
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.5.2021 
 
 
Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.  
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. 
 
 
36 § Erikoislääkäripalveluiden sääntökirja 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

− hyväksyä päivitetyn erikoislääkäripalvelujen palvelusetelin sääntökirjan siten, että muutokset 
astuvat voimaan 1.6.2021 

− valtuuttaa viranhaltijat tarvittaessa tekemään suunnitelmaan välttämättömiä tarkistuksia. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
37 § Talouden toteutuminen 1.1. – 31.3.2021 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.– 31.3.2021 tiedoksi. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
38 § Tulosyksiköiden päälliköt, sosiaali- ja terveystoimiala 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä tulosyksiköiden päälliköt ja varahenkilöt ehdotuksen 
mukaisesti. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
39 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sosiaalihuollon asiakasmaksut 
1.7.2021 alkaen. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
40 § Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveydenhuollon asiakasmaksut asiatekstin mukaisina 
1.7.2021 alkaen. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
41 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen viraksi ja sijoituspaikan muuttaminen 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hoiva- 
ja kuntoutuskoti Puistolan sosiaaliohjaajan toimi muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi ja uudeksi 
sijoituspaikaksi määritellään päihdeklinikka. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
42 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, Hoiva- ja kuntoutuskoti 
Puistola 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hoiva- 
ja kuntoutuskoti Puistolan lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
43 § Uuden jäsenen nimeäminen erityishuollon johtoryhmään 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä erityishuollon johtoryhmän jäseneksi vammaispalvelujen 
vastaavan sosiaalityöntekijän Maija Koivulan. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 



 
 
44 § Perintönä ja testamentilla saatujen varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2021 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä rahastojen ja testamenttien käyttösuunnitelman 
vuodelle 2021. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
45 § Lausunto aluehallintovirastolle, kaupungin kuuleminen, lapsiperheiden sosiaalityö 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

− hyväksyä oheisen selvityksen aluehallintovirastolle lähetettäväksi ja toteaa kaupungin 
käyttäneen oikeuttaan tulla kuulluksi 

− esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se perustaa lapsiperheiden 
sosiaalipalveluihin viisi sosiaalityöntekijän virkaa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
46 § Viranhaltijapäätökset 
Johtavan ylilääkärin ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
Lisätiedot:  
Puheenjohtaja Reijo Keski-Hynnilä, 050 377 5943                  
Johtava ylilääkäri Tiina Perä, 040 753 6487 


