
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 26.8.2021 
 
Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.  
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla. 
 
77 § Toimialojen esittely 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
78 § Sosiaali- ja terveyslautakunta toimikaudeksi 2021 – 2022 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 
Päätös: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, ettei kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja, kaupunginjohtaja eikä kaupunginhallituksen edustaja osallistu salaisen esityslistan 
käsittelyyn. 
 
79 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen koollekutsuminen ja esityslista 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että se kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden toinen 
torstai, ellei jonkin kokouksen osalta erikseen toisin sovita ja esityslista toimitetaan kokousta 
edeltävänä perjantaina, kuitenkin vähintään kaksi päivää ennen kokousta. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraavat kokoukset vuonna 2021: 
9.9.2021 kello 15.30 
14.10.2021 kello 15.30 
11.11.2021 kello 15.30 
9.12.2021 kello 15.30 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
80 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanpitäjän/sihteerin määrääminen ja tehtävät 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi lakimies 
Soile Lepistön. 
Käsittely: 
Lakimies Soile Lepistö poistui asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjä tämän pykälän kohdalla oli 
tulosaluejohtaja Päivi Saukko. 
Päätös: 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
81 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpito 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 

- pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä siten, että tarkastus 
tapahtuu viimeistään nähtävilläpitopäivää edeltävänä päivänä. 

- lautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta, 
kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä kello 13 – 15. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
82 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan haastattelutyöryhmän nimeäminen 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä haastattelutyöryhmään kolme luottamushenkilöä ja heille 
varajäsenet. 
Päätös: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita haastattelutyöryhmään Raimo Ristilän, Martti Pajulammen ja 
Riina Knutsin. Varajäseneksi valittiin Anna Granlund. 
 
83 § Talouden toteutuminen 1.1. - 30.6.2021, sosiaali- ja terveystoimiala 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 



Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.– 30.6.2021 tiedoksi. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
84 § Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja 
terveyslautakunnan linjauskeskustelun mukaisen esityksen sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioksi 
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2024. 
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus on: 
- Toimintatuotot 27 397 400 eur 
- Toimintakulut - 272 101 400 eur 
- Toimintakate - 244 744 000 eur 
Päätös: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä valmistelutilanteen tiedoksi. Lautakunnan seuraavaan 
kokoukseen tulee esitys siitä, miten raamiin voidaan päästä. 
 
85 § Selvitys aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen ylittymisestä 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa oheisen selvityksen aluehallintovirastolle. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
86 § Sosiaaliohjaajan viran muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa vapautuneen sosiaaliohjaajan virka muutetaan sosiaalityöntekijän 
viraksi. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
87 § Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin hanke (YEE) 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

- sitoutua sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn yhdessä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
Oy:n kanssa hallinnoimaan Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin (YEE) ESR-
hankkeeseen vv. 2020-2023 

- sitoutua omarahoitusosuuteen 4420,55 euroa/hankevuosi 2021, 4678,32 euroa/hankevuosi 
2022 ja 534,27 euroa/hankevuosi 2023. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
88 § Viranhaltijapäätökset 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
Lisätiedot:  
Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330                  
Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899 


