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§1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 15.1.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§2

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teemu Hokkanen.
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5029/02.05.02/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 3
§3

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Björksten Jenni
Rysti Maria
Ahonen Sanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä tukevaan sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja
täydentävään järjestötoimintaan sekä veteraanien kuntoutukseen 470 000
euroa liitteen mukaisesti.
Käsittely
Seuraavat jäsenet poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi
Mustakallio hallintolain 28.1 § kohta 5
Värmälä hallintolain 28.1 § kohta 5
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 Sosiaali- ja
terveyslautakunnan myöntämiin järjestöavustuksiin on varattu 470 000
euroa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 13.5.2020 kokouksessaan
avustusperiaatteet vuodelle 2021. Järjestöavustukset ovat luonteeltaan
yleisavustuksia. Avustuksia myönnetään eläkeläis- ja veteraanijärjestöille,
sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden
toiminta luo espoolaisille sujuvan arjen perusedellytyksiä, lisää heidän
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osallistumismahdollisuuksiaan ja edistää heidän toimintakykyään,
hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestöavustuksia myönnetään myös
veteraanien avokuntoutukseen.
Järjestöavustuksilla tuetaan toimintaa, joka
 kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
 kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
 edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden arjessa toimimista ja
kuntoutumista
 tukee ikääntyneiden arjessa toimimista ja vähentää yksinäisyyttä
 lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
 on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
 edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän
voimavarojaan
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota järjestöjen
kykyyn
 tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät
espoolaisten arjessa toimimista sekä
 tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan toiminnan laatu, hakijan
tarve avustukseen sekä hakijan muu varainhankinta. Avustusta
myönnettäessä kiinnitetään lisäksi huomiota avustettavan toiminnan
suunnitelmallisuuteen sekä arvioidaan kaupungin edellisinä vuosina
myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumista, huomioiden että
korona on luonut haasteita järjestöjen toiminnan toteutukseen. Avustusta
myönnetään enintään anottu summa.
Järjestöavustusten hakuaika oli 1.10.2020 – 30.10.2020. Hakemukset tuli
olla toimitettuna kirjaamoon 30.10.2020 klo 15.45 mennessä. Määräaikaan
mennessä saapui 125 hakemusta (139/2019). Näiden lisäksi kaksi
hakemusta saapui myöhässä ja yksi hakemus vedettiin pois käsittelyn
aikana. Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi 120 järjestölle.
Avustushakemukset ovat nähtävillä Valtuustotalon TV-studiossa,
Espoonkatu 5, ma 18.1. – to 21.1.2021 klo 8-18.
Koronatilanne on vaikeuttanut erityisesti riskiryhmille kohdennettua
järjestötoimintaa ja luonut epävarmuutta vuoden 2021 toiminnan
suunnitteluun. Esitykseen on huomioitu hieman sitä, miten järjestöt ovat
muokanneet toimintaansa korona-aikaan sopivaksi. Järjestöjen rooli
korona-ajan negatiivisten vaikutusten lieventämisessä sekä asukkaiden
hyvinvoinnin tukemisessa koronasta palauduttaessa on merkittävä.
Lisäksi järjestöavustusten kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia asioita:


Arvioidaan suhteessa kaupungin muiden toimialojen sekä muiden
tahojen myöntämiin avustuksiin, mihin sosiaali- ja
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terveyslautakunnan myöntämä avustusmääräraha erityisesti
kannattaa kohdentaa.
Avustusta hakevat järjestöt ja avustettavan toiminnan kirjo on hyvin
laaja, erityisesti ryhmässä ”muut järjestöt”. Selvitetään, voisiko
avustusten hakemista ja myöntämistä selkiyttää niin, että eri
tyyppiseen toimintaan luodaan eri kriteerit.
Selkiytetään avustusten arviointiprosessia ja -resursseja.
Kehitetään sähköistä avustushakua.
Tieto avustuksista ja hakulomakkeet tulee olla saatavilla jatkossa
myös englannin kielellä.

Päätöshistoria

Liitteet
1 Veteraani- ja eläkeläisjärjestöt 2021
2 Sairaus ja vammaisjärjestöt 2021
3 Muut järjestöt 2021
Oheismateriaali
Vanhusneuvoston lausunto
Vammaisneuvoston lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 4
§4

Kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille
ja yhteisöille vuodelle 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Wilen Leena
Strömberg Juha-Pekka
Westerlund Leena
Villgren Kati
Nieminen Tapio E SOTET/SOS
Autio Anu
Laitsaari Susanna
Immonen Sirpa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kohdeavustukset vuodelle
2021 liitteessä todetuille merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville
järjestöille ja yhteisöille ja oikeuttaa tulosyksikön johtajat tekemään heidän
kanssaan kohdeavustuksiin liittyvät toteuttamisohjelmat vuodelle 2021.
Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Sosiaali- ja terveystoimi on tukenut taloudellisesti joitakin yleishyödyllisiä
järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tuottavat tietyille kuntalaisryhmille sosiaali- ja
terveystoimen palveluja tukevia palveluja. Näitä palveluja kaupunki ei
järjestä eikä tuota itse ja asiakkaat ohjautuvat niihin pääosin omatoimisesti
tai muiden kuin kaupungin toimijoiden ohjaamina. Suurin osa näistä
palveluista tuotetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
(STEA ent. RAY) rahoittamina. STEA:n avustuksen saamisen ehtona on,
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että kaupunki osallistuu toiminnan kustannuksiin. Järjestöjen palvelujen
tuottamiseen liittyy yleisesti vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
Vuodesta 2017 lähtien avustaminen on hoidettu julkisesti haettavalla
kohdeavustuksella. Vuoden 2021 kohdeavustukset olivat haussa 1.30.9.2020
Hakemuksia saapui 35 ja niiden euromääräinen loppusumma oli 2 529 686
M€. Kokonaan uusia hakemuksia oli kolme. Kohdeavustusta esitetään
myönnettäväksi 25 hakemukseen ja 10 hakemusta esitetään hylättäväksi.
Hylättäväksi esitetyt hakemukset eivät täyttäneet avustuskriteerejä.
Kohdeavustuksiin esitetään vuodelle 2021 myönnettäväksi yhteensä 1 548
018 M€. Lisäksi joillekin avustusten saajille annetaan kaupungin tilat
maksutta käyttöön.
Kaikkien avustusta saavaksi esitettyjen järjestöjen toiminnat ja palvelut
ovat tärkeitä tukipalveluja kuntalaisille sekä espoolaisille erityisryhmille ja
ne sopivat parhaiten järjestöjen tuottamiksi. STEA:n avustus näille
toiminnoille vuonna 2021 on noin 5,4M€ ja kaupungin tulee varmistaa
toimijoiden avustusten saaminen myös jatkossa osallistumalla toimintojen
tukemiseen. Lisäksi mukana on Sosiaali- ja terveysministeriön, ESRhankerahoitusta ym. rahoitusta.
Järjestöjen ja yhteisöjen tukemiseen varatut määrärahat sisältyvät kunkin
tulosyksikön vuoden 2021 talousarvioon.
Päätöshistoria

Liitteet
4 Järjestöt ja yhteisöt, joille esitetään kohdeavustusta vuodelle 2021
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100/02.02.03/2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 5
§5

Vuoden 2021 9 52 (koneet ja kalusto) määrärahan käytöstä ja
kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa
Valmistelijat / lisätiedot:
Norros Anu
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 määrärahaesityksen
952 (koneet ja kalusto) liitteen mukaisesti.
Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu sosiaali- ja terveystoimen
osalta ensikertaisen varustamisen ja laitehankintojen toteuttamiseen
vuodelle 2021 yhteensä 1,5 milj. euroa. Talousarvio ohjeiden mukaan
määrärahan tarkemmasta käytöstä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.
Vuoden 2021 priorisoidun hankintasuunnitelman mukaan lähtökohtana on,
että ensisijaisesti turvataan uusien toimitilojen varustaminen ja sen jälkeen
priorisoidaan uusittavat laitteet, koneet ja kalusteet. Budjettikirjan
perustelujen mukaisesti määräraha sisältää ensikertaisen varustelun
lisäksi yksittäiset poistonalaiset hankinnat, joiden hankintahinta on
vähintään 10 000 euroa.
Vuonna 2021 varaudutaan Espoon keskuksen Perhekeskus Campuksen
kaluste- ja järjestelmähankintoihin yhteensä 1,2 milj. euroa. Palveluverkko
muutoksien osalta varaudutaan yhteensä 0,3 milj. euroa. Määrärahasta
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käytetään Espoonlahden terveysaseman väistötilan käyttöönotosta
johtuviin kalustehankintoihin yhteensä 90 000 euroa.
Päätöshistoria

Liitteet
5 95 pääluokan irtaimen omaisuuden sekä koneiden ja kalustojen hankinnat vuonna 2021
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143/00.04.00/2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 6
§6

Pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen ja sosiaali- ja
terveyslautakuntien yhteistyökokous aiheesta nuorten mielenterveys
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää että sosiaali- ja terveyslautakunnan
jäsenet ja asiantuntijavirkamiehet osallistuvat Pääkaupunkiseudun
nuorisovaltuustojen ja sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteistyökokoukseen
9.2.2020 tai muuna ilmoitettavana aikana aiheena nuorten mielenterveys.
Lautakunnan osalta kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 29311/06.
Käsittely
Todettiin, että yhteistyökokous siirtyy maaliskuulle tai muuna ilmoitettavana
aikana pidettäväksi.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Helsingin kaupunki järjestää Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa,
Kauniainen ja Helsinki) nuorisovaltuustojen ja sosiaali- ja
terveyslautakuntien yhteistyökokouksen nuorten mielenterveydestä
9.2.2020 tai muuna ilmoitettavana aikana. Kokous järjestetään sähköisesti
Teams -kokouksena vallitsevan pandemiatilanteen takia.
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Tilaisuus on osoitettu pks:n sosiaali- ja
terveyslautakuntien/nuorisovaltuutettujen varsinaisille jäsenille ja
lautakuntiin nimetyille viranhaltijoille sekä asiantuntijavirkamiehille. Mikäli
lautakunnan varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan tilaisuuteen,
varajäsen voi osallistua hänen sijastaan.
Yhteistyökokouksen tarkoituksena on keskustella nuorten
mielenterveydestä pääkaupunkiseudulla.
Kutsu ja ohjelma tilaisuuteen toimitetaan myöhemmin.
Päätöshistoria
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5973/00.02.01/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 7
§7

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset,
kirjelmät ja selvitykset
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet asiat,
päätökset, kirjelmät ja selvitykset.
Käsittely
Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Värmälä Lehtosen kannattama teki seuraavan lautakunnan
kannanottosesityksen kohtaan 3:
”Lautakunta pitää tärkeänä, että iltapäivähoidon ja toiminnan
järjestämisessä huomioidaan vammaisen lapsen tarpeet ja iltapäivähoitoaja toimintaa järjestetään pilotin kohderyhmän lisäksi myös vanhemmille
lapsille. Lisäksi vammaisen lapsen edun mukainen iltapäivähoito- ja
toiminta tulee järjestää jo ennen pilottia.”
Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan lautakunnan
kannanottosesityksen kohtaan 4:
”Lautakunta pitää hyvänä, että Espoo käyttää suorahankintaa
kuljetuspalveluja käyttävien vammaisten ja ikäihmisten nykyisten
vakiotaksien käytön jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska vakiotaksin
saamisessa ja käytössä tulee huomioida asiakkaan etu, suorahankintaa
tulee soveltaa tarvittaessa myös uusiin asiakkaisiin. Lautakunnan
hyväksymän toimintaohjeen mukaan erityisin perustein asiakkaalle voidaan
myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns.
vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun
käytöstä hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi. Viranhaltija
kirjaa vakiotaksioikeuden asiakkaan kuljetuspalvelupäätökseen.”
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän
ehdotus kohtaan 3 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.
Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus
kohtaan 4 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet asiat,
päätökset, kirjelmät ja selvitykset.
Lisäksi lautakunta toteaa kohtaan 3
Lautakunta pitää tärkeänä, että iltapäivähoidon ja toiminnan
järjestämisessä huomioidaan vammaisen lapsen tarpeet ja iltapäivähoitoaja toimintaa järjestetään pilotin kohderyhmän lisäksi myös vanhemmille
lapsille. Lisäksi vammaisen lapsen edun mukainen iltapäivähoito- ja
toiminta tulee järjestää jo ennen pilottia
Lisäksi lautakunta toteaa kohtaan 4
Lautakunta pitää hyvänä, että Espoo käyttää suorahankintaa kuljetuspalveluja käyttävien vammaisten ja ikäihmisten nykyisten vakiotaksien käytön
jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska vakiotaksin saamisessa ja käytössä
tulee huomioida asiakkaan etu, suorahankintaa tulee soveltaa tarvittaessa
myös uusiin asiakkaisiin. Lautakunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaan erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa
saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien
vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman
tai sairauden vuoksi. Viranhaltija kirjaa vakiotaksioikeuden asiakkaan
kuljetuspalvelupäätökseen.”
Selostus
1
Palveluiden saatavuus
Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu
2
Käsittelyajat vammaispalveluissa
Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu
3
Vastaus vammaisneuvoston lausuntoon vammaisten lasten aamu- ja
iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon esityksestä
Vastaus on oheismateriaalina.
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4
Vastaus vammaisneuvoston esitykseen, Kuljetuspalvelujen
toimintaohje, vakiotaksin myöntämisperusteet
Vastaus esitykseen on oheismateriaalina.
5
Valtuustossa hyväksytyt toivomukset ja aloitevastaukset
6
Aluehallintoviraston selvityspyyntö terveydenhuollon toiminnasta
Covid-19 aikana
Selvityspyyntö ja vastaus ovat oheismateriaalina.
Päätöshistoria
Oheismateriaali
Vastaus vammaisneuvoston lausuntoon vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomaajan hoidon esityksestä
Vastine vammaisneuvoston esitykseen, Kuljetuspalvelujen toimintaohje, vakiotaksin
myöntämisperusteet
Aluehallintoviraston selvityspyyntö terveydenhuollon toiminnasta Covid-19 aikana
Vastaus selvityspyyntöön
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§8

Info-osuus
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi esittelijöiden infoosuudessa esille tuomat toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat.
Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi esittelijöiden info-osuudessa
esille tuomat toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat.
Selostus
Sisältö:
Toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat / Esittelijät
- Koronatilanne, ajankohtainen katsaus, vs. perusturvajohtaja Sanna
Svahn
- Sote tilannekatsaus, vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
- Terhokodin toiminnan jatkuminen, vanhustenpalvelujen johtaja Matti
Lyytikäinen
- Kuninkaankallion naapurustotyön esittely, perhe- ja sosiaalipalvelujen
johtaja Mari Ahlström
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§9

Viranhaltijoiden päätökset
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
Aluevastaava, kotihoito, Leppävaara henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 18.1.2021
1 § Kotihoidon ohjaajan viran määräaikainen täyttäminen, vanhusten
palvelut
Asiakasmaksuyksikön erityissuunnittelijan yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 20.1.2021
1 § Päätös korvausvaatimukseen, salassa pidettävä
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
11.1.2021
1 § Sosiaaliohjaaja ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
aikuissosiaalityöhön
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
13.1.2021
1 § Sosiaaliohjaaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
aikuissosiaalityöhön
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
13.1.2021
2 § Sosiaaliohjaaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perhe- ja
sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, ESPOO-02-1225-20
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
18.1.2021
3 § Sosiaaliohjaaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perhe- ja
sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, ESPOO-02-1225-20
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
18.1.2021
4 § Sosiaaliohjaaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perhe- ja
sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, ESPOO-02-1225-20
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Kotihoidon päällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 13.1.2021
1 § Asiantuntija, viran määräaikainen täyttäminen, vanhusten palvelut
Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikön henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.1.2021
1 § Päätösvallan käyttäminen lapsiperheiden erityispalveluissa, Espoon
keskuksen lastensuojelu
2 § Päätösvallan käyttäminen lapsiperheiden erityispalveluissa, MatinkyläOlari-Tapiolan lastensuojelu
3 § Päätösvallan käyttäminen lapsiperheiden erityispalveluissa, MatinkyläOlari-Tapiolan lastensuojelu
Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikön henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 13.1.2021
4 § Päätösvallan käyttäminen lapsiperheiden erityispalveluissa, MatinkyläOlari-Tapiola
Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.1.2021
2 § Lapsiperheiden erityispalveluiden hankinta
3 § Lapsiperheiden erityispalveluiden hankinta
Lasten erityispalvelujen päällikön henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 22.12.2020
13 § Asiantuntijan määräaikainen virka 322994
Palvelupäällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 15.1.2021
1 § Johtava sosiaalityöntekijä, viran määräaikainen täyttäminen. Virka
sijoittuu Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikköön
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 13.1.2021
1 § Sosiaaliohjaaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 333418
2 § Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 333628
3 § Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 333919
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 15.1.2021
4 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, vakanssinumero
333629
5 § Vammaisten sosiaalityön päällikkö, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 333828
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 15.1.2021
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6 § Sosiaalityöntekijä, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero
300822
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.1.2021
1 § Hankintapäätös hyvinvointimittarin pilotoinnista
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.1.2021
2 § Lapsiperheiden erityispalveluiden hankinta
Perhesosiaalityön päällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
22.12.2020
1 § Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka
Perhesosiaalityön päällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
19.1.2021
1 § Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka 021102
Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
12.1.2021
1 § Terveyskeskuslääkäri Leppävaaran terveysasemalle, viran vakinainen
täyttäminen, vakanssinumero 333426. Virka sijoittuu Terveyspalveluttulosyksikköön
Terveyspalvelujen johtajanhenkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
14.1.2021
2 § Palveluesimies, viran vakinainen täyttäminen, Virka sijoittuu
Terveyspalvelut -tulosyksikköön
Terveyspalvelujen johtajanhenkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
21.1.2021
3 § Vastaava ohjaaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero
322022. Virka sijoittuu Terveyspalvelut-tulosyksikköön
Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja
14.1.2021
1 § Accu-Chek Guide Link-verensokerimittarin lisätarvikkeiden hankinta
Terveyspalvelujen johtajanhankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja
18.1.2021
2 § Suun terveydenhuollon ostopalvelun hankinta
Vammaispalvelupäällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja
19.1.2021
1 § Vammaispalvelujen hankinta 2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§9

23/26
21.01.2021

Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
29.12.2020
33 § Erikoislääkäri, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 333686,
Vanhusten palvelut-tulosyksikössä
Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
13.1.2021
32 § Sosiaalityöntekijän tehtävän täyttämättä jättäminen Asumisen
palveluohjaus ja sosiaalityön yksikkö
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
18.12.2020
97 § Stella Kotihoito Oy ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun toiminnan
muutoksesta
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
15.1.2021
1 § Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen toimipisteiden
aukioloaikojen väliaikaiset muutokset, jatkopäätös
Vanhusten palvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja
21.1.2021
1 § Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely
Esittelijän tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 4
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan 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. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
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
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

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.

