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Osallistujat

Läsnä

Nimi

Tehtävä

Pirttimaa Pertti
Lummi Raija
Harjuoja Karoliina
Juntura Sari
Knuuti Henna
Kujansuu Antti
Peurasaari Piritta
Stoor Olavi
Sunnari Eija
Tapio Juhani
Ylikitti Tuomo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Alalahti Maarit

Muu

Rainio Olli
Hast Jari
Kujala Jukka
Karjalainen Leena
Filali Anne
Peltola Raila

Lisätiedot

Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä

kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
kaupunginhallituksen edustaja
kaupunginjohtaja
Etäyhteydellä. Poistui klo 19.30
esittelijä
toimialan edustaja
Etäyhteydellä
pöytäkirjanpitäjä
Etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Pertti Pirttimaa
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

136 - 147

Pöytäkirjan tarkastus

Maanantaina 4.10.2021

Antti Kujansuu

Raila Peltola
pöytäkirjanpitäjä

Olavi Stoor

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 05.10.2021

Ptk tark.

vara Piritta Peurasaari

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 136

28.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
SOSTE 28.09.2021 § 136

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

11/2021

3

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 137
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28.09.2021

Asialistan hyväksyminen
SOSTE 28.09.2021 § 137

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin asialista lisättynä lisälistan § 147:llä "Hyvä vanhusteko
2021 palkinto". Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä siten, että
§138:n jälkeen käsitellään §:t 144-146.
_______

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 138

11/2021

28.09.2021

Pöytäkirjan tarkastus
SOSTE 28.09.2021 § 138

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yksi varatarkastaja

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Kujansuu ja Olavi Stoor ja
varatarkastajaksi Piritta Peurasaari.
_______
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
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28.09.2021

Tiedotettavat asiat
SOSTE 28.09.2021 § 139
-

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje 7.9.2021 koskien TurvaCall Oy:n
ilmoitusta vastuuhenkilön muutoksesta.

-

Lapin aluehallintoviraston päätös 13.9.2021 / Med Group Oy, Vantaa;
yksityisten sosiaalipalvejujen rekisteröinti, ilmoituksen peruutus

-

Lapin aluehallintoviraston päätös 15.9.2021 / Treili Oy, Tampere;
ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen muutoksen
rekisritöinnistä

-

Lapin aluehallintoviraston päätös 20.9.2021 / Meri-Lapin Terveyspalvelut
Oy, Kivirannantie 6-8 B6 Tornio; yksityisten terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttamisesta. Uusi toimipaikka: Länsiranta 9,
Tornio. Vastaava johtaja Riitta Södervall.

-

Valviran ilmoitus 20.9.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisäämiseksi / SelexLab Oy, Helsinki;
toimintakuntien lisäämistä, kaikki Suomen kunnat (Ahvenanmaa).

-

Valtiokonttorin päätös 1.9.2021 Sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 4

momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain
(937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain
(1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden
kustannusten korvaaminen ajalta 1.1.2020 - 31.12.2020.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

_______

Pöytäkirja
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Vanhustenhuollon toimintatilastot
SOSTE 28.09.2021 § 140
946/06.00.00.00/2021
Johtava hoitaja on laatinut vanhuspalvelujen toimintatilastot ja perhehoidon
tilastot ajalta 1.1.- 31.8.2021 ja vertailutiedot edellisiltä vuosilta.
Oheisaineisto

Tilastot 3 kpl

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Hoitajan toimen täyttö
SOSTE 28.09.2021 § 141
931/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti kotihoito)
on täytettävänä hoitajan toimi.
Kaupunginhallitus on henkilöstöjaoston esityksestä hyväksynyt periaatteet
yli 3 vuotta jatkuvasti sijaisena toimineiden kelpoisuuden omaavien
henkilöiden vakinaistamisesta.
Tuula Hurtig täyttää periaatteet ja hänellä on toimeen vaadittava
lähihoitajan kelpoisuus. Tuula Hurtig on toiminut hoitajan sijaisuukissa
Tornion kaupungilla 28.2.2021 mennessä yhteensä 4 vuotta 68 päivää.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Tuula Hurtigin.
Palkkaus on Sosiaali- ja terveydenhuollon virkaehtosopimuksen hinnoittelukohdan 02SOS06A mukainen. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Valitun on 30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saannista
ilmoitettava toimen vastaanottamisesta ja esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ehdolla, että muutoin vaali raukeaa.

Päätös

Hyväksyttiin
_______

Pöytäkirja
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§ 142
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Hoitajan toimen täyttö
SOSTE 28.09.2021 § 142
932/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti kotihoito)
on täytettävänä hoitajan toimi.
Kaupunginhallitus on henkilöstöjaoston esityksestä hyväksynyt periaatteet
yli 3 vuotta jatkuvasti sijaisina toimineiden kelpoisuuden omaavien
henkilöiden vakinaistamisesta.
Mari Oksala täyttää periaatteet ja hänellä on toimeen vaadittava lähihoitajan kelpoisuus. Mari Oksala on toiminut hoitajan sijaisuuksissa
Tornion kaupungilla 28.2.2021 mennessä yhteensä 3 vuotta ja 308 päivää.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Mari Oksalan.
Palkkaus on Sosiaali- ja terveydenhuollon virkaehtosopimuksen
02SOS06A mukainen. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on
30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen saannista ilmoitettava toimen
vastaanottamisesta ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ehdolla, että muutoin vaali raukeaa.

Päätös

Hyväksyttiin
_______
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Suurtalouskokin toimen täyttölupa
SOSTE 28.09.2021 § 143
933/01.01.01.01/2021
Valmistelija

Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo
Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueella on vapautunut suurtalouskokin
toimi. Toimen täyttäminen on välttämätöntä toiminnan toteutuksen
turvaamiseksi.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se
myöntää suurtalouskokin toimelle (vanhus- ja hoitopalvelut) täyttöluvan.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2022
SOSTE 14.09.2021 § 129

Valmistelijat

talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen
Kaupunginhallitus on antanut 7.6.2021 talousarvion 2022 ja
-suunnitelman 2023 ja 2024 laadintaohjeen. Vuoden 2022 talousarvio
raami on annettu ulkoisille tuloille ja menoille, muutosprosenttia
verrataan vuoden 2021 talousarvioon.
Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 talousarviossa koko kaupungin osalta 1,25% ja ulkoisten menojen muutosprosentti on
koko kaupungin osalta 2,8%. Henkilöstökulut huomioidaan koko
kaupungin osalta 2,2%:n korotuksella, lomarahat maksetaan
täysimääräisinä.
Käydään läpi kokouksessa alustava talousarviosuunnitelma.

Oheisaineisto

Hyvinvointipalveluiden talousarvioraami

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointipalvelut jatkaa talousarvion valmistelua sosiaali- ja
terveyslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

SOSTE 28.09.2021 § 144
816/02.02.00/2021
Valmistelijat

Perusturvajohtaja Leena Karjainen ja talouspäällikkö Raila Peltola
Hyvinvointipalveluille on laadittu talousarvioesitys vuodelle 2022 meno- ja
tulolajeittain kaupunginhallituksen 7.6.2021 hyväksymän ohjeistuksen
mukaisesti.

Oheisaineisto

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
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14.09.2021
28.09.2021

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2022 ja
taloussuunnitelman 2023-2024 esitetyssä muodossaan edelleen
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää huomiota henkilösivukulujen suureen eroon budjetin ja raamin välillä. Merkitään pöytäkirjaan
hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 talousarvioesityksen bruttotuloiksi
8333305 euroa ja bruttomenoiksi 87009856 euroa ja toimintakatteeksi
78676551 euroa.
_______

Pöytäkirja
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Hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 talousarvioon liittyvät virkojen ja toimien perustamiset
SOSTE 28.09.2021 § 145
816/02.02.00/2021
Valmistelijat

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja talouspäällikkö Raila Peltola
Palvelualueiden päälliköt ovat esittäneet vuoden 2022 talousarvioon
virkoja/toimia seuraavasti:
Vanhus- ja hoitopalvelut
Hoitaja, Iltatähti (uusi toimi)

36 424 e

Hoitoapulainen, Karungin palvelukoti (uusi toimi)

28 989 e

Sairaanhoitaja (uusi toimi), vuodeosasto

43 123 e

Määräaikaiset virat/toimet (entiset)
Hoitaja, Päiväkeskus
*Määräaikainen 1.1.-31.12.2022
Ohjaaja, Päiväkeskus
*Määräaikainen 1.1.-31.12.2022

37 874 e
40 714 e

Sosiaalityö – ja vammaispalvelut
Ohjaaja Väylän Valo (uusi)
Sosiaalityöntekijä (jälkihuoltoon, uusi)
Perhetyöntekijä (50% vakanssi)

34 281 e
53 766 e
17 639 e

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvioon liittyvät virkojen ja
toimien perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Hyvinvointipalveluiden investointiesitykset vuoden 2022 talousarvioon
SOSTE 28.09.2021 § 146
816/02.02.00/2021
Valmistelijat

perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja talouspäällikkö Raila Peltola
Esimiehet ovat esittäneet irtaimen omaisuuden investointiesityksiä
seuraavasti:
Terveyspalvelut
Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon

32.000 e

Vanhus- ja hoitopalvelut
Vuosi 2022
Uuni terveyskeskuksen keittiöön

15.000 e

Työvälineiden ja laitteiden hankinta kotihoitoon

10.000 e

Hallinnon kerroksen neuvotteluhuoneen tuolit

10.000 e

Sosiaalityö ja vammaispalvelut
Sosiaalityön laitteiden ja kalusteiden hankinta

10.000 e

Yhteensä

77.000 e

Irtaminen omaisuuden hankintaperustelut jaetaan oheisliitteinä esityslistan
mukana.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijoiden esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Hyvä vanhusteko 2021 palkinto
SOSTE 28.09.2021 § 147
976/00.04.02/2021
Valmistelija

Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo
Sosiaali- ja terveyslautakunta otti kokouksessaan 24.11.2015 (§ 205)
vanhuspalveluissa käyttöön Hyvä vanhusteko palkinnon. Ikäihmisten
neuvoston tehtäväksi annettiin laatia palkinnon saamisen kriteerit, julistaa
palkinto haettavaksi ja tehdä esitys palkinnon saajasta/saajista.
Ikäihmisten neuvoston laatimat kriteerit palkinnon saamiseksi sosiaali-ja
terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.4.2016 (§ 83).
Kilpailu oli avoinna 23.08.2021 - 17.9.2021 välisenä aikana alla olevalla
ilmoituksella kaupungin verkkosivuilla sekä paikallisissa lehdissä.
”Tornion kaupungin Ikäihmisten neuvosto julistaa haettavaksi Hyvä
vanhusteko – palkinnon. Palkinto on tunnustus yhteisölle tai henkilölle, joka
on ottanut käyttöön uusia innovatiivisia menetelmiä ikäihmisten
hyvinvoinnin ja itsenäisen toimintakyvyn parantamiseksi tai palvelujen
kehittämiseksi. Uusi menetelmä voi liittyä myös esimerkiksi elinympäristön
parantamiseen tai hoivatyön kehittämiseen (esimerkiksi säännöllisesti
toistuva liikuntatuokio).
Palkintoa voi hakea:
- järjestö, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä eri organisatioiden (Tornion
kaupunki, seurakunta, muut järjestöt/yhdistykset) kanssa edistäen
ikäihmisten aktiivista osallisuutta
- työyhteisö, jolle palkinnon saamisen perusteena on onnistunut,
positiivinen ja pysyvä toiminnanmuutos ikäihmisten arjessa
(ikäihmisten aktiivinen arki). Hakemuksessa tulee kuvata miten yksikön
toiminta ja henkilökunnan työtehtävät ovat muuttuneet ja millaisia
muutokset ovat ikäihmisten ja hänen läheistensä näkökulmasta.
Hakemuksessa tulee kuvata myös henkilökunnan toimintaa,
työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet ja panostukset koulutukseen.
- henkilö, joka on uudella tavalla, oma-aloitteisesti ja onnistuneesti
edistänyt positiivista ja pysyvää muutosta ikäihmisten aktiivisessa
arjessa.
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata idean suunnitelma,
toteutus ja arviointi. Muutosta tulee kuvata ikäihmisten ja läheisten
näkökulmasta. Lisäksi tulee kuvailla muutoksen toteuttajien toimintaa
sekä sitä, millaisia kehittämistä tukevia toimia, ideoita ja/tai koulutuksia
suunnittelussa on käytetty.”

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Määräaikaan mennessä saapui (4) kirjallista hakemusta ja 1 puhelinsoitto,
jotka ikäihmisten neuvosto käsitteli kokouksessaan 23.9.2021 (§ 5).
Kaikissa hakemuksissa Hyvä vanhusteko palkinnon saajaksi esitettiin
samaa henkilöä.
Ikäihmisten neuvosto päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että
vuoden 2021 palkinto sekä kunniakirja myönnetään erityisliikunnanohjaaja
Teija Kaartiselle. Perusteena, että Teija Kaartinen vaikuttaa kaiken aikaa
liikuntaohjauksillaan torniolaisten ikäihmisten hyvinvointiin. Teijan
iloinen/kannustava/jokaisen huomioiva/pirteä persoona tuo päivittäin
liikunnan ohella paljon myös muuta sosiaalista hyvää ikäihmisten arkeen.
Palkinto luovutetaan vanhusten viikolla 6.10.2021 klo 13 Tornion
Järjestötalolla.
Hakemukset ovat nähtävillä ennen kokousta.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Tornion juhlavuoden
mukaisesti 400 euron suuruisen palkinnon ja kunniakirjan erityisliikunnanohjaaja Teija Kaartiselle. Palkinto luovutetaan Vanhusten viikolla 6.10.2021
Tornion Järjestötalolla. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee palkinnon
luovuttajan/luovuttajat.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 141, § 142, § 143, § 147
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

•

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero: 016 432 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
•
•

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin
kirjaamosta.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty xxx.
Pöytäkirja on nähtävillä kaupungin yleisessä tietoverkossa 05.10.2021 .

