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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä  
Läsnä Pirttimaa Pertti puheenjohtaja  
 Lummi Raija varapuheenjohtaja  
 Harjuoja Karoliina jäsen  
 Juntura Sari jäsen  
 Knuuti Henna jäsen  
 Kujansuu Antti jäsen  
 Peurasaari Piritta jäsen  
 Stoor Olavi jäsen  
 Sunnari Eija jäsen  
 Tapio Juhani jäsen  
 Ylikitti Tuomo jäsen  
 
Muu Rainio Olli kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
 Hast Jari kaupunginhallituksen edustaja  
 Kujala Jukka  kaupunginjohtaja  
 Karjalainen Leena  esittelijä  
 Alalahti Maarit  toimialan edustaja  
 Filali Anne  toimialan edustaja  
 Alatalo Teija  toimialan edustaja  
 Peltola Raila  pöytäkirjanpitäjä  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
SOSTE 16.11.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös    

 
 

 
_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
SOSTE 16.11.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös    

 
 

 
_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
SOSTE 16.11.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yksi varatarkastaja. 

 
Päätös    

 
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
SOSTE 16.11.2021     
    

- Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan nimenmuutos / Cybermed Oy, Oulu; entinen nimi Cybermed 
Oy, kotitoimisto – nykyinen Cybermed Oy. 
 

- Valviran päätös 27.10. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevan luvan muuttaminen / Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja 
Nuorten Kuntoutussäätiö, toimintakuntana kaikki Suomen kunnat. 
 

- Valviran päätös 27.10. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevan luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki; liikkuvan 
näytteenotto- ja testauspisteen tuottamat palvelut koko Suomen alueella. 
Vastaava johtaja Mats Johan Rönnback. 
 

- Valviran päätös 14.10. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevan luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki; ; liikkuvan 
näytteenotto- ja testauspisteen tuottamat palvelut koko Suomen alueella. 

 
- Valviran päätös 15.10. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskevan luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki; uusi 
asemapaikka 9Lives Ensihoito Oy, Ormuspellontien asemapaikka.  
 

- Valviran päätös 21.10. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevan luvan muuttaminen / Etäterveysasema Kätevä Oy, Pori; 
toimintakuntana kaikki Suomen kunnat. Vastaava johtaja Marika Raija 
Maria Kandell. 

 
- Valviran päätös 9.11. yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskevan luvan muuttamiseksi / Mehiläinen Oy, Helsinki; uusi toimipaikka 
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lääkärikeskus Oulu Mobiiliyksikkö, 
toimintakunta Tornio. Vastaava johtaja Kaisla Lahdensuo. 

 
- Hoitajan toimen irtisanoutuminen 27.9.2021 alkaen 

 
- Hoitajan toimen irtisanoutuminen 23.10.2021 alkaen 

 
- Hoitajan toimen irtisanoutuminen 4.12.2021 alkaen 

 
- Sairaanhoitajan toimen irtisanoutuminen 1.3.2022 alkaen 

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös    

_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
168 
Vanhustenhuollon toimintatilastot 
 
SOSTE 16.11.2021       
946/06.00.00.00/2021    
 
 
 Vs. johtava hoitaja on laatinut vanhuspalvelujen toimintatilastot ajalta 1.1. - 

30.9.2021 ja vertailutiedot edellisiltä vuosilta. 
 
Oheisaineisto:  Tilastot 2 kpl 
 
Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
169 
Hoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 16.11.2021       
1078/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 

vuodeosasto 1) on täytettävänä hoitajan toimi. Toimi on ollut kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. Määräaikaan 10.10.2021 
klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 18. Kaikki hakijat 
täyttivät tehtävään vaadittavan lähihoitajan ammatillisen pätevyyden.  

 
 Hakemuksien perusteella haastateltavaksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 

pidettiin 14.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat osastonhoitaja Tiia 
Lääkkölä ja vs. johtava hoitaja Teija Alatalo. 

 
 Vuodeosasto 1:llä on 40 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan akuutti-, 

tutkimus-, kuntoutus-, pitkäaikais- ja saattohoitopotilaita, jotka eivät tarvitse 
keskussairaalahoitoa. Hoitajan tehtävässä tarvitaan monipuolista 
ammatillista osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä 
edellytetään tartuntalain 48 § mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  
 
Haastattelujen perusteella Tanja Tikkanen täyttää tehtävään vaadittavat 
ominaisuudet. 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Tanja Tikkasen 
sekä hänen varalleen Anni Hanhisuannon. Palkkaus on sosiaali- ja 
terveydenhuollon virkaehtosopimuksen hinnoittelukohdan 01HOI040 
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     
 Jakelu: 
 Tanja Tikkanen 
 Hakijat 
 Osastonhoitaja Tiia Lääkkölä 
 Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
170 
Hoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 16.11.2021       
1078/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 

vuodeosasto 1) on täytettävänä hoitajan toimi. Toimi on ollut kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021 – 10.10.2021. Määräaikaan 
10.10.2021 klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 18. Kaikki 
hakijat täyttivät tehtävään vaadittavan lähihoitajan ammatillisen 
pätevyyden.  
 
Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 
pidettiin 14.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat osastonhoitaja Tiia 
Lääkkölä ja vs. johtava hoitaja Teija Alatalo.  
 
Vuodeosasto 1:llä on 40 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan akuutti-, 
tutkimus-, kuntoutus-, pitkäaikais- ja saattohoitopotilata, jotka eivät tarvitse 
keskussairaalahoitoa. Hoitajan tehtävässä tarvitaan monipuolista 
ammatillista osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä 
edellytetään tartuntalain 48 § mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  
 
Haastattelujen perusteella Jenni Mattinen täyttää tehtävään vaadittavat 
ominaisuudet.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Jenni Mattisen 
sekä hänen varalleen Anni Hanhisuannon. Palkkaus on sosiaali- ja 
terveydenhuollon virkaehtosopimuksen hinnoittelukohdan 01HOI040 
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    
 
 Jakelu: 
 Jenni Mattinen 
 Hakijat 
 Osastonhoitaja Tiia Lääkkölä 
 Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
171 
Hoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 16.11.2021       
1077/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo 

 
Vanhus- ja hoitoapalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 
Ruskakoti) on täytettävänä hoitajan toimi. Toimi on ollut kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. Määräaikaan 10.10.2021 
klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 28. Hakijoista 27 täytti 
tehtävään vaadittavan lähihoitajan ammatillisen pätevyyden. Yksi hakijoista 
oli lähihoitaja opiskelija.  
 
Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 
pidettiin 18.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat kotihoidon ohjaaja Armi 
Koskenranta, vs. kotihoidon osastonhoitaja Maija Korpi ja vs. johtava 
hoitaja Teija Alatalo.  
 
Ruskakoti on ikäihmisille kohdennettu 20 paikkainen tavallisen 
palveluasumisen toiminnallinen yksikkö. Ruskakodilta käsin toteutetaan 
myös etäkotihoidon palveluja kotona asuville asiakkaille. Työ on 3-
vuorotyötä. Tehtävässä tarvitaan monipuolista ammatillista osaamista ja 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 
§ mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  
 
Haastattelujen perusteella Paananen Sirpa täyttää tehtävään vaadittavat 
ominaisuudet.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Paananen Sirpan. 
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. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee Paananen 
Sirpan varalle Köykkä Hannan. 

Päätös    
 Jakelu: 
 Sirpa Paananen 
 Hakijat 
 Vs. osastonhoitaja Maija Korpi 
 Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 

_______ 



 

 

Esityslista 13/2021  11 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
172 
Hoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 16.11.2021       
1077/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 

Ruskakoti) on täytettävänä hoitajan toimi. Toimi on ollut kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. Määräaikaan mennessä 
hakemuksia saapui yhteensä 28. Hakijoista 27 täytti tehtävään vaadittavan 
lähihoitajan ammatillisen pätevyyden. Yksi hakijoista oli lähihoitaja 
opiskelija.  

 
 Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 

pidettiin 18.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat kotihoidon ohjaaja Armi 
Koskenranta, vs. kotihoidon osastonhoitaja Maija Korpi ja vs. johtava hoitaja 
Teija Alatalo. 

 
 Ruskakoti on ikäihmisille kohdennettu 20 paikkainen tavallisen 

palveluasumisen toiminnallinen yksikkö. Ruskakodilta käsin toteutetaan 
myös etäkotihoidon palveluja kotona asuville asiakkaille. Työ on 3-
vuorotyötä. Tehtävässä tarvitaan monipuolista ammatilista osaamista ja 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 § 
mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  

 
 Haastattelujen perusteella Ahvenainen Suvi täyttää tehtävään vaadittavat 

ominaisuudet.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Ahvenainen Suvin. 
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. 
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee Ahvenainen Suvin varalle 
Köykkä Hannan. 
 

Päätös Jakelu: 
 Suvi Ahvenainen 
 Hakijat 
 Vs. osastonhoitaja Maija Korpi 
 Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 

 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
173 
Hoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 16.11.2021       
1077/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 

Ruskakoti) on täytettävänä hoitajan toimi. Toimi on ollut kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. Määräaikaan mennessä 
hakemuksia saapui yhteensä 28. Hakijoista 27 täytti tehtävään vaadittavan 
lähihoitajan ammatillisen pätevyyden. Yksi hakijoista oli lähihoitaja 
opiskelija.  

 
 Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 

pidettiin 18.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat kotihoidon ohjaaja Armi 
Koskenranta, vs. kotihoidon osastonhoitaja Maija Korpi ja vs. johtava 
hoitaja Teija Alatalo. 

 
 Ruskakoti on ikäihmisille kohdennettu 20 paikkainen tavallisen 

palveluasumisen toiminnallinen yksikkö. Ruskakodilta käsin toteutetaan 
myös etäkotihoidon palveluja kotona asuville asiakkaille. Työ on 3-
vuorotyötä. Tehtävässä tarvitaan monipuolista ammatilista osaamista ja 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 
§ mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  

 
 Haastattelujen perusteella Määttä Emmi täyttää tehtävään vaadittavat 

ominaisuudet.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajan toimeen Määttä Emmin. 
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. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee Määttä Emmin 
varalle Köykkä Hannan. 
 

Päätös    
 Jakelu: 
 Emmi Määttä 
 Hakijat 
 Vs. osastonhoitaja Maija Korpi 
 Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
174 
Hoitajan toimen täyttölupa 
 
SOSTE 16.11.2021       
1171/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijoituspaikka 

kotihoito) vapautuu 04.12.2021 alkaen hoitajan toimi. Toimen täyttäminen 
on välttämätöntä riittävien kotihoitopalvelujen turvaamiseksi.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää täyttöluvan hoitajan toimelle. Toimen tämänhetkinen 
sijoituspaikka on kotihoito. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
175 
Ohjaajan toimen täyttölupa 
 
SOSTE 16.11.2021       
1202/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Sosiaalityön johtaja Anne Filali 

 
 Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueella on vapautunut 

päivätoiminnan ohjaajan toimi 11.9.2021 kehitysvammapalveluiden 
piirissä. Toimen täyttäminen on välttämätöntä tarpeenmukaisen 
työntekijäresurssin turvaamiseksi. Palvelujen tuottaminen vaarantuu jos 
toimea ei täytetä. 
 
Valmistelijan esitys: 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää päivätoiminnan ohajaajan toimeen täyttöluvan 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää päivätoiminnan ohjaajan toimeen täyttöluvan. 

  
Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
176 
Hyvinvointipalvelujen ylitysanomus vuodelle 2021 
 
SOSTE 16.11.2021       
1120/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Talouspäällikkö Raila Peltola ja vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti: 
 
 Syyskuun osavuosikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalveluiden vuoden 

2021 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 9.456.815 euroa ja 
tulomäärärahojen ylittyvän 4.085.748 euroa. Toimintakatteen osalta ylitys 
on 5.371.068 euroa. 

 
 Palvelualueittain ylitysarviot ovat: 
                    Menojen ylitys              Tulojen ylitys 
 Terveyspalvelut                  7.081.564               3.996.881 
 Vanhus- ja hoitopalvelut                   1.642.691                355.810 
 Sosiaalityö- ja vammaispalvelut           732.560                          -266.943 

 
Ylitysarviota tarkennetaan lokakuun kuukausiraportin pohjalta. Lokakuun 
kirjanpito valmistuu 10.11.2021 ja tarkennettu ylitysarvioesitys sekä 
päätösesitys tuodaan kokoukseen.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Päätösesitys annetaan kokouksessa. 
 

Päätös    
 
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
177 
Nimikemuutos sekä kolmen sairaanhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan viraksi 
vuoden 2022 talousarvioon sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueelle 
 
SOSTE 16.11.2021       
937/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija sosiaalityön johtaja Anne Filali ja talouspäällikkö Raila Peltola 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 28.9. pidetyssä kokouksessa 
hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2022 (§144) sekä 
hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 talousarvioon liittyvät virkojen ja toimien 
perustamiset (§145). Virkojen ja toimien perustamiset -asiakohdasta 
(§145) oli jäänyt epähuomiossa pois yksi nimikemuutos ja kolme toimen 
muutosesitystä. 
 
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueella kehitysvamma-
palveluissa esitetään muutettavaksi hoitoapulaisen toimi  hoitajan toimeksi.  
 
Muutos on jo huomioitu vuoden 2022 talousarvion käyttätalousosassa, joka 
hyväksyttiin 28.9.2021 pidetyssä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokouksessa.  
 
Sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueella A-klinikalla on kolme 
sairaanhoitajan tointa ja yksi virka. Kaikkien sairaanhoitajien tulisi voida 
tehdä viranhaltijapäätöksiä.  
 
Valmistelijoiden esitys: 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
hyväksyy  hoitoapulaisen toimen muuttamisen hoitajan toimeksi ja kolmen 
sairaanhoitajan toimen muuttamisen sairaanhoitajan viraksi 1.1.2022 
alkaen. 

 Edellä mainitut muutokset lisätään vuoden 2022 virka- ja toimipakettiin.    
 Tämä ei aiheuta muutoksia vuoden 2022 talousarvioon. 

 
LIITE Virka- ja toimilomakkeet 

 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijoiden esityksen. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Palvelusetelin käyttöönotto omaishoitajien vapaapäivien järjestelyihin 
 
SOSTE 16.11.2021       
1144/02.08.02/2021    
 
 
Valmistelija Vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti 

 
Tornion kaupunki järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat 
palvelut palvelusuunnitelmassa sovittavalla tavalla lyhytaikaisena 
palveluna kaupungin omissa palveluyksiköissä, perhehoitona tai 
sijaishoitona omaishoidettavan kotona. On kuitenkin tilanteita, joissa  
vapaiden järjestäminen kaupungin tarjoamien vaihtoehtojen puitteissa ei 
erityisistä syistä ole mahdollista. Palvelusetelin avulla voidaan  myös 
erityisissä tilanteissa järjestää omaishoitajien lakisääteisen vapaan 
aikainen palvelu. 
 
Tornion kaupunki pidättää itsellään oikeuden harkita, missä tilanteissa 
omaishoidettavalle tarjotaan palveluseteliä. Tornion kaupunki tarjoaa 
palveluseteliä tilanteissa, joissa vapaiden järjestäminen kaupungin 
tarjoamien vaihtoehtojen puitteissa ei erityisistä syistä ole mahdollista. 
Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi perhesyistä syntyvät jääviysongelmat 
palvelua järjestettäessä tai että vuorohoitoon varatut tilat eivät sovellu 
palvelun järjestämiseen. 
 
Palveluseteli on tarkoitettu lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon ja 
huolenpidon järjestämiseen. Palvelusetelillä voi ostaa sijaishoitoa 
hoidettavan kotiin tai lyhytaikaishoitoa yksityisissä palvelukodeissa.  
 
Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin arvo ei riipu asiakkaan tuloista.  
Palvelusetelillä Tornion kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen 
palveluntuottajan kustannuksista asiakkaan omavastuun ylittävän 
osuuden. 
 
Lyhytaikainen hoito yksityisessä palvelutalossa on omaishoidettavan ei 
ympärivuorokautista tai ympärivuorokautista hoitoa, jota järjestetään 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Lyhytaikaisen hoidon 
tavoitteena on tukea omaishoidettavan toimintakykyä sekä omaishoitajan 
jaksamista. Lyhytaikaista hoitoa tarjoavan palveluntuottajan on täytettävä 
asumispalveluiden palveluntuottajalle asetetut vaatimukset ja palvelun 
tulee olla sisällöltään tavallisen tai tehostetun palveluasumisen 
palvelukuvauksen mukaista.  
 
Sijaishoidossa omaishoitaja sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa 
palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin hoidettavan 
tarpeita.  Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa 
tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja 
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sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti. Omaishoitajan 
sijaisena palveluntuottaja tekee niitä tehtäviä, joita omaishoitaja tekisi 
kotona ollessaan. Tärkein ja ensisijaisin tehtävä on huolehtia 
omaishoidettavan hyvinvoinnista. Sijaishoito ei ole tarkoitettu 
kodinhoidollisiin tehtäviin eikä siivoukseen. Omaishoidon tuen 
lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen kotona annettavana hoitona, 
yksi vapaapäivä oikeuttaa 12 tunnin palveluseteliin. Omavastuuosuus 
(=asiakasmaksu) on 11,40 €/12 tuntia vuonna 2021 
 
Lyhytaikaisessa hoidossa omaishoidettavan omavastuu on 11,40€ / 
vuorokausi (v.2021), jonka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. 
Asiakasmaksu tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä 
annetun lain (456/2001) 2 §:n tarkoitetun muutoksen mukaisesti.  
 
Palveluseteli voidaan myöntää myös muihin kuin lakisääteisten vapaiden 
järjestelyihin, silloin kun asiakkaan arvioidaan tarvitsevan jaksohoitoa. 
Asiakkaan omavastuuosuus tässä tapauksessa on Tornion kaupungin 
asiakasmaksusäännön mukainen.  Asiakas maksaa omavastuuosuuden 
suoraan palveluntuottajalle. 
 
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään 
tämän sääntökirjan mukainen. Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja/tai yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. 
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään 
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.  
 
Sovittu varaus tulee peruuttaa viimeistään kahta päivää ennen hoitojakson 
alkua ilmoittamalla se palveluntuottajalle sekä palveluneuvojalle. Mikäli 
peruutus tapahtuu samana tai edellisenä päivänä ennen palvelun alkua 
ilman hyväksyttävää syytä (hyväksyttävä syy on esim. hoidettavan 
sairaalaan joutuminen), johtaa se yhden vapaapäiväoikeuden 
menettämiseen. Peruuntuneelta hoitojaksolta ei peritä omavastuuta. 

 
Palvelusetelia käytetään määrärahojen puitteissa. 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Tornion sosiaali-ja terveyslautakunta päättää yllämainituin ehdoin ottaa  
käyttöön palvelusetelin omaishoitajan vapaan järjestelyihin 1.1.2022 alken. 
Tornion kaupungin hyväksymät nykyiset asumispalvelujen/kotihoidon 
palvelusetelituottajat voivat ilmoittautua omaishoitajan vapaan palvelun 
palvelusetelituottajiksi ilman erillistä hakemusta 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Palvelusetelisääntökirjan päivitys 
 
SOSTE 16.11.2021       
1177/02.08.02/2021    
 
 
Valmistelija Vs.perusturvajohtaja Maarit Alalahti 

 
Tornion hyvinvointipalvelujen voimassaolevan palvelusetelisääntökirjan 
päivitys on ajankohtainen mm. omaishoitajien vapaan järjestämiseen 
tarkoitetun palvelusetelin käyttöönoton ja lainsäädännön muutosten vuoksi. 
 
Sääntökirjan päivitykseen ovat osallistuneet vs. johtava hoitaja, 
sosiaalijohtaja, talouspäällikkö, vs. kaupunginlakimies, arkistosihteeri sekä 
palvelusetelitoiminnassa mukana olevat viranhaltijat. 
 
Sääntökirjaan on lisätty uutena tekstit koskien omaishoitajien vapaan 
järjestämiseen tarkoitettua palveluseteliä (2.2) sekä menettelytapoja 
sääntörikkomustilanteissa (4.4). Tämän lisäksi on päivitetty mm. ohjeita 
tietosuojan, dokumentoinnin ja arkistoinnin sekä hinnankorotusten osalta, 
muutettu hoitotyön mitoitusvaatimus vanhuspalvelulain mukaiseksi ja 
henkilökohtaisen avun palvelusetelillä järjestettävä maksimituntimäärä 30 
tuntiin/ kk.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali-ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen 
palvelusetelisääntökirjan. Sääntökirja tulee voimaan 1.1.2022 alkaen ja on 
voimassa toistaiseksi. 
 

Päätös    
 
 Jakelu 
 Raila Peltola 
 Teija Alatalo 
 Anne Filali 
 Tarja Vainionpää 
 Tarja Kadenius 
 Marjo Kujansuu 
 Outi Rämö 
  
 



 

 

Esityslista 13/2021  20 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

 
180 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon 
 
SOSTE 16.11.2021       
1198/00.00.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Sosiaalityön johtaja Anne Filali 
 

Vammaisneuvosto pyytää, että sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää 
vammaisneuvostoon edustajansa ja hänelle varajäsenen. 

 
Tornion kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 hyväksynyt 
vammaisneuvoston toimintasäännön. Toimintasäännön mukaan 
vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa vammaisten kuntalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tehdä esityksiä kunnan 
toimielinten käsiteltäväksi, antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijana 
vammaisjärjestöjen ja kaupungin kesken. 

 
Vammaisneuvoston toimintakausi on valtuustokauden mittainen. 
Vammaisneuvostoon kuuluu vammaisjärjestöjen edustajia, 
kaupunginhallituksen edustaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja, 
elämänlaatulautakunnan valitsema edustaja, teknisen keskuksen edustaja 
sekä seurakunnan edustaja. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vanhus- 
ja vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Neuvosto 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää vammaisneuvostoon edustajansa ja 
hänelle varajäsenen. 
 

Päätös    
 
 
 _______ 
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Hakemus palvelusetelituottajaksi / Kotipalvelu Essi 
 
SOSTE 16.11.2021       
1175/02.08.02/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 
 
 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan 

sosiaalipalvelut jaetaan ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin (11 §) ja 
luvanvaraisiin sosiaalipalveluihin (7 §). Kotipalvelu Essi on tehnyt 
ilmoituksen Tornion kaupungille yksityisten sosiaalipalvelujen 
tuottamisesta. Näiden palvelujen tuottamisesta päättää kunta, eikä näiden 
palvelujen tuottajaa merkitä aluehallintoviraston rekisteriin. Kotipalvelu 
Essin toiminnasta vastaava henkilö Essi Ravaska on ilmoituksen lisäksi 
tehnyt hakemukset henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen ja 
siivouspalvelun palvelusetelituottajaksi.   
 
Palvelun tuottaja on toimittanut seuraavat asiakirjat: 
- ote kaupparekisteristä 
- todistus yrittäjäeläkevakuutuksesta 
- todistus vakuutuksen voimassaolosta, joka sisältää toiminnan 

vastuuvakuutuksen 
- todistus verojen maksamisesta 
- jäljennös vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta sekä 

voimassaoleva todistus suoritetusta lääkehoidon tentistä 
- toimintasuunnitelma 
- sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 
- hinnasto 
 
Palvelun tuottajan antamien selvitysten perusteella Kotipalvelu Essi täyttää 
yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2022) asetetut 
vaatimukset. Kotipalvelu Essi täyttää myös Tornion kaupungin 
palvelusetelisääntökirjan mukaiset hyväksymiskriteerit ja edellytykset 
henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen ja siivouspalvelun 
palvelusetelituottajana toimimiseksi.    
 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa ilmoituksen vastaan ja myöntää 
Kotipalvelu Essille luvan tuottaa henkilökohtaisen avun, omaishoidon tuen 
palveluita sekä siivouspalveluita Tornion alueella. Lisäksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta hyväksyy Kotipalvelu Essin henkilökohtaisen avun, 
omaishoidon tuen ja siivouspalveluiden palvelusetelituottajaksi Tornion 
kaupungille. 
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Päätös    
 
 Jakelu: 
 Essi Ravaska 
 Vs. osastonhoitaja Maija Korpi 
 Palveluohjaaja Marjo Kujansuu 
 Toimistosihteeri Tarja Vainionpää 
 Sosiaalityöntekijä Liisa Kalliainen 
 
 _______ 
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Hyvinvointipalvelujen joulun ajan 2021 supistettu toiminta 
 
SOSTE 16.11.2021       
1174/05.00.00/2021    
 
 
Valmistelija Talouspäällikkö Raila Peltola 

 
Toimipisteitä esitetään pidettäväksi suljettuina joulun aikana seuraavasti:  
 
Neuvolat 24.12.2021 – 2.1.2022 
Suensaaren neuvola päivystää 27.12.-31.12.2021 
 
Vanhusten päiväkeskus Saarenhelmi 20.12.2021 – 2.1.2022 
 
A-klinikka    24.12 - 29.12.2021  ja  7.1.2022. 
 
Päiväkeskus Väylän Valo   20.12.-24.12.2021   
 
Perheneuvola 22.12.2021 - 10.1.2022 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen 
 

Päätös    
 
 _______ 
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183 
Aloite toimivallan siirtämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnalta viranhaltijalle 
henkilöstövalintoja koskevissa asioissa 
 
SOSTE 16.11.2021       
1074/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti ja talouspäällikkö Raila Peltola 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Henna Knuuti on jättänyt lautakunta-
aloitteen: 
 
Aloite toimivallan siirtämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
viranhaltijalle henklilöstövalintoja koskevissa asioissa  
 
Esitän, että Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta siirtää 
hallintosäännön mukaiset lautakunnan päätösvallan alaiset vakituisten 
viran- ja toimenhaltijoiden valinnoista toimialajohtajan päätettäväksi. 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa kärsitään toiminnan vaarantavasta 
työntekijäpulasta. Lautakunnankin on syytä tehdä jokainen pienikin asia, 
joka voi osaltaan olla auttamassa rekrytointiongelmia. Lautakuntatasolla 
tapahtuva laitoshuoltajien, ravitsemistyöntekijöiden, hoitajien tai muun 
työntekijän valinta on valtakunnallisesti ja Lapinkin alueella harvinainen 
muinaisjäänne. Se on tolkuttoman hidas, raskas ja byrokraattinen tapa 
palkata ihmisiä töihin. Lisäksi poliittisen pöydän ääreen tuotavat 
rekrytoinnit aina lisää riskiä poliittisesti värittyneestä henkilövalinnasta. Se 
ei lisää kunta-alan työpaikkojen houkuttavuutta. Tornion kaupungin 
hallintosääntö antaa lautakunnalle mahdollisuuden siirtää toimivallan 
tällaisessa asiassa toimialajohtajan päätettäväksi. 
 
Valmistelijoiden esitys: 
 
Tornion kaupungin voimassaolevan hallintosäännössä todetaan 
henkilöstövalinnoista seuraavaa: 
 
39 § Henkilöstövalinnat ja palkan määrääminen  
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta. Kaupunginhallitus päättää 
oman toimialan vakituisen henkilöstön valinnasta. Lisäksi kaupunginhallitus 
valitsee toimialajohtajat ja palvelualueiden päälliköt.  
 
Lautakunta päättää muista kuin edellä mainituista vakinaisten viran- ja 
toimenhaltijoiden valinnoista, ellei lautakunta ole siirtänyt valintaa 
toimialajohtajan päätettäväksi palvelualueen päällikön esittelystä. 
 
Sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi tulisi 
rekrytointiprosessin olla mahdollisimman sujuva, joten aloite on perusteltu 
ja muutos on tarpeellinen. 
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Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 

 
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lautakunta-aloitteen eli sosiaali- ja 

terveyslautakunta siirtää hallintosäännön 39§ tarkoittamien vakinaisten 
viran- ja toimenhaltijoiden valinnan toimialajohtajan päätettäväksi 
palvelualuepäälliköiden esityksestä. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Aloite kokouskutsun, esityslistan ja oheismateriaalin toimittamisesta pyynnöstä sähköisessä 
muodossa 
 
SOSTE 16.11.2021       
1075/00.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija talouspäällikkö Raila Peltola 
   
 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Henna Knuuti on jättänyt lautakunta-

aloitteen: 
 
 Esitän, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä olisi jatkossa 

mahdollista pyynnöstä saada kokousmateriaali paperiversion sijaan 
sähköisesti sähköpostiin. Tein samansisältöisen lautakunta-aloitteen 
toimiessani teknisten palvelujen lautakunnan varsinaisena jäsenenä 
toimintakaudella 2017-2021. 

 
 Tämä käytäntö on palvellut erinomaisesti itseni kaltaisia useammassa kuin 

yhdessä vakituisessa asunnossa asuvan luottamushenkliön riittävää 
tiedonsaantia. Vaikka lautakunta kokouksessaan 23.5.2018 §93 hyväksyi 
pohjaesityksen, missä kiellettiin mahdollisuus toimittaa esityslistat 
oheismateriaaleineen lautakunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse, 
olen ne kuitenkin 24.5.2018 alkaen aina saanut sähköisesti osoitteeseen: 
henna.knuuti@tornio.fi.  

 
 Tuolloin lautakunta-aloitteeni valmistelutekstissä mainitaan: ”Kokouskutsu, 

esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan kuitenkin niin halutessaan 
hallintosäännön §125 mukaisesti lähettää sähköisinä lautakunnan 
varsinaisille jäsenille etunimi.sukunimi@tornio.fi sähköpostiosoitteisiin.  

 
 Lähetettäessä huomioidaan uusi tietosuojalaki siten, että asiakirjat 

lähetetään salattua sähköpostiyhteyttä käyttäen. Mikäli varsinainen jäsen 
ei pääse kokoukseen, hänen tulee ilmoittaa asiasta Tornion kaupungin 
keskushallinnolle, josta lähetetään asiakirjat varajäsenelle salattua 
sähköpostiyhteyttä käyttäen. Asiakirjoja ei tällöin enää tulostettaisi ja 
monistettaisi paperisina.  

 
 Tornion kaupungin hallintosääntö §124: ”Kokouskutsu lähetetään 

toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus 
tai -velvollisus. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava 
jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin 
päättänyt.  

 
 §126 Sähköinen kokouskutsu: ”Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja 

oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhalitus tai 
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sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, 
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 
Valmistelijan esitys: 
 
Tornion kaupungin toimielinten kokousten sähköistämistä on käsitelty 
kaupunginhallituksessa 29.3.2021 § 110. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei 
tule siirtymään sähköiseen kokouskäytäntöön muista Tornion kaupungin 
toimielimistä poiketen johtuen soteuudistuksesta. Hyvinvointipalvelut siirtyy 
vuoden 2023 alussa hyvinvointialueen toiminnaksi.   
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen ja 
toteaa lautakunta-aloitteen käsitellyksi. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Valtuustoaloite vanhuspalvelujen turvaamiseksi 
 
298/05.17.00/2021 
 
KV 29.03.2021 § 42  

Valmistelija kaupunginlakimies Hannu Markkula: 
 
Valtuutettu Outi Keinänen jätti 29.3.2021 seuraavan sisältöisen valtuusto-
aloitteen: 
 
"Tornion vanhuspalveluissa hoitotyöntekijöiden vuosilomien ja sairauslo-
mien sijaisten saanti on vaikeutunut jo niin huomattavasti, että se vaaran-
taa ikäihmisten palvelujen saantia ja erityisesti kotihoidon järjestämistä. Tu-
levasta kesästä voi muodostua katastrofaalinen sekä kaupungin omille 
vanhuspalveluyksiköille, varsinkin kotihoidolle, että muille vanhuspalvelun 
tuottajille. Viimekädessä kaupunki vastaa kaikista vanhuspalveluista niin, 
että torniolaiset ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut. 
 
Tiedustellessani kaupungin vanhuspalvelujen sijaistilanteesta jo helmi-
kuussa vanhuspalveluista vastaavilta johtavilta viranhaltijoilta, he toivat 
ison huolensa esille sijaisten vähyydestä. Vanhuspalveluihin sijaisiksi sopi-
via hoitajia on palkattu myös koronakontteihin näytteiden ottajiksi, joten 
alueemme sijaistilanne voi olla senkin vuoksi vaikeutunut. Alun perin ko-
ronanäytteiden ottoon haettiin myös muita kuin hoitotyön ammattilaisia, 
mutta tilanne oli kuitenkin muuttunut ja sinne palkattiinkin hoitotyön ammat-
tilaisia. 
 
Vanhuspalveluiden sijaisten puutteesta on tiedotettu myös sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaa maaliskuussa. 
 
Sijaisten puuttumiseen täytyy reagoida nopeasti, sillä vanhuksia ei voi jät-
tää ilman hoitoa ja palveluja, eikä heidän kotihoitoa järjestämättä. Ko-
ronanäytteiden ottamiseen ei tarvita myöskään työparina yhtä aikaa kahta 
hoitotyön ammattilaista, vaan työparina voisi olla tehtävään erikseen koulu-
tettu henkilö, joka toimii hoitajan apuna. 
 
Koronanäytteenottoon tarvittavan henkilöstön pätevyysvaatimuksia tulee 
selvittää tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriöstä, jonka vastuulla on 
erikseen seurata myös vanhuspalvelulain toteutumista. Tämä hoitajien si-
jaisten saannin ongelma on annettava ministeriölle viipymättä tiedoksi, 
jotta näytteenoton henkilöstön pätevyysvaatimuksia voidaan tarkastella 
heti uudelleen. Vanhustyö on vaativaa ja siinä työssä tarvitaan hoitotyön 
ammattilaisia. Nykyinen vaikea sijaistilanne jatkuessaan estää vanhuspal-
velulain toteuttamisen Torniossa ja vaarantaa ikäihmisten palvelujen saan-
tia. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  16.11.2021 
 

 

Esitän kiireellisesti ryhtymistä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vanhuspalve-
lut Torniossa voidaan turvata. Hoitajien koulutuspaikkoja täytyy myös lisätä 
Meri-Lappiin." 

 
KAUPUNGINVALTUUSTO: 
 

Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
LISÄTIEDOT:  kaupunginlakimies Hannu Markkula 
 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua. 

 
Otteet: 
valmisteltavaksi perusturvajohtaja Leena Karjalainen 

 
_______ 

 
 
 
SOSTE 16.11.2021       
910/05.00.00/2021    
 
 
Valmistelija Vs.perusturvajohtaja Maarit Alalahti 

 
Hyvinvointipalvelujen toimialalla on tehty toimenpiteitä henkilöstön 
riittävyyden turvaamiseksi. Henkilöstön kesälomia on porrastettu aiempaa 
pidemmälle aikajaksolle, sijaisille on tehty vuoden mittaisia työsopimuksia, 
kutsurahan määrää on korotettu ja Lappian kanssa on aloitettu yhteistyö 
lähihoitajan oppisopimuskoulutuksesta. Tällä hetkellä vanhus- ja 
hoitopalvelujen palvelualueella on aloittanut/aloittamassa useita 
oppisopimusopiskelijoita. Lisäksi alueellisena yhteistyönä on 
käynnistymässä hanke, jonka tavoitteena on vastata sotehenkilöstön 
rekrytointihaasteisiin.  Hyvinvointipalvelujen toimialalle tullaan myös 
laatimaan suunnitelma siitä, miten turvataan asiakkaiden/potilaiden hoito ja 
huolenpito tilanteessa, jossa henkilöstön määrä on laskenut kriittiselle 
tasolle. 
 

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit 
 

Päätösehdotus Sosiaali-ja terveyslautakunta toteaa, että  hyvinvointipalvelujen toimialalla 
on  suoritettu ja on suunnitteilla toimenpiteitä henkilöstön riittävyyden 
varmistamiseksi. 
 

Päätös    
 
 
 _______ 
 


