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Lapsiperheiden sosiaalityön ajankohtaiskatsaus
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 1
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydessä esitettiin toive, että
lapsiperheiden sosiaalityön työtilanteesta, toiminnasta ja taloudesta raportoitaisiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle talousarviovuoden aikana.
Raportti tulisi myös kaupunginhallituksen käyttöön samalla tavoin kuin jo
nyt raportoidaan työllistämispalveluiden tilanteesta.
Perusturvajohtaja ja vt. perhepalvelujen päällikkö ovat valmistelleet sosiaali- ja terveyslautakunnalle lapsiperheiden sosiaalityön työskentelystä ja toiminnasta informaatiotilaisuuden lautakunnan tammikuun kokouksen yhteyteen.
Informaatiotilaisuuden materiaali on käytettävissä kokouksen yhteydessä.
Tarkoitus on, että säännöllinen raportointi toteutetaan vuosikolmanneksittain samoin kuin työllistämispalveluista: ajalta 1.1. - 30.4. raportoidaan
mahdollisuuksien mukaan toukokuun kokouksessa, 1.5. - 30.8. syyskuun
kokouksessa ja vuoden viimeinen kolmannes tammikuussa 2020. Raporttiin sisällytetään henkilöstötilannekatsaus, asiakastilanne ja taloustilanne.
Kokouksessa on tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla esitttelijöinä
vt. perhepalvelujen päälllikkö Liisa Hankavuori, sosiaalityöntekijä Henna
Kuokkanen ja vastaava perheohjaaja Satu Lehmus-Lehto. Kaupunginhallitus on myös kutsuttu tämän pykälän esittelyn ajaksi paikalle.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee lapsiperheiden sosiaalityön tilannekatsauksen tiedokseen ja päättää että lapsiperheiden sosiaalityön tilanteesta raportoidaan kolme kertaa
vuodessa esitetyllä tavalla.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 2
Talouspäällikkö Airi Laurila
Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon
järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan käyttää huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten
hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon
tukitoimena. Perhehoitoa toteutetaan myös lastensuojelulain mukaisena
jälkihuoltona.
Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain uudistuksen myötä
lapsen sijaishuolto tulee järjestää ensisijaisesti perhehoitona. Sijaishuolto
voidaan järjestää laitoshoitona vain, jos sitä ei voida järjestää lapsen edun
mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Sijaisperheisiin pyritään sijoittamaan etenkin pieniä lapsia, mutta myös nuorten
mahdollisuuksiin päästä perhesijoituksiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota.
Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä käynnistämiskorvausta. Perhehoitolain (263/2015) 16§:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 799,84 euroon /kk 1.1.2019 lukien. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuoden 2019 alusta alkaen hoitopalkkioita korotetaan 1,87 %. Kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen määrää tarkistetaan myös kerran vuodessa samasta ajankohdasta lukien. Tarkistusperusteena on elinkustannusindeksin vuosimuutos. Vuoden 2019 alusta kulukorvausten ja käynnistämiskorvauksen määrää nostetaan noin 1,50 %.
Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen sekä toiminnan luonteeseen.
Palkkiosta neuvoteltaessa on aina määriteltävä perhehoidon sisällöllinen
vaativuus. Perhehoitolaki määrittelee, että sijoitetun erityishoidettavuus korottaa hoitopalkkiota. Hoitopalkkiot ovat hoidon vaativuuden perusteella
jaettu neljään luokkaan: vähimmäismäärää pienempi hoitopalkkio, perus-,
korotettu ja erityishoitopalkkio.
Kulukorvaus on perhehoitajille verotettavaa tuloa, koska se käsitellään työkorvauksena verotuksessa.
Perhehoidon toimeksiantosopimuksella on vuonna 2017 ollut 15 lasta.
Naantalin kaupunki on mukana Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön toiminnassa maksaen kuntaosuuden väestömäärän mukaisesti. Sosiaali- ja
terveyslautakunta on pitänyt tavoitteenaan korottaa maksuja vastamaan
sijaishuoltoyksikön suosituksia 1.1.2016 alkaen.
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Vähimmäismäärän mukainen kulukorvaus
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 420,09 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Tämä voi tulla kyseeseen
esim. silloin kun omaa lasta hoitavalle maksetaan kulukorvausta. Tuolloin
kulukorvauksesta on vähennettävä vanhemman/vanhempien oman elatusvastuun osuus, sillä jokainen vanhempi on kykynsä mukaan velvollinen
huolehtimaan lapsensa toimeentulosta.
Käynnistämiskorvaus
Perhehoitajalle maksetaan perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista korvausta jokaisen pitkäaikaisen hoitosuhteen
alkaessa. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2019 lukien
2 983,40 € perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Liitteinä Kuntainfo perhehoidon korvauksista 2019 sekä V-S sijaishuoltoyksikön toimintaohje ja suositukset korvauksista 2019
LIITTEET B1-B3, SOTE-LTK 24.1.2019
Yritysvaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia
PERUSTURVAJOHTAJA:
Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että maksujen osalta hyväksytään V-S sijaishuoltoyksikön suositusten
mukaiset korvaukset 1.1.2019 alkaen
Palkkio:
Pitkäaikaisen perhehoidon perushoitopalkkio 1 303 €/kk/lapsi
(1 279 € vuonna 2018)
Korotettu hoitopalkkio 1 955 €/kk/lapsi (1 919 € vuonna 2018)
Erityishoitopalkkio 2 606 €/kk/lapsi (2 558 € vuonna 2018)
Kulukorvaus :
0-12- vuotiaiden 621 €/kk/lapsi (562 € vuonna 2018)
13–20-vuotiaiden 754 €/kk/lapsi (693 € vuonna 2018)
Muut palkkiot ja kustannuskorvaukset suositusten mukaisina.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohje 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 3
Talouspäällikkö Airi Laurila
Naantalin kaupunki on sopimuskuntana mukana Kaarinan kaupungin hallinnoimassa ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnassa. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon
sopimuskunnissa perhehoitopalveluista vastaa perhehoitoyksikkö. Perhehoitoyksikkö mm. rekrytoi perhehoitajat, vastaa valmentamisesta, tarvittavasta täydennyskoulutuksesta ja tuesta, perhehoitajien valvonnasta sekä
tiedottamisesta. Jokaiseen sopimuskuntaan on lisäksi nimetty kuntavastaava, joka toimii tiiviissä yhteistyössä perhehoitoyksikön kanssa. Varsinais-Suomen perhehoitoyksikössä työskentelee kaksi perhehoidon koordinaattoria, toinen koordinaattoreista on ikäihmisten, ja toinen kehitysvammaisten palvelujen asiantuntija.
Alkuvuonna 2018 naantalilaisia ikäihmisiä oli jatkuvassa perhehoidossa
kaksi henkilöä. Nämä henkilöt muuttivat Naantalin omiin hoitoyksiköihin lokakuussa. Kehitysvammaisista kolme henkilöä on ollut perhehoitoyksikössä lyhytaikaishoidossa.
Toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa järjestetään Varsinais-Suomessa perhehoidon toimintaohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Toimintaohjeen tavoitteena on luoda maakuntaan yhtenäinen perhehoidon
toteuttamismalli. Suositus perhehoidon toimintaohjeeksi laaditaan vuosittain.
Liitteinä ovat perhehoitoyksikön laatimat suositukset ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeiksi vuodelle 2019 sekä kooste hoitopalkkioista ja korvauksista vuonna 2018 ja 2019.
LIITTEET B4-B6, SOTE-LTK 24.1.2019
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä suosituksen
ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeeksi vuodelle 2019.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
763/05.01.03/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 62
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola
Naantalissa sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu, joka
on tarkoitettu tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille pienituloisille henkilöille
(Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2015 § 34).
 Esityslistan oheismateriaalina pöytäkirjaote sote-ltk 11.6.2015 § 34
Päätös rajaa näin ollen kuljetuspalvelun ulkopuolelle henkilöitä, joilla olisi
siihen lain mukaan oikeus. Lisäksi päätös aiheuttaa paineita myöntää kuljetuspalvelua erityislakien mukaan tilanteissa, joissa sosiaalihuoltolakia ei
pystytä soveltamaan.
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain
tai kehitysvammalain mukaan. Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen suhteessa
erityislakeihin. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa liikkumista tukevat palvelut ovat
omana palvelunaan, kun ne aiemmin ovat olleet säädöksissä kotipalvelun
tukipalveluina. Liikkumista tukevia palveluja tulee järjestää sosiaalihuoltolain mukaan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun
jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Aikuissosiaalityössä on myönnetty 1.1. - 31.10.2018 välisenä aikana sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua 19 henkilölle, vammaispalvelulain
mukaista 379 henkilölle ja kehitysvammalain mukaista 60 henkilölle.
Kustannukset ovat sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
8 968,65 euroa, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
475 697,03 euroa ja kehitysvammalain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
131 183,95 euroa. Vertailun vuoksi samana aikana hoito- ja vanhuspalveluissa kuljetuspalvelua on myönnetty sosiaalihuoltolain mukaan 203 henkilölle ja kustannukset ovat olleet noin 76 900 euroa.
Olisi perusteltua, että 1.1.2019 alkaen sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajojen tulee olla jatkossa viitteellisiä, ei sitovia.
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola esitteli asiaa kokouksessa.
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PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1.1.2019 alkaen
sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää
myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajat
ovat viitteellisiä, eivät sitovia.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta päätti
lisäksi, että päivitetään kuljetuspalvelukriteerit ja tuodaan
tammikuun lautakuntaan tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 4
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola ja talouspäällikkö Airi Laurila
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelukriteerit on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 11.6.2015. Kriteerit on muutettu koskemaan kaiken
ikäisiä naantalilaisia sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2018. Lisäksi
ohjeelliset bruttotulorajat 1.1.2019 on päivitetty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.9.2018.
Liitteenä päivitettynä sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelukriteerit
LIITE B7, SOTE-LTK 24.1.2019
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelukriteerit tiedoksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Päihteitä käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontakokeilu
607/05.08.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.08.2018 § 36
Ylilääkäri Kristian Kallio
Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Pro sos – kehittämishankkeessa. Pro sos – hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttavaa
ja asiakaslähtöistä sosiaalityötä. Jalkautuvan sosiaalityön osahankkeessa
on suunniteltu Naantaliin omaa jalkautuvan sosiaalityön kokeilua.
Jalkautuva sosiaalityö ts. ”sosiaalityö turuilla ja toreilla” nähdään vanhan
toimistoympäristöön paikantuneen sosiaalityön uutena tavoitetilana. Naantalissa jalkautuva sosiaalityö on osa aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) tulosaluetta kohdistuen päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin.
APSin tulosalueen työtä on kehitetty viime vuosina ja työskentelytavaksi on
muotoutunut moniammatillinen tiimityöskentely vuositasolla 150-200 naantalilaisen asiakkaan asioissa.
Viranomaisyhteistyössä sekä pitkäaikaisilta päihdeasiakkailta saadun tiedon mukaan on viime vuosien aikana huolta aiheuttanut erityisesti 1825-vuotiaiden naantalilaisten lisääntynyt päihteiden käyttö ja riskikäyttäytyminen. Tilanne vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä muutosvalmiutta ja uusien työskentelytapojen löytämistä.
Naantalin päihde ja mielenterveystiimi on suunnitellut käynnistettäväksi kokeiluhankkeen ajalle 1.9. - 31.12.2018. Esityslistan liitteenä on hankesuunnitelma kustannusarvioineen. Päihteitä käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontakokeilun tavoitteena on nuorten päihdekäyttäjien tavoittaminen matalalla kynnyksellä ja kontaktin luominen nuorten ja työntekijöiden välillä. Lisäksi tavoitteena on päihdekäytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen
niin yksilö-, ympäristö-, kuin yhteiskuntatasolla sekä suorien ja välillisten
kustannusten pienentäminen. Yksilötasolla pyritään vaikuttamaan yleiseen
terveyskäyttäytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen mm. asumisen
turvaamisella ja yleisellä terveysneuvonnalla. Ympäristötasolla pyritään
luomaan osallisuutta, jolloin ympäristöön kohdistuva haitta pienenee esim.
ympäristön siisteyden ja näpistelyjen osalta. Yhteiskuntatasolla talouden
näkökulmasta pyritään minimoimaan kustannuksia varsinkin huumeiden
käyttöön liittyvien terveydenhuollon kustannuksien osalta.
Naantalilaisilla huumeidenkäyttäjillä on tällä hetkellä vain mahdollisuus
käyttää terveysneuvontapiste Millin palveluita Turussa, palvelua käyttää
noin 30 naantalilaista asiakasta vuositasolla. Millin palveluissa ei ole mahdollista saada sosiaalineuvontaa eikä kokemusasiantuntijan palveluita.
Naantalin kokeilussa ammatillinen asiantuntijuus ja kokemusasiantuntijuus
toimisivat rinnakkain kaikkia päihteitä käyttävien asiakkaiden kanssa. Rinnakkain toimimisella mahdollistetaan helpommin kontaktien luominen päihteitä käyttäviin asiakkaisiin, jolloin ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä pal-
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veluita voidaan tarjota matalla kynnyksellä. Kokeilussa asiakkaan on mahdollista saada kokonaisvaltaista moniammatillista palvelua yhden oven periaatteella. Tavoitteena on toteuttaa kokeilu ajalla syyskuu-joulukuu 2018
ja se toteutettaisiin kerran viikossa kahden tunnin ajan päivätoimintakeskus Tuulentuvan tiloissa, päihdetyötä tekevien oman työn ohessa kokemusasiantuntijuudella vahvistettuna.
Sosiaalihuoltolain mukaan erityisesti mm. erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota. Sosiaalihuoltolaki sekä terveydenhuoltolaki edellyttävät sosiaali- ja terveyspalveluiden
toimimista yhteistyössä ja palveluiden suunnittelemista, järjestämistä sekä
toteuttamista asiakkaan kannalta kokonaisuutena. Uudistuvassa päihde- ja
mielenterveyslainsäädännössä tullaan velvoittamaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja painottamaan jalkautumista ja matalan kynnyksen palveluita.
Terveydenhoitaja Sanna Suominen ja sosiaaliohjaaja Katja Ristilehto kertovat kokeilun käynnistämisestä kokouksessa.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käynnistää päihteitä
käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontakokeilun liitteenä
olevan suunnitelman mukaisesti ajalla 1.9. - 31.12.2018.
LIITE B1, SOTE-LTK 23.8.2018
Kokeilusta raportoidaan vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa, jolloin tehdään päätös kokeilun jatkosta.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 5
Ylilääkäri Kristian Kallio
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 23.8.2018 perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti päihteitä käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontakokeilun järjestämisestä Naantalissa ajalla 1.9. – 31.12.2018. Kokouksessa sovittiin myös kokeilun raportoinnista lautakunnan vuoden 2019
ensimmäisessä kokouksessa.
Terveydenhoitaja Sanna Suominen, sosiaaliohjaaja Katja Ristilehto ja kokemusasiantuntija Niko Leiklahti raportoivat kokeilun toteutumisesta soten
johtoryhmässä 10.1.2019. Sosiaali- ja terveysneuvontakokeilu toteutui syksyllä 2018 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kokeilussa tavoitettiin 19
naantalilaista päihteiden käyttäjää, jotka vastaanottivat neuvontaa ja ohjausta kaupungin työntekijöiltä sekä kokemusasiantuntijalta. Käyntejä ko-
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keiluajalla toteutui yhteensä 144 (kun käynnit Millissä koko vuonna 2018
olivat yhteensä 199). Pistovälineitä vaihdettiin runsaasti, kokemusasiantuntijan mukaan syksyn aikana ei tullut tietoon, että esimerkiksi leikkipuistoista tai muilta julkisilta paikoilta olisi löytynyt ruiskuja. Erikoissairaanhoidossa ei ylilääkärin tiedon mukaan jouduttu syksyn 2018 aikana hoitamaan
huumeiden käyttäjien vakavia infektioita.
Soten johtoryhmä arvioi kokeilun toteutuneen hyvin. Kokeilun kustannukset olivat varsin pienet, jaetun materiaalin arvo oli yhteensä noin 500 euroa. Lisäksi vastaanotto valmisteluineen sitoo vähintään kahden työntekijän työpanosta 2 - 3 tuntia viikossa. Tärkeimmät tavoitteet toteutuivat, kävijöiden lukumäärä jäi kuitenkin melko vähäiseksi. Kokeilun keston arvioitiin
olleen niin lyhyt, että varteenotettavia johtopäätöksiä ei ole mahdollista vielä tehdä.
Kokeilun jatkaminen on perusteltua, jotta saadaan enemmän kokemusta ja
jotta toimintaa voidaan kehittää. Kokeilun yhtenä tavoitteena oli tavoittaa
erityisesti niitä asiakkaita, jotka eivät käytä nykyisiä palveluja. Myös henkilökunnan työpanos tulee arvioida ja systeemistä työskentelyä kokeilussa
tulee lisätä.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa sosiaali- ja terveysneuvontakokeilua 31.5.2019 asti ja että tuloksista raportoidaan lautakunnan kesäkuun 2019 kokouksessa, jolloin
tehdään päätös kokeilun jatkosta.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Raportti työllistämistoiminnasta 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 6
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola
Työttömyys on Naantalissa vuoden 2018 aikana alentunut samalla tavalla
niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa. Tarkemmat luvut liitteenä olevassa raportissa. Varsinais-Suomen 12/2018 työllisyyskatsaus ilmestyy
24.1.2019.(marraskuun tilanteen mukaan Naantalin työttömyysaste oli 6,7
% ja Varsinais-Suomen 8,4 %, kun vastaavat luvut olivat vuonna 2018 joulukuussa 8,4 % ja 11 %).
Naantali oli vielä viime vuoden mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joka tarjosi henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaille työttömille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille naantalilaisille. Kokeilu päättyi 31.12.2018 ja sen jälkeen on palattu perustehtävien
pariin.
Listan liitteenä on raportti työllistämistoiminnasta 1.1.-31.12.2018
LIITE B8, SOTE-LTK 24.1.2019
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllistämistoimintaa koskevan raportin ajalta 1.1. - 31.12.2018 ja
saattaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahan 2018 ylitykset
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talouspäällikkö Airi Laurila
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa
kuntoutuksen, vammaispalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden osalta.
Erikoissairaanhoidon osalta ei voida ennustaa lopullista toteutumaa.
Investointien osalta potilasvalvonnan laitteisiin sekä hammashoitolan hoitohuoneen ja poliklinikan taukotilan remonttiin varatut rahat tulevat ylittymään.
Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):
Tulosalue

TA2018

MRM2018 TA+MRM Toteutuma- Ylitys
ennuste
793 479
793 479
883 479 90 000
6 108 074 500 000 6 608 074 6 878 074 270 000

Kuntoutus
Vammaispalvelut
Hoito- ja
vanhuspalvelut 16 877 933

16 877 933 16 947 933

70 000

Kuntoutus
Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 90 000 euroa. Ylitys aiheutuu siitä,
että sotaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytetty huomattavasti arvioitua enemmän määrärahoja. Valtiokonttori myönsi vuoden
2018 aikana lisämäärärahaa veteraanipalveluihin 105 000 euroa, joten veteraanikuntoutuksen tulot ylittyvät menoja vastaavasti.
Vammaispalvelut
Ylitykset muodostuvat useasta eri lähteestä, mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt. Lisäksi ylityksiä kehitysvammalain
ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä tutkimus- ja neuvolapalveluissa. Marras-joulukuussa
kahdelle aiemmin kotona asuneelle asiakkaalle on jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen vuoksi.
Hoito- ja vanhuspalvelut
Hoito- ja vanhuspalveluissa omaishoidon tuki on myönnetty myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille, ylitystä omaishoidontukeen 70 000 euroa.
Lääkehoidon kustannukset ovat nousseet, ylitystä lääkekustannuksissa
kertyi yhteensä 80 000 euroa.
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Arvioidut ylitykset investointien osalta (euroa):
TA2018 MRM2018 TA+MRM Toteutuma- Ylitys
ennuste
Potilasvalvonnan lait50 000
50 000
68 383 18 383
teet
Hammashoitolan
15 000
15 000
16 383 1 383
hoitohuoneet
Poliklinikan taukoti10 000
10 000
21 148 11 148
lan remontti
Potilasvalvonnan laitteet:
Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle.
Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita
välttämättömiä tarvikkeita.
Hammashoitolan hoitohuoneet:
Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli hieman arvioitua suurempi.
Poliklinikan taukotila:
Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli huomattavasti arvioitua suurempi.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden
2018 määrärahan ylitykset.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 8
Talouspäällikkö Airi Laurila
Viranhaltijapäätökset
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
35/2018 Sanni Harjun valinta aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijäksi
14.1.2019 alkaen
36/2018 Tutkimusluvan myöntäminen sijaisvanhempien kokemuksia parisuhteestaan tutkimukseen
2/2019 Outi Haapasen määräaikaisuuden jatko Tuulentuvalla
Ylilääkäri Kristian Kallio
13/2018 Kaisa Viikin valinta Naantalin hammashoitolan hammaslääkärin
toimeen
Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen
24/2018 Pia Teissalan valinta sairaanhoitajan toimeen
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola
1/2019 Lähihoitaja Jenni Rajalan valinta Katavakodin hoitajan toimeen
2/2019 Jaana Näpänkankaan valinta Kummelin sairaanhoitajan toimeen
Osastonhoitaja Hannele Saarinen
29/2018 Hoitaja Laura Ruhosen palkkaaminen kotihoitoon
28.12.2018-11.12.2019
33/2018 Hoitaja Katarina Orten palkkaaminen kotihoitoon 1.1.-31.12.2019
34/2018 Hoitaja Miia Mattilan palkkaaminen kotihoitoon 1.1.-1.9.2019
35/2018 Hoitaja Anni Haapasen palkkaaminen kotihoitoon 1.1.-31.12.2019
36/2018 Hoitaja Venla Lin palkkaaminen kotihoitoon 1.1.-31.12.2019
Ilmoitusasiat
Turun kaupunki, KH:n pöytäkirjaote / Varsinais-Suomen TYP-sopimuksen
hyväksyminen
KEHA-keskus, korvauspäätös / Erityiskustannukset EHJÄ ry, 22 814 euroa
Aluehallintovirasto, päätös /Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Tmi Aurora Bisopolou
Aluehallintovirasto, päätös /Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, AVM Medical Oy c/o Terveystalo
Naantali (uusi toimipaikka )
Valvira, päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Coronaria Fysioterapia Oy
Fimea, päätös / Naantalin 2. apteekkiluvan myöntäminen
Sosiaali- ja terveysministeriö / Toimeentulotuen perusosa 2019 (liite)
LIITE B9, SOTE-LTK 24.1.2019
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Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, hallitus / Pöytäkirja 11.12.2018
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa
lainvoimaa vailla olevissa viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin ja merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje
Toimielin

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivämäärä

24.1.2019

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja 24.1.2019 on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.naantali.fi.
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
§ 1, 6, 7, 8.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 2, 3, 4, 5.

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§ 1, 6, 7, 8.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on
lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhaku-
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ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen
tekijän allekirjoitettava.
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