TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE
Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Sosiaalilautakunta, sosiaalitoimisto ja terveydenhuollon hallinto

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Vuoden 2021 aikana sosiaali- ja terveystoimen hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumalla alueen
sosiaalijohtajien kokouksiin. Sote –uudistuksen valmisteluun liittyvien hankkeisiin osallistutaan käytettävissä
olevien resurssien mukaan. Vakka-Suomen alueella yhteistyötä tehdään kaikkien kuntien kanssa tiiviisti.
Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen jatkuvat. Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa
täydennyskoulutusta. Henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään huomiota, ja jos puutteita
havaitaan, niihin puututaan ketterästi ja matalalla kynnyksellä.
Sosiaalitoimi antaa joustavasti asiakaslähtöistä palvelua, ohjausta ja neuvontaa sosiaalitoimen kaikilla
sektoreilla lain asettamien määräaikojen puitteissa.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Sosiaalityötä on pystytty tarjoamaan kuntalaisille joustavasti ja palvelutarpeiden mukaisesti lakisääteisten
määräaikojen puitteissa. Ostopalvelujen määrää on pyritty johdonmukaisesti vähentämään, ja palvelut
pyritään jatkossa järjestämään itse tuotettuina. Taivassalon ja Kustavin kunta ovat perustaneet yhteisen
sosiaaliohjaajan toimen isäntäkuntamallilla. Isäntäkuntana toimii Kustavi. Sosiaaliohjaaja aloitti toimessa
17.5.2021.
Kustavin sosiaalitoimi on aktiivisesti osallistunut maakunnalliseen työskentelyyn ja palveluiden järjestämisen
suunnitteluun. Toimintaan on vaikuttanut koronakriisistä johtuvat poikkeukselliset olosuhteet, jonka
vaikutuksista johtuen on kehitetty uusia tapoja työskennellä turvallisesti pandemiatilanteessa.
Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä on jatkettu.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

TA 2021
-144.165

tot.06/2021
-72.948

Poikkeama, €
-71.217

Käyttö %
50,6

-144.165

-72.948

-71.217

50,6
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Lasten päivähoito ja esiopetus
Päiväkoti, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS

VASTUUHENKILÖ:
Varhaiskasvatuksen johtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttö on mahdollista kaikille erikseen sovituin kriteerein.
Esiopetusikäisten uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen suunnitelman mukaisesti.
Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä. Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa
tiivistetään.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Varhaiskasvatus on ollut maksutonta. Esiopetusikäisten uimakoulua ei järjestetty koronakriisin johdosta.
Varhaiskasvatus on yhä jatkanut sosiaalitoimen alaisuudessa. Varhaiskasvatuksen siirrosta sivisystoimeen
on tehty päätös opetustoimen hallinnon järjestämisen yhteydessä (Kunnanhallitus 22.02.2021 § 30)

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

Toimielin:
Tehtäväalue:

TA 2021
-535.409

TA 2021
-239.782

Poikkeama, €
-295.627

Käyttö %
44,8

-535.409

-239.782

-295.627

44,8

SOSIAALILAUTAKUNTA
Lasten päivähoito ja esiopetus
Päiväkoti, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Lapsen kotihoidon tukeen ei ole tulossa muutoksia. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrään (noin 8
lasta) ei odoteta merkittävää muutosta.
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Muut lasten ja perheiden palvelut
Kasvatus- ja perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu. Lapsiperheitä
tuetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Tavoitteena on järjestää
lapsiperheille tarpeelliset lainsäädännön edellyttämät sosiaalipalvelut taloudellisesti ja
laadukkaasti palvelutarpeen mukaisesti. Perheitä tuetaan lasten kehitykseen ja kasvatukseen
liittyvissä kysymyksissä, ja pulmatilanteissa tarjotaan tarkoituksenmukaisia palveluja. Palvelut
toteutetaan oikea-aikaisesti, asiantuntevasti ja laadukkaasti. Painopistealueena on lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Palvelut järjestetään paikallisesti ja seudullisella yhteistyöllä
Kustavin ympäristökuntien kanssa. Tavoite on ehkäistä sijaishuollon tarve vuonna 2021.
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään Turun kaupungin toimesta.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Tavoitteet ovat toteutuneet. Virka-aikainen sosiaalipäivystys siirtyi vuoden alussa Turun
kaupungin maakunnalliseen sosiaalipäivystysyksikköön.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

TA 2021
-33.398

tot.06/2021
-17.828

Poikkeama, €
-15.570

Käyttö %
53,4

-33.398

-17.828

-15.570

53,4
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Vanhusten laitospalvelut

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on kehittää sekä kotihoidon että tehostetun palveluasumisen palveluita siten, että tarve
vanhusten laitospalveluille olisi mahdollisimman vähäistä.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Tavoitteet toteutuivat. Menot ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

-22.153

-9.402

-12.751

42,4

-22.153

-9.402

-12.751

-42,4
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Vammaishuolto
Vammaisten laitoshoito, työtoiminta ja avopalvelut

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Vammaishuollossa tuotetaan vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto.
Palveluiden piirissä olevat saavat riittävät laissa määritetyt palvelut laadukkaina palveluin lain määräämien
aikarajojen sisällä. Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti. Kunnan kotihoidonpalvelut ovat vammaisten
henkilöiden saatavissa ja saavutettavissa.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Vammaispalvelut on järjestetty niitä säätelevien lakien mukaisesti yksilökohteisten palvelutarpeiden
laajuisina. Palvelutarpeen arviot ja palvelut on järjestetty lakisääteisten määräaikojen puitteissa.
Asiakassuunnitelmat ovat ajantasaiset.

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot

-328.000

-147.262

-180.738

44,9

Toimintatulot

500

625

-125

125,0

Toimintakate

-327.500

-146.637

-180.863

44,8
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Vanhuspalvelut
Palveluasuminen, palveluasunnot Jaala-koti A ja B, lapsiperheiden kotipalvelut, kotihoito, tukipalvelut,
vanhustentalo I Kärtynrivi, vanhustentalo II Kärtynmetsä, omaishoidon tuki, perhehoito
KOTIHOITO, TUKIPALVELUT, ASUMISPALVELUT, OMAISHOIDONTUKI

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Vanhustyön palveluiden tavoitteena on hyvän palvelutason säilyttäminen toteuttamalla palvelut
asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Vanhustyön palveluista muodostuu ikääntyville kuntalaisille
hoidon porrastuksen huomioiva monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa aikaisempaa enemmän huomioidaan
kotihoidon palvelut ja kuntoutumisen edistäminen pitkäaikaishoidon rinnalla. Ikääntyneiden toimintakyvyn
luotettavaa arviointia vahvistetaan hoidon tarpeen määrittelyssä. Lähtökohtana on, että jokainen ikääntyvä saa
tarvitsemaansa hoitoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hoidon porrastusta kehitetään vastaamaan yhä
paremmin ikääntyvien kuntalaisten tarpeita. Kaikille avun tarpeessa oleville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille
suunnitellaan tarkoituksenmukainen tuki. Hoidon porrastusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin
ikääntyvien kuntalaisten tarpeita. Toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa työotetta kaikissa
vanhuspalveluissa, ja toiminta on asiakaslähtöistä.
Kotihoito
kotihoidon avulla mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelussa lisätään
kuntouttavaa työotetta, tavoitteena on lisätä asiakkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä. Kotihoidon
palveluiden käyttöastetta seuraa Kustavin vanhuspalveluiden sairaanhoitaja sekä sosiaalijohtaja.
Ympärivuorokautinen hoito
Kuntouttavan työotteen lisääminen, tavoitteena lisätä asukkaiden omatoimisuutta ja siten vähentää
ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Asukkaiden vointia seuraa Kustavin vanhuspalveluiden sairaanhoitaja
sekä sosiaalijohtaja.
Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki myönnetään lain ja kunnan asettamien kriteerien mukaisesti siihen oikeutetuille henkilöille.
Vanhuspalvelut
Painopistealueena 2020 ennaltaehkäisevä työote ja kuntoutus.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Koronakriisi on yhä vaikuttanut voimakkaasti vanhuspalveluihin, sillä palvelualueen asiakkaat kuuluvat
riskiryhmään ikänsä perusteella. Tartuntojen ennaltaehkäisyyn on suunnattu paljon voimavaroja. Suojaimia
ja hygieniavälineitä on ostettu tartuntojen ehkäisemiseksi. Joitakin tukipalveluja, kuten saunapalvelu, on
jouduttu lakkauttamaan kriisin ajaksi turvallisuussyistä. Myös kotipalvelussa pesupalvelujen määrää ollaan
jouduttu vähentämään. Intervallihoitojaksoja on voitu tarjota normaalioloja vähemmän. Omaisten tapaamiset
on järjestetty erikoisjärjestelyin kulloisenkin tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen tiloissa ei ole pystytty
järjestämään lounastarjoilua. Karanteenijärjestelyt ovat aiheuttaneet ylimääräisiä henkilöstökuluja. Kaikki
lakisääteiset palvelut on kriisistä huolimatta pystyttä järjestämään.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

TA 2021
-1.775.258
269.300
-1.505.958

tot.06/2021
-879.548
101.311
-778.237

Poikkeama, €
-895.710
167.989
-727.721
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Käyttö %
49,5
37,6
51,7
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ:
Ruokapalveluesimies
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemissuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat
tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa
annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Palvelukeskus on ollut suljettuna yleisöruokailulta koronakriisin vuoksi maaliskuusta 2020 lähtien.
Ruokapalveluesimiehen toimea on hoidettu sijaisjärjestelyillä, ja toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut
suunnitellusti.

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

-238.319
238.000
-319

-131.330
121.192
-10.138

-106.989
116.808
9.819

55,1
50,9
3.178
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Päihdehuolto

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia
ja terveydellisiä haittoja. Painotus päihdehuollossa on ennaltaehkäisevä; ehkäisevällä työllä voidaan tukea
laaja-alaisesti hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja terveyttä. Päihdehuollossa tehdään monialaista
yhteistyötä eri toimijoiden, esim. yhdistysten kanssa.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on toteutettu yhteistoiminta-alueen verkostojen kanssa. Työote on ollut
ennaltaehkäisevä, mutta myös korjaavalle palvelulle on ollut tarvetta.

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

-22.500

-16.257

-6.243

72,3

-22.500

-16.257

-6.243

72,3

Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Ympäristöterveydenhuolto
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TALOUSARVION PERUSTELUT
Uudenkaupungin kaupunki hoitaa sovitusti ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

TA 2021
-14.275

TA 2021
-8.176

Poikkeama, €
-6.099

Käyttö %
57,3

-14.275

-8.176

-6.099

57,3
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Perusterveydenhuolto
Yhteistoiminta-alueen avohoito, terveyskeskuksen vuodeosasto ja terveyskeskuksen hammashoito

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TAVOITTEET
Perusterveydenhuollon palvelu pysyvät hyvällä tasolla, ja palvelut ovat asiakkaiden saavutettavissa
kohtuullisessa ajassa. Lähipalvelut säilyvät Kustavissa.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Perusterveydenhuollon käyttöaste on arvioidulla tasolla.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

Toimielin:
Tehtäväalue:

TA 2021
-815.849
21.000
-794.849

tot.06/2021
-414.573
10.566
-404.006

Poikkeama, €
-401.276
10.434
-390.843

Käyttö %
50,8
50,3
50,8

SOSIAALILAUTAKUNTA
Erikoissairaanhoito
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / TYKS, Vakka-Suomen sairaala, Turunmaan sairaala, Mehiläinen Tku

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TAVOITTEET
Erikoissairaanhoidon kustannuksia pyritään pitämään maltillisina perustason palvelutasoa kehittämällä.
Erikoissairaanhoidon kustannuksia seurataan kuukausitasolla.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Erikoissairaanhoidon käyttöaste on arvioidulla tasolla.

Talous €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

-1.617.809

-817.484

-800.325

50,5

-1.617.809

-817.484

-800.325

50,5
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Toimielin:
Tehtäväalue:

SOSIAALILAUTAKUNTA
Muu sosiaali- ja terveystoimi
Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki

VASTUUHENKILÖ:
Sosiaalijohtaja
TAVOITTEET
Asiakkaiden palvelujen tarpeet arvioidaan yksilöllisesti ja työtä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Moniammatillisen yhteistyön avulla arvioidaan asiakkaiden tuen tarve, ja asiakkaat ohjataan oikeiden
palvelujen piiriin. Asiakkaita ohjataan työelämään ja koulutukseen yhdessä monialaisen työllisyyspalvelun
(TYP) kanssa. Pitkäaikaistyöttömille pyritään entistä tehokkaammin löytämään väyliä joko kuntoutuksen tai
työllisyyden piiriin. Asiakkaat ohjataan etuusasioissa ensisijaisten etujen piiriin, ennen kunnan myöntämiä
harkinnanvaraisia etuuksia. Tarvittaessa sosiaalitoimi avustaa Kelan palveluiden piiriin. KELA:n
perustoimeentulotuki haetaan ennen harkinnanvaraisia viimesijaisia etuuksia. Asiakkaita kohdellaan
oikeudenmukaisesti ja taloudellisen tuen myöntämisessä käytetään yhdenmukaisia kriteerejä.
TOTEUTUMA 30.6.2021
Tavoitteet ovat toteutuneet. Kustavi ja Taivassalo ovat laatineet suunnitelman kuntouttavan työtoiminnan
aloittamisesta omana toimintana.

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

-58.419

-29.678

-28.741

50,8

-58.419

-29.678

-28.741

50,8
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