitelmaa tai jonottavat asumispaikkaa. Osa osastosta on tarkoitettu
aktiiviseen kuntoutukseen, ja sen tavoitteena on kotiuttaminen. Se ei kuitenkaan
voi toimia näiden periaatteiden mukaan, jos hoitoketju ei toimi. Asumispaikkaa
jonottavat voisivat monessa tapauksessa jonottaa kotonaan, mikäli
lääketieteellisiä syitä hoitoonottoon ei ole. Vanhustenhuollon uusi
kotiuttamistiimi on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. Sen tarkoituksena on
tehostaa akuutin ja kuntouttavan hoidon vuodeosastolle otettujen potilaiden
kotiuttamista.
Asumispaikkojen tarve kasvaa sitä mukaa, kun väestö vanhenee. Tulevaisuudessa
on tarvetta uusille erityisasumispaikoille, mutta myös tehostetulle
palveluasumiselle. Tarve on suurin Paraisten keskustassa, kun taas saariston
jonotilanne ei ole yhtä kuormittunut.
Hoitoketjun tehostamiseksi on tarpeen laatia uudelleenjärjestelysuunnitelma
yhteistyössä vanhustenhuollon ja terveydenhuollon kanssa. Hoitoketjun kaikkia
osia pitää kehittää, ja niiden pitää toimia yhdessä yhtenäisenä kokonaisuutena
kustannustehokkaan ja laadukkaan hoidon tarjoamiseksi.

Kun yksi perheenjäsen saa sosiaalipalvelujen tai perheyksikön palveluja, muillakin
perheenjäsenillä on yleensä enemmän tai vähemmän tarvetta niille. Lasten ja
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perheiden sosiaalipalvelut ovat jakautuneet Paraisilla kahteen yksikköön,
sosiaalipalveluihin ja perheyksikköön. Erilaisia sosiaalihuollon tukimuotoja
tarvitsevien perheiden täytyy nykyään käydä useiden eri henkilöiden luona ja
useissa eri yksiköissä saadakseen palvelua, joihin he ovat oikeutettuja. Paraisten
kaupungin strategia sisältää ajatuksen, että palvelut on annettava yhdeltä
luukulta. Sosiaalihuollossa tämä tarkoittaisi sitä, että palvelut järjestettäisiin
asiakaslähtöisesti ja välttäen tarvetta käydä useamman henkilön luona (eli
useammalla "luukulla") ja siten tuplatyötä. Perhesosiaalityön prosesseja täytyy
selvittää ja implementoida.
Perheyksikkö käsittelee jatkuvasti monia vaikeita ja ongelmallisia perhetilanteita.
Työ on haastavaa, ja henkilöstön vaihtuvuus kuormittaa pientä yksikköä
entisestään. Kun sosiaalityöntekijä esim. lopettaa, perheille tarjottujen
palvelujen jatkuvuus kärsii. Vaikka tilalle rekrytoidaan ja perehdytetään uusi
sosiaalityöntekijä, menee usein kuukausia, ennen kuin perheiden ja uuden
työntekijän välille rakentuu luottamus ja työ alkaa sujua. Tämä maksaa ja on
lisäksi haastavaa perheille. Sosiaalipalveluyksiköllä ja perheyksiköllä on haasteita
ostopalveluihin liittyvässä kustannuskehityksessä. Oman henkilöstön
palkkaaminen vähentää kalliita ostopalveluja.
Yhteisiä työprosesseja on selvitettävä ja ne on implementoitava. Yksiköiden
kriteerit ja palvelutason arviointi on vahvistettava yhdessä. Vuodeksi 2020
ehdotetaan tilapäisen sisäisen selvityshenkilön palkkaamista. Selvityshenkilö
tekisi selvityksen sekä kehittäisi prosesseja ja toimintaa. Tavoitteena on myös
selvittää, kannattaisiko yksiköt yhdistää ja mitä se tarkoittaisi. Tarvittaessa
voidaan tilata lisäksi ulkoinen selvitys.
Yhteiskunnan digitaalinen kehitys etenee nopeasti. Digitaalisuus antaa uusia
vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseen, ja se voi parantaa saavutettavuutta ja
luoda turvallisuutta. Suunnitelmissa on uusia elektronisia ratkaisuja. Mm.
vanhustenhuolto suunnittelee lääkerobottien käyttöönottoa vuoden 2020
aikana. Muita mahdollisia apuvälineitä vanhusten päivittäisen elämän
helpottamiseen ovat esim. GPS-paikannin, liesihälytin sekä ikkuna- ja ovihälytin.
Etälääkärijärjestelmää suunnitellaan laajennettavan terveydenhuollossa.
Varsinais-Suomessa on saatavilla sähköinen hoitoarviointipalvelu OmaOlo, jonka
käyttöönottoa suunnitellaan.
Liite

11 Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamisohjelma
12 Henkilöstöstrategia toimenpideohjelman tueksi

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ehdotetun suunnitelman
vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 toimenpideohjelmaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 30
Valmistelija
Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset ja
pöytäkirjanotteet tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet:
Perheyksikön päällikkö
Yleiset asiat
31.1.2020 § 4 Perhehoidon palkkio vuodelle 2020
11.2.2020 § 5 Perhehoidon palkkio vuodelle 2020, Pasi Wahlroos
18.2.2020 § 7 Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta, Veera Jalonen
Johtava hammaslääkäri
Henkilöstöpäätös
18.2.2020 § 1 Hammashoitajan valinta Paraisten kunta-alueella
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Henkilöstöpäätökset
5.2.2020 § 10 Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan valinta vanhustenhuoltoon
5.2.2020 § 11 Lähihoitajan valinta vanhustenhuoltoon, Paraisten kotihoito
5.2.2020 § 12 Sairaanhoitajan valinta vanhustenhuoltoon, Koivukoto
7.2.2020 § 14 Perheyksikön perhetyöntekijän valinta
14.2.2020 § 16 Sosiaaliohjaajan valinta perheyksikköön
24.2.2020 § 20 Sairaanhoitajan valinta, vuodeosasto (nro1) (Kuntarekry 264511)
24.2.2020 § 21 Sairaanhoitajan valinta, vuodeosasto (nro 2) (Kuntarekry 264511)
24.2.2020 § 22 Sairaanhoitajan valinta, vuodeosasto (nro 3) (Kuntarekry 264511)
26.2.2020 § 23 Päätös toimistosihteerin tehtävän hakuajan jatkamisesta
Hankintapäätökset
13.2.2020 § 15 Hankintapäätös Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston
pesulapalveluista ajaksi 1.3.2020-30.4.2022
14.2.2020 § 17 Ruotsinkielisen toimintaterapian optio-oikeuden käyttäminen,
Folkhälsan Välfärd Ab
14.2.2020 § 18 Ruotsinkielisen toimintaterapian optio-oikeuden käyttäminen,
Tutoris Oy
14.2.2020 § 19 Ruotsinkielisen toimintaterapian optio-oikeuden käyttäminen,
Terapiayhdistys Sateenkaari ry

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ilmoitusasiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 31
Valmistelija
Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiat tiedoksi:
1) Vanhustenhuollon jonotilanne
2) Vapaat paikat
3) Aluehallintoviraston päätös 6.2.2020; Sosiaalihuoltolain 56 §:n mukainen
määräys, lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta,
LSAVI/7418/05.06.02/2019
4) Aluehallintoviraston päätös 14.1.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, Pihlajalinna Turku Oy
LSAVI/190/04.02.00/2020
5) Aluehallintoviraston ilmoitus 27.1.2020; Yksityisen sosiaalipalvelujen
vastuuhenkilön vaihtuminen, Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
LSAVI/9904/04.01.01/2019
6) Aluehallintoviraston ilmoitus 29.1.2020; Yksityisen terveydenhuollon
toimipaikan lopettaminen, Turun Reumalääkärit Oy LSAVI/820/2020,
LSAVI/821/2020
7) Aluehallintoviraston päätös 30.1.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, Relaxion Oy LSAVI/818/2020
8) Aluehallintoviraston päätös 4.2.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, R-L Erikoispalvelut Oy LSAVI/879/2020
9) Aluehallintoviraston päätös 5.2.2020; Ilmoituksenvaraisten yksityisten
sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Kotipalvelu Laaksonen Oy
LSAVI/9553/9657/9659/10094/10758/2019, LSAVI/1117/2020
10) Aluehallintoviraston päätös 27.2.2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Vihreä eteinen Oy
LSAVI/2076/2020
11) Valviran päätös 3.2.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen, Cognimed Oy V/2199/2020
12) Valviran päätös 10.2.2020: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy V/1931/2020
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13) Valviran päätös 12.2.2020; Valvonta-asia, Attendo Suomi Oy -konsernin
vanhustenhuollon asumispalveluja tuottavien yhtiöiden toiminnan valvonta
V/50180/2018
14) Porvoon kaupunki 24.2.2020; Ennalta sovittu tarkastustapaaminen, Kårkullan
kuntayhtymä 3.2.2020
15) Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 3.2.2020; Tarkastuskertomus,
ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti 5.12.2019 LSSAVI/9725/2018 (Salainen:
JulkL 24.1 §:n 25 k.)
16) Turun hallinto-oikeuden päätös 18.2.2020; Henkilökohtaista apua koskeva
valitus (Salainen: ShAkL § 14)
17) Työsuojeluvaltuutetun muistio 25.2.2020 (Salainen: JulkL § 24.32)
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ajankohtaiset asiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 32
1) Infoa koronaviruksesta
2) Seuraava kokous pidetään 15.4.2020 klo 16.00, alun perin kokous oli
suunniteltu pidettäväksi 8.4.2020.
3) Seminaaripäivä 26.5.2020, alkaen klo 15.30
4) Terveiset sote-johtajien kokouksesta
5) Nauvon vanhustyön ohjaaja
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Kokouspäivämäärä
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
22-26, 28-32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite: Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, sosiaalikeskus@parainen.fi
Pykälät:
27
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 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.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO:
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19
/
3
2020.
Päätös §
on annettu tiedoksi
asianosaiselle

postitse

on luovutettu asianosaiselle

/

2020.

Päätös §

/

2020.

/

2020 /

Vastaanottajan allekirjoitus
on julkipantu

Otteen oikeaksi todistaa

Tiedoksiantaja

