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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Koskinen Sirpa
Mäntynen Jarmo
Ekuri Jukka
Englund Satu
Koskinen Susanna
Ääritalo Antti
Järvelä Mirja
Rekola Kati
Leppänen Jenni

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhall. pj
kunnanhall. edustaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

esteellinen § 46

läsnä §:t 38-39

Leino Tuula

Allekirjoitukset
Sirpa Koskinen
puheenjohtaja

Kati Rekola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
35 - 48
Pöytäkirjan tarkastus

Kustavi

18.6.2021

Jarmo Mäntynen
Susanna Koskinen Satu Englund
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa 21.6.2021

Ptk tark.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 35

4/2021

17.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 35
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 36
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Susanna Koskinen
ja Jarmo Mäntynen.
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Mäntynen ja Susanna Koskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 18.6.2021 klo. 15.00.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 37

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan ja mahdolliset muutokset
käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaisen toimi
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 38

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020 lähtien
ovat seuraavat. Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea
kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla
korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden ryhmässä
korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1
kasvattaja / 13 lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Lasten tai
hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon,
jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia,
ellei heille ole erityistä avustajaa.
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä
olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen
opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne muuttuu niin sanotusti
kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1 kasvatustieteen
kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi
(voidaan korvata kasvatustieteen kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja. Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa,
joka on tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa henkilöstörakenteen uudistukselle
on 1.1.2030 asti.
Suotorpan päiväkodissa Karpaloissa (3-4 vuotiaat) syksyllä 2021 kirjoilla on
kuusi lasta, ja siellä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
Viiskareissa (2vuotinen esiopetus) on aloittamassa kahdeksan lasta, joista
yhdelle haetaan erityisentuen päätös, sekä kahdella tehostettu tuki.
Viiskareissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja (esiopetuspätevyys)
sekä lastenhoitaja. Esiopetuksessa on neljä lasta, joista kolme käyttää myös
täydentävää varhaiskasvatusta (yksi vuorohoidon tarve) ja joista yhdellä on
erityisen tuen tarve. Esiopetuksessa työskentelee esiopettaja ja 0,5
ryhmäavustaja.
Syksyllä 2021 Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on 10
lasta, ja siellä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Näistä toinen on toiminut kuluvan kauden
ryhmäavustaja/lastenhoitaja nimikkeellä määräaikaisessa työsuhteessa
31.8.2021 asti.
Syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä näyttäisi
pienenevän niin, että yllä olevan kuvailun mukainen tarve määräaikaiselle
varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle vain kaudelle 2021-2022 olisi perusteltua.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää antaa rekrytointiluvan määräaikaiselle
(1.9.2021-30.6.2022) varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle.
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Esityksen mukaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen
oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Ptk tark.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 39

4/2021

8

17.06.2021

Lähihoitajan määräaikainen toimi esiopetukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 39
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020 lähtien
ovat seuraavat:
Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa
vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12
lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1
kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13
lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Lasten tai hoito- ja
kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos
päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, ellei
heille ole erityistä avustajaa.
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä
olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen
opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne muuttuu niin sanotusti
kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1 kasvatustieteen
kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi
(voidaan korvata kasvatustieteen kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja. Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa,
joka on tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa henkilöstörakenteen uudistukselle
on 1.1.2030 asti.
Syksyllä 2021 Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on 10
lasta, ja siellä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Karpaloissa (3-4 vuotiaat) syksyllä 2021
kirjoilla on kuusi lasta, ja siellä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
Viiskareissa (2vuotinen esiopetus) on aloittamassa kahdeksan lasta, joista
yhdelle haetaan erityisentuen päätöstä, sekä kahdella tehostettu tuki.
Viiskareissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja (esiopetuspätevyys)
sekä lastenhoitaja.
Esiopetuksessa on neljä lasta, joista kolme käyttää myös täydentävää
varhaiskasvatusta (yksi vuorohoidon tarve) ja joista yhdellä on erityisen tuen
tarve. Esiopetuksessa työskentelee esiopettaja. Erityisen tuen piirissä olevan
lapsen kasvun ja oppimisen tuen sekä turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan
ryhmään esiopetusajaksi ryhmäavustaja
Syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä näyttäisi
pienenevän niin, että yllä olevan kuvailun mukainen tarve määräaikaiselle
esiopetuksen ryhmäavustajalle vain kaudelle 2021-2022 olisi perusteltua.
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista
sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelussa työskentelee tällä hetkellä
lähihoitaja tuntityönä. Palvelun tarve on tällä hetkellä 10 tuntia viikossa,
tuntimäärä voi kuitenkin vaihdella ja tulevaisuuden palvelun tarvetta on vaikea
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ennustaa. Lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajan työsuhde päättyy 1.9.2021.
Palvelua ei ole järkevää tuottaa ostopalveluna.
Esiopetuksen määräaikaiseen ryhmäavustajan tehtävät ja lapsiperheiden
kotipalvelun lähihoitajan tehtävät olisi mahdollista yhdistää lähihoitajan
toimeksi, joka kohdistuisi varhaiskasvatuksen esiopetukseen ja lapsiperheiden
kotipalveluun. Laskennallisesti lähihoitajan resurssi jakaantuisi
palvelualueiden välillä tasan, mutta jos lapsiperheiden kotipalvelutyön tarve
olisi tätä pienempi, työ painottuisi tuolloin esiopetukseen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää antaa rekrytointiluvan määräaikaiselle
(17.8.2021-31.5.2022) lähihoitajan toimelle esiopetukseen ja
lapsiperheiden kotipalveluun.

Päätös

Esityksen mukaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen
oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
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Varhaiskasvatuksen johtajan irtisanoutuminen
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 40

Varhaiskasvatuksen johtaja Anni häkli on irtisanonut virkasuhteensa
päättymään 2.1.2022 17.5.2021 päivätyllä kirjeellä. Häkli on ollut
opintovapaalla ja hänen sijaisenaan toimii Jenni Leppänen 19.8.2022 asti.
Leppänen valittiin varhaiskasvatuksen opettajan toimeen
sosiaalilautakunnan kokouksessa 18.3.2021.

Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Anni Häklin irtisanoutumisen
varhaiskasvatuksen johtajan virasta 17.5.2021 ja toteaa hänen
työsuhteensa päättyvän Kustavin kuntaan 2.1.2022.
Sosiaalilautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen johtajan viran
haettavaksi ja nimeää valintatyöryhmän rekrytointia varten. Lisäksi
sosiaalilautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan tehtäväkohtaisen
palkan määrän.
Sosiaalilautakunta kiittää Anni Häkliä tehdystä työstä Kustavin kunnan
palveluksessa.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Oheismateriaali
Irtisanomisilmoitus
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Talousarvion toteumavertailu 1-4/2021
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 41

Sosiaalitoimen talousarvion toteumavertailu 1-4/2021 asian liitteenä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee sosiaalitoimen talousarvion toteumavertailun
1-4/2021 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
sos.toimi tehtäväalueittain huhtik2021
sos.toimi tuloslaskelma tileittäin huhtik2021
sos.toimi tarkalla tasolla huhtik2021
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 alkaen
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 42

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulee muutos 1.7.2021
lukien (1201/2020 vahvistettu 30.12.2020). Laki muutoksessa on kyse
asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksesta. Sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sekä asiakasmaksulaissa
(734/1992) että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
asetuksessa (912/1992).
Lakimuutoksilla pyritään edistämään terveyden tasa-arvoa ja hoidon
saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan
terveyspalveluiden maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja.
Lakimuutoksen myötä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävän
asumispalvelun maksuperusteista säädetään laissa, kun ne aiemmin ovat
olleet kunnan päätettävissä. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen,
laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksut puolestaan tulevat
määräytymään lähes yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät
näissä nettotulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan
nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jatkuvan ja
säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksut määräytyvät
1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät edelleen
bruttotulojen mukaan maksutaulukon prosenttien mukaisesti.
Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin
on mm. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen
sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Muutoksilla
halutaan selkeyttää ja täsmentää sekä korostaa sitä, että kaikkiin
asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea
muutosta. Asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Maksukattoa
kerryttäviä palveluja tulee lisää 1.1.2022 lukien. Asiakasmaksujen
enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on tällä hetkellä 683 euroa
kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon
sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen
kalenterivuoden loppuun. Maksukatto koskee lähinnä terveydenhuollon
palveluita.
Asiakasmaksulain muutoksista johtuen pitkäaikaishoidossa olevien
asiakkaiden asiakasmaksupäätökset tulee uusia kotipalvelun ja tehostetun
palveluasumisen osalta. Työmäärä on suuri. Laskelmaa siitä, kuinka paljon
muutokset vähentävät asiakasmaksutuloja, ei ole vielä tehty. Vähennystä
ei ole otettu huomioon talousarviossa 2021.
Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetussa laissa ja sen nojalla annetussa
asiakasmaksuasetuksessa. Suomen perustuslakivaliokunta on kirjannut,
ettei henkilön taloudellinen asema saa olla esteenä palveluiden saamiselle.
Ptk tark.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut ovat joko tasasuuruisia tai
tulosidonnaisia.
Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin joulukuussa 2020; laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (L
1201/2020) tulee voimaan 1.7.2021 ja maksukaton laajennukset vuoden
2022 alusta. Kyseessä on asiakasmaksulain osittaisuudistus. Esityksen
mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja
kohtuullistetaan. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Jatkossakin
kunta voi päättää maksuista, joita se perii palveluista, mutta uudistuksen
tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien laskutusta. Uudistus tulee
pienetämään ikäihmisten palveluiden maksutuottoja selkeästi.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta,
tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä
tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa
kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty
toimeentulotukea. Laissa painotetaan myös asiakasmaksujen alentamisen
ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan.
Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan
toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Maksukatto säilyy 683
eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä.
Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten
asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin
perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa
palveluasumisessa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista
säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon
maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa
olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin
perustein. Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä
jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään
lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun
alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat
eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista
selvitäkseen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen asiakasmaksulain muutokset ja
päättää Kustavin kunnan sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista liitteen
mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
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Ruokapalveluesimiehen toimen auki julistaminen
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 43

Kunnanhallitus hyväksyi 31.5.2021 ruokapalveluesimies Sari Silverille
irtisanoutumisen ruokapalveluesimiehen toimesta 18.5.2021 ja totesi
hänen työsuhteensa päättyvän Kustavin kuntaan 31.5.2021.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää julistaa ruokapalveluesimiehen toimen
haettavaksi ja nimeää valintatyöryhmän rekrytointia varten. Lisäksi
sosiaalilautakunta päättää ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaisen palkan
määrän.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 44
Sosiaaliasiamiehen palvelu on kunnan lakisääteinen palvelu, joka perustuu
lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 24 §:ään. Jokaisella
kunnalla on oltava nimetty sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla
kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Kustavin kunta on ostanut
sosiaaliasiamiespalvelut Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Oy Vasso Ab:ltä. Varsinais- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Vasso Ab on tuottanut vuonna 2020 sosiaaliasiamiespalvelut kolmelletoista
kunnalle/kaupungille/yhtymälle; Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto,
Marttila, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, Uusikaupunki ja
Vehmaa. Väestöpohja on yhteensä lähes 160 000 asukasta, kun yhteen
on laskettu sekä sosiaali- että potilasasiamiestoimintaan kuuluvat kunnat.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävää hoitaa yksi päätoiminen asiamies,
Kati Lammi.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa;
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi;
sekä
5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa
siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamies Kati Lammi on toimittanut selvityksen vuoden 2020
sosiaaliasiamiehen palveluista ja niiden käytöstä. Sosiaaliasiamiehen
raportti asian liitteenä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen
tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
sosiaaliasiamiehen selvitys 2020
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Lausuntopyyntö terveyspalvelujen talousarvioon 2022
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 45

Uudenkaupungin kaupunki tuottaa terveyspalvelut ja niihin läheisesti
liittyvät sosiaalihuollon palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden 2022 toiminnan suunnittelua
ohjaavat terveyspalvelujen yhteistoimintasopimus sekä laatutyö. Näiden
lisäksi toimintasuunnitelma rakennetaan yhteistoiminta-alueen kuntien
antamien lausuntojen perusteella. Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö
ei ole vielä valmistunut ja tulevaisuuden suuntaviivat sen suhteen ovat
edelleen epävarmat. Tämä huomioiden U-sote valmistelee tulevan
talousarvion tämänhetkiseen toimintaan pohjautuen.
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus pyytää Kustavin kunnalta
lausuntoa alueen perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vuonna
2022. Lausunnossa pyydetään arvioimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat
asukkaidenne palvelujen tarpeeseen ja perusterveydenhuollon järjestäjältä
ostettavien palveluiden määrään sekä esittämään mahdollisia
kehittämisehdotuksia, jotta tuotetut palvelut vastaavat
tarkoituksenmukaisella tavalla alueenne asukkaiden palvelutarpeeseen.
Lausuntopyyntö asian liiteenä.
Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenkaupungin sosiaali- ja
terveyskeskuksen kirjaamoon 14.8.2021 mennessä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta toteaa lausuntopyyntöön
terveyspalvelujen talousarvioon 2022 seuraavaa:
Riittävät koulupsykologipalvelut on turvattava niitä tarvitseville lapsille,
eikä Kustavin kunnalla ole intressiä ottaa tätä tehtävää itselleen.
Kustavin kunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että palvelun
laskutusperuste on oikeudenmukainen ja laskutus tapahtuu
toteutuneiden palvelujen mukaan.
Mielenterveyspalveluissa tulisi kiinnittää huomiota
mielenterveyspalvelujen, erityisesti psykiatrin palvelujen saatavuuteen.
Tilanteissa, joissa asiakas ei syystä tai toisesta pysty/voi liikkumaan
kotoaan, psykiatrin tulisi jalkautua asiakkaan kotiin tilanteissa, joissa
psykiatrin arviota tarvitaan. Jos tämä ei syystä tai toisesta ole
mahdollista, perustasolle tulisi saada riittävä määrä psykiatrin
konsultaatiota.
Kustavin kunta toivoo, että Kustavilaisille järjestyisi
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ikäkausiterveystarkastukset 70- vuotiaille, ja tästä porrastetusti
eteenpäin. Toivomme lisäksi, että Uusikaupunki kävisi aktiivista
keskustelua Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin kanssa, jotta
laboratoriopalvelut saataisiin palautettua Kustaviin. Ikääntyneen
väestön määrä on kunnassa merkittävä, ja ikääntyneiden määrä yhä
kasvaa. Tämä väestönosa tarvitsee laboratoriopalvelut lähipalveluna.
Kustavin kunta pitää toivottavana, että liikkuvien palveluiden
kehittämistä jatketaan yhä.
Päätös

Esityksen mukaan.
Lisäksi sosiaalilautakunta pyytää Uudenkaupungin sosiaali- ja
terveyskeskusta varmistamaan riittävät psykologipalvelut neuvolaikäisille
lapsille ja aikuisille.

Liitteet
Lausuntopyyntö vuoden 2022 talousarvioon
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MLL Varsinais-Suomen piiri ry:n avustusanomus
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 46

MLL:n Varsinais-Suomen piirin, MLL:n Kustavin osaston ja Kustavin kunnan
edustajat ovat käyneet neuvotteluja, jonka johdosta Kustavi on avustanut
MLL:n Varsinais-Suomen piirin koordinoimaa yhteistoimintaa Kustavissa
syksystä 2018 alkaen.
Yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluita siten, että
kunnassa on mahdollisuus vastata entistä paremmin lasten ja perheiden
palvelutarpeisiin myös ehkäisevän lastensuojelutyön kentässä. Sekä edelleen
kehittää lapsiperheiden palveluita siten, että kunnan ja MLL:n tuottamat
palvelut muodostavat helposti saatavilla olevan kokonaisuuden ja toiminnan
piiriin ohjautuminen tapahtuu monia eri kanavia myöten.
MLL:n Varsinais-Suomen piiri anoo ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen
3000 euroa avustusta vuoteen 2022. Avustukseen sisältyy teemaperhekahvila
vertaisryhmät kuusi kertaa vuodessa ja vanhempainillan.
Lisäksi sopimukseen sisältyy vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus kuten
tuki MLL:n Kustavin osaston toimintaan, johon kuuluvat toiminnasta
tiedottaminen, yhteistyön vahvistaminen, uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja
ohjaus.
Lisäksi Kustavin kunta varaa arvionsa mukaan tarvittavan määrärahan
ammatillisesti ohjattuun tukihenkilötoimintaan.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta myöntää 3000 euron avustuksen MLL:n VarsinaisSuomen piirille ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen vuodelle 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Susanna Koskinen ei osallistunut tämän asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Asian osalta pöytäkirjan tarkastajina toimivat Jarmo Mäntynen ja Satu
Englund.

Liitteet
Toimintakauden arviointi 2020 Kustavi
Liite ehkäisevän tuen sopimukseen Kustavi 2022
Avustusanomus Kustavin kunta 2022
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 47
Aluehallintovirasto:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisäämisestä: Lasten ja nuorten terapia-asema Sateenkaari
21.4.2021
Päätös varhaiskasvatuksen valvontaohjelman päättymisestä
11.5.2021
Päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin
muutoksesta: Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut/Lounais-Suomi 20.5.2021
Päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin
muutoksesta: Familar avo- ja perhehoitopalvelut Varsinais-Suomi 2.6.2021
Fimlab Laboratoriot Oy:
Suolistosyövän seulonnan kuntaraportti vuodelta 2020 Kustavi
Valvira:
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen:
Luoksesi Oy 26.4.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:
Luoksesi Oy 26.4.2021
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen:
RENKI Konsulttipalvelut Oy 29.4.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:
RENKI Konsulttipalvelut Oy 29.4.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta:
Attendo Kotisairaanhoito Varsinais-Suomi 29.4.2021(toiminnan
lopettamispäivä 22.4.2021)
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta:
Hippo Terapiaklinikka Oy, Turun aluekeskus 29.4.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä:
9Lives Ensihoito Oy, Covid 19 liikkuva näytteenottovaunu 3.5.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan
nimenmuutoksesta:
Nightingale Health Oyj (ent. Nightingale Health Oy) 11.5.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä:
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili-koronanäytteenottopiste
12.5.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta: Camp Clinic Oy, Helsinki (toiminnan lopettamispäivä
30.11.2020) Camp Clinic Oy, Kankaanpään toimipiste (toiminnan
lopettamispäivä 15.11.2020) 17.5.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä:
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili-koronanäytteenottopiste
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17.5.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottajan toimipaikan
muutosilmoituksesta: UpWeGo Oy, Koronanäytteenottopiste Jyväskylä
21.5.2021
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Solo Health Oy
3.6.2021
Sosiaalityön työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 12.5.2021 (liite).
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 453/2021 (liite).
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi em. asiat.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Työsuojelutarkastuskertomus
Varhaiskasvatuslain muutos
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Muut asiat
Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 48
Jaalakodin ja kotihoidon ajankohtaiset asiat. Esitys asian liitteenä.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee Jaalakodin ja korihoidon ajankohtaiset asiat
tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
tilanne jaalakoti + kotihoito
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, §
44, § 45, § 46, § 47

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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