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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Järvelä Mirja
Mäntynen Jarmo
Ekuri Jukka
Nieminen Tarja
Koskinen Sirpa
Ääritalo Antti
Väisänen Mari
Veijo Katara
Rekola Kati
Leino Tuula
Leppänen Jenni

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhall. pj
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
esittelijä
esittelijä

Lisätiedot

teams-yhteys
teams-yhteys
läsnä §:t 54-55
läsnä § 53

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
49 - 63
Pöytäkirjan tarkastus

<kunnan nimi> (pvm)

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa 6.9.2021

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 49

5/2021

02.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 49
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailiseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Sosiaalilautakunta

§ 50

5/2021

4

02.09.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 50
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Jarmo Mäntynen ja
Susanna Koskinen.
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Nieminen ja Jarmo Mäntynen.
Tarkastus suoritetaan 3.9.2021 klo 13.30.
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02.09.2021

Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 51

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan ja mahdolliset muutokset
käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisälistan asia käsitellään §:n 60 jälkeen.
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Sosiaalilautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 52

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Pääsääntöisesti kokousten tarve on ollut noin kerran
kuukaudessa. Kokoukset on pidetty iltaisin. Kuntalain mukaan
pöytäkirjat ovat pidettävä nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa
salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
torstaisin klo 17.15. Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan
allekirjoittamista seuraavasta maanantaista alkaen kunnan yleisessä
tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Suotorpan päiväkodin ajankohtaiset asiat
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 53
Vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen esittelee Suotorpan
päiväkodin ajankohtaiset asiat.

Esittelijä

varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppanen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen Suotorpan päiväkodin
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Kotihoidon ja Jaalakodin ajankohtaiset asiat
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 54

Vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino esittelee kotihoidon ja Jaalakodin
ajankohtaiset asiat.
Esittelijä

vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen kotihoidon ja Jaalakodin
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Sairaanhoitajan toimen täyttäminen

Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 32
Sos.ltk. 15.10.2020
94 §

Kustavin kunnassa toimii tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja
Tuula Leinon tehtäviin kuuluu sairaanhoitajan tehtävien lisäksi hallinnollisia
tehtäviä sekä lähiesimiehenä toimiminen. Leino toimii esimiehenä sekä
kotihoidon että Jaalakodin henkilöstölle. Nykyisen yhden sairaanhoitajan
resurssit toimia sekä sairaanhoidon tehtävissä, että työhön kuuluviin
vaadittuihin hallinnollisiin tehtäviin sekä esimiestyöhön ei nykyisillä
resursseilla pystytä vastaamaan siten, että sekä palvelun taso ja
lakisääteiset tehtävät tulisi tyydyttävästi hoidettua. Tällä hetkellä
sairaanhoitajan loma-aikoina ja mahdollisina muina poissaolojen aikoina
Kustavissa ei ole palveluksessaan toista sairaanhoitajaa. Jaalakodin
täyttöaste on tällä hetkellä 0,95 ja hoitajamitoitus 0,65. Hoitoisuus on
korkealla tasolla.
Tasavallan presidentti vahvisti 9.7.2020 lain, jonka mukaan vanhuspalvelulakiin määrätään lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,7 porrastetusti.
Kunnille maksetaan valtionosuutta laajentuvaan tehtävään. Lain
tavoitteena on turvata vanhuksen mielekkään elämän mahdollistamat
palvelut. Tarkoitus on parantaa asiakas- ja potilas-turvallisuutta
varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys. Lakiin on kirjattu
hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen
tehostettuun hoivaan. Asiasta säädetään lailla, kun tähän asti mitoitusta on
ohjattu laatusuosituksella. Lainsäädännössä hoitotyö ja tukityö eritellään:
hoitajat hoitavat ja siistijät siistivät. Jos hoitotyöntekijät siistivät, sitä ei
lasketa hoivatyön mitoitukseen.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
perustaa sairaanhoitajan toimen edellä esitetyin perustein.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
===========================

Kh 26.10.2020
165 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sosiaalilautakunnan esityksen ja sen
perustelujen mukaisesti perustaa sairaanhoitajan toimen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

Sos. ltk. 10.11.2020
105§

===========================
Kustavin sosiaalitoimessa henkilöstöresurssina on tällä hetkellä
sosiaalijohtaja, sairaanhoitaja ja tuntityönä työskentelevä lähihoitaja (n.
35% työaika). Lähihoitajan työtehtäviin on kuulunut lapsiperheiden
kotipalvelua. Sosiaalihuollon palvelutehtäviin kuuluu ikäihmisten palvelujen
lisäksi lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut ja työikäisten palvelut.
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Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.
sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja
kotihoito. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia
sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut, kehitysvammaisten
erityishuolto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, lastensuojelu,
kuntouttava työtoiminta ja omaishoidon tuki.
Taivassalon kunnan kanssa on käyty keskusteluja sosiaaliohjaajan
toimesta, joka sijoittuisi Kustavin kuntaan 50%:sella työajalla ja
Taivassalon kuntaan 50%:lla työajalla. Sosiaaliohjaajan työpanoksella
saataisiin vähennettyä ostopalveluja sekä kehitettyä kuntouttavan
työtoiminnan työmuotoja, jolla olisi mahdollista leikata KELA:lle
maksettavaa työmarkkinatuen maksuosuutta. Kunnat maksavat puolet
pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 300 päivän jälkeen. 1000 päivän
jälkeen kunnan maksuosuus on 70%. Parhaimmillaan tehokkaalla ja
suunnitelmallisella sosiaaliohjauksella voidaan ennaltaehkäistä tarvetta
raskaampiin palveluihin.
Sairaanhoitaja Tuula Leinon kanssa on käyty keskusteluja toimen
täyttämisestä. Leino on tuonut esiin näkemyksensä, jonka mukaan
sairaanhoitajan toimi voitaisiin täyttää 50%:sella resurssilla ja jäljelle jäävä
resurssi voitaisiin täyttää sosiaaliohjaajalla.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää täyttää sairaanhoitajan toimen
50%:sella resurssilla ja asettaa toimen auki puolikkaalla työajalla sekä
nimetä rekrytointia varten valintatyöryhmän. Sosiaalilautakunta päättää
aloittaa sosiaaliohjaajan toimen rekrytoinnin 50%:seen toimeen ensisijassa
yhteistyössä Taivassalon kanssa. Jos asia ei Taivassalossa edisty,
sosiaalilautakunta päättää edistää asiaa itsenäisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Sairaanhoitajan toimen
valintatyöryhmään nimettiin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirpa
Koskinen, sairaanhoitaja Tuula Leino, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja
kunnanjohtaja Veijo Katara. Sosiaaliohjaajan valintatyöryhmään nimettiin
sosiaalijohtaja Kati Rekola ja kunnanjohtaja Veijo Katara. Kustavin kunta
toimii sosiaaliohjaajan rekrytoinnissa vastuukuntana ja tekee sopimuksen
Taivassalon kunnan kanssa.

Sos. ltk 16.12.2020
117§

===========================
Sairaanhoitajan toimi on ollut avoinna 13.11.2020-7.12.2020. Tehtävään ei
ole saapunut hakuaikana yhtään hakemusta. Tehtävästä saataisi
houkuttelevampi nostamalla työaika 75 prosenttiin. Työajan korotus on
laskennallisesti mahdollista saada mahtumaan vuoden 2021
budjettiraamiin. Esitys rahoituksesta tehdään kokouksessa.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää nostaa sairaanhoitajan toimen
työaikaa 75%:iin ja laittaa tehtävä uudelleen hakuun.
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Muutettu päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää nostaa
sairaanhoitajan toimen työaikaa 100:%:iin ja laittaa tehtävän uudelleen
hakuun.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sosiaalilautakunta 22.4.2021
Sairaanhoitajan toimi on ollut avoimena 14.1-4.2.2021. Tehtävään ei
saapunut yhtään hakemusta. Toimi asetettiin uudelleen avoimeksi ajalle
11.3-25.3.2021. Tehtävää haki kaksi henkilöä. Haastattelut järjestetään
21.4.2021. Valintatyöryhmään kuuluvat Kati Rekola, Tuula Leino ja Sirpa
Koskinen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Päätösehdotus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä tehdään
sosiaalilautakunnan kokouksessa haastattelujen jälkeen.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 55

Sairaanhoitajan toimi on ollut avoimena 27.7-15.8.2021. Hakemuksia
avoimeen toimeen tuli 5 kpl. Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa. Haastattelut
järjestettiin 23.8.2021. Haastattelutyöryhmään kuului sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja Mirja Järvelä, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja vastaava
sairaanhoitaja Tuula Leino. Luettelo hakijoista ja hakemukset asian
liitteenä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää valita Maija Sääskilahti-Tryykilän
sairaanhoitajan toimeen ja hänen kieltäytymisensä varalle Juuso Koskisen.
Haastattelutyöryhmän esitys perustuu hakuasiakirjojen ja haastattelujen
kokonaisarviointiin. Sosiaalilautakunta päättää sairaanhoitajan
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 800 €/kk.

Muutettu päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää valita Maija Sääskilahti-Tryykilän
sairaanhoitajan toimeen. Haastattelutyöryhmän esitys perustuu
hakuasiakirjojen ja haastattelujen kokonaisarviointiin. Sosiaalilautakunta
päättää sairaanhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 800 €/kk. Toimea
täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
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Ruokapalveluesimiehen toimen täyttäminen

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.

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 56
Ruokapalveluesimiehen toimi on ollut avoimena 19.8.-25.8.2021.
Hakuaikana toimea haki kaksi henkilöä. Haastattelut on pidetty 30.8.2021.
Haastattelutyöryhmään kuului sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Mirja
Järvelä, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakuntaa päättää ruokapalveluesimiehen toimen täyttämisestä
kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. Sosiaalilautakunta päättää
ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2900 €/kk.

Päätös

Sosiaalilautakunta päättää valita Juuso Alamäen ruokapalveluesimiehen
toimeen. Valinta perustuu hakuasiakirjojen ja haastattelujen
kokonaisarviointiin. Sosiaalilautakunta päättää ruokapalveluesimiehen
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 900 €/kk. Toimea täytettäessä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

Liitteet
Liite [4]
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Varhaiskasvatuksen johtajan viran täyttäminen

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.

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 57

Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen johtajan viran
avoimeksi. Sosiaalilautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3288,85 €. Sosiaalilautakunta nimeää
valintatyöryhmän rekrytointia varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Valintatyöryhmään nimettiin
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Mirja Järvelä, sosiaalijohtaja Kati
Rekola ja Mari Väisänen.

Oheismateriaali
Irtisanomisilmoitus
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Vuoden 2021 talousarvion muutosesitykset

Kunnanhallitus 26.07.2021 § 105

Hallintosäännön 35 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida
valtuustolle tehdä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on
noudatettava talousarviota.
Kunnanhallituksen 1.2.2021 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahaa saa käyttää vain
talousarviovuoden menoihin. Sitä ei saa tehtävä- ja hanketasolla ylittää.
Jos talousarviossa toimielimen käyttöön tehtävä- ja hanketasolla varattu
määräraha osoittautuu riittämättömäksi, talousarviota on muutettava.
Määrärahoja kesken kalenterivuoden lisättäessä on myös noudatettava
säännöstä rahoitustarpeen kattamisesta. Hallintokunnan tulee siis
mahdollisen lisämäärärahaehdotuksen yhteydessä esittää vastaava
menojen vähennys tai tulojen lisäys. Mikäli edellä mainittujen ohjeiden
mukaan ei ole mahdollista toimia perustellusta syystä, nämä perustelut
tulee esittää talousarviomuutosten yhteydessä. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan
tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai
tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset
määrärahoihin. Talousarvion muutosesitykset tehdään kunnanhallitukselle.
Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokuntien/sihteerien tiedossa olevat
vuoden 2021 talousarvion muutosesitykset 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 58
88/02.02.02/2021
Talouden seurantaraportti on ajalta 1.1.–31.7.2021. Toteumavertailun
lukuihin sisältyvät tulot ja menot heinäkuun lopun tilanteessa. Tasaisen
kertymän mukaan heinäkuun toteumaprosentti on 58,3 %. Sosiaali- ja
terveystoimen alaisten tehtäväalueiden toteumaprosentti on 60,2 %
tarkasteltavalta ajanjaksolta.

Kustavin kunta
Kunnanhallitus
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 105
§ 58
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Heinäkuun talousarviototeuman (liite) perusteella ei vielä tässä vaiheessa
ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin
tehtäväalueilla voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei
talousarviototeuman perusteella ole tarvetta määrärahamuutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite [5]

sos.toimi heinäk 2021
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Pöytäkirja
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Hallintokuntien esitysten pyytäminen tavoitteiden toteutumiseta ajankohdalta 30.6.2021

Kunnanhallitus 26.07.2021 § 106
89/02.02.02/2021
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintokunnille taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että hallintokunnat käyttävät
kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa olevia
tehtäväkohtaisia tavoiteosia pohjanaan esitysten tekemisessä, jolloin ao.
kohtiin lisätään selvitys tavoitteiden toteutumista ajankohdalta 30.6.2021.
Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokunnilta taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumaraportin ajanjohdalta 30.6.2021. Esitykset pyydetään
31.8.2021 mennessä.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 59

Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisesti
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajankohdalta
30.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta
Liitteet
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Pöytäkirja
§ 59
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Elintarvikkeiden hankinta
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 60

Kustavin kunnan on tehtävä elintarvikkeiden hankinta hankintalain
mukaisesti. Hankinnat voidaan toteuttaa yhteishankintayksikön kautta.
Hankintayksikön katsotaan tällöin noudattaneen hankintalakia, jos
yhteishankintayksikkö on sitä noudattanut. Yhteishankintayksiköllä
tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka hankkii sen suoraan tai
välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee
näille tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia
hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Edellytyksenä on, että
yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja
että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä taikka
näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty
yhteishankintayksikön toimialaksi. Sarastia Oy on yhteishankintayksikkö.
Sarastia Oy on muodostunut KuntaPro Oy:n fuusioituessa 2019 Kunnan
Taitoa Oy:hyn, jossa yhteydessä toiminimi muutettiin Sarastia Oy:ksi.
Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille
hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita
tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö toimii
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-sopimuksista annetun lain
(29.12.2016/1397) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja
yhteishankintayksikkönä. Sarastia Oy:n yhteishankintasopimukset ovat
valmiiksi kilpailutettuja hankintasopimuksia, joita Sarastian asiakkaat voivat
hyödyntää määrätyin ehdoin.
Kustavin kunnan elintarvikkeet ostetaan nykyisin pääasiallisesti Keskolta.
Hankintoja tehdään myös Valiolta ja Vieraisten leipomolta. Hinnat eivät ole
nykyisellään kilpailukykyisiä. Sarastia Oy:n kilpailuttama Meira Nova Oy:n
sopimus on hyvin kilpailukykyinen hintavertailultaan Keskon hinnastoon
nähden, ja sopimukseen liittymisellä on mahdollista päästä merkittäviinkin
säästöihin elintarvikehankinnoissa.
Sopimukseen on mahdollista liittyä heti. Sopimuskausi on alkanut
17.6.2013. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se päättyy sitten, kun
uuden kilpailuttamisen sopimukset astuvat voimaan. Sarastialla on uusi
kilpailutus valmisteilla ja tavoitteena on, että uusi hankintakausi alkaisi
helmikuussa 2022. Meira Novan tilaukset tehdään nettitilausjärjestelmän
kautta. Tilaus-toimitusrytmi on 48 tuntia. Meira Nova hakee kunnan
valtuutuksesta suoraan koulumaitotuen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää liittyä Sarastian Oy:n (ostaja) ja Meira Nova
Oy:n (myyjä) väliseen hankintasopimukseen ja keskittää
elintarvikehankinnat Meira Nova Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oheismateriaali
Hintavertailu, elintarvikkeet
Meira Nova Palvelukeittiöt sopimusehdot ja -hinnat 1.1.2021
1. Elintarvikkeet MEIRA NOVA OY hankintasopimus 20130617
Kustavin kunta sopimustuotteet 1.1.2021 alkaen Kesko
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Vehmaan ja Kustavin kuntien mahdollinen yhteistyö ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluissa
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 61

Kustavin ja Vehmaan kuntien välillä on käyty alustavia keskusteluja
mahdollisesta yhteistyöstä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden
järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kustavin kunnassa
ruokapalveluesimiehen toimea on hoidettu jo pitkään määräaikaisuuksin.
Palvelualueen toimintoja olisikin ajankohtaista kehittää. Samalla olisi
tarkoituksenmukaista tarkastella puhtaanapitopalveluiden mitoituksia sekä
näiden toimintojen johtamista.
Vehmaan ja Kustavin kunnissa olisi mahdollista järjestää sekä ravitsemusja puhtaanapidon osalta esimiestehtävät siten, että sekä
ravitsemuspalveluissa että puhtaanapitopalveluissa esimiehet toimisivat
molempien kuntien alueilla. Tällä tavoin esimiesten tehtävänkuvista
saataisiin sellaiset, joissa olisi mahdollista keskittyä työnjohdollisiin
tehtäviin ja tehtäväalueiden kehittämiseen. Tällä hetkellä siistijät ovat
pääosin teknisen toimen hallinnon alla, mutta myös päiväkodissa, koulussa
ja Jaala -kodissa on avustavaa henkilökuntaa, joiden tehtävänkuviin kuuluu
sekä ruokapalvelu- ja puhtaanapitotehtäviä. Nämä henkilöt sijoittuvat nyt
sosiaalitoimen ja sivistystoimen hallinnon alle. Nykyisin järjestelyin
puhtaanapitopalveluiden henkilöstöllä ei ole sellaista esimiestä, jolla olisi
varsinaista palvelualaan kohdistuvaa substanssiosaamista. Toimintojen
kehittämisen kannalta tämä on haasteellista.
Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen
nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Alustavasti on keskusteltu
mahdollisuudesta tehdä yhteistyösopimus ruokapalveluesimiehen
palveluista Vehmaan kunnan kanssa siten, että Kustavi toimisi
vastuukuntana toimessa, kun taas puhtaanapidon esimiehen toimen osalta
Vehmaan kunta toimisi vastuukuntana. Laajempi selvitystyö on mahdollista
käynnistää sitten, kun periaatepäätös yhteistyöstä kuntien välillä on tehty.
Kustavin kunnan osalta on todettava, että järjestelyt eivät aiheuttaisi
lisäresurssien tarvetta.

Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vehmaan ja
Kustavin kuntien välisestä yhteistyöstä ravitsemus- ja
puhtaanapitopalveluiden järjestämisestä tehdään periaatepäätös. Asian
jatkovalmistelusta vastaisi sosiaalilautakunta yhteistyössä
rakennuslautakunnan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 62
Sote- ja pela- uudistus Vaarsinais-Suomessa. Tilannekatsaus.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettaminen (Kunnanhallitus 23.8.2021 § 144).
Valvira:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:
Solo Health Oy 4.6.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Suomen Terveystalo Oy 10.6.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Three E. Champs Oy Ab 18.6.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimikuntien laajentamisesta: Aimo Group Oy 24.6.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: 9Lives Ensihoito Oy 18.6.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta: Coronaria Contextia Oy, Coronoria Kuntoutus- ja
terapiapalvelut Uusikaupunki c/o Coronaria Fysioterapia Oy,
Coronaria Fysioterapia Uusikaupunki 18.6.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Medikratos Oy, Lieto 5.7.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Solo Health Oy 6.7.2021
Ohje lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan työajan huomioimisesta
vanhuspalveluiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa
laitoshoidossa
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: OmaValmius Oy 19.7.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta: Terveys Virma Oy c/o Silmäasema Fennica Oy,
Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: 9Lives Ensihoito Oy
Sosiaali- ja terveysministeriö:
VN/17952/2021- Kuntainfo 5/2021: Brexit ja Ison-Britannian eurooppalaiset
sairaanhoitokortit
Aluehallintovirasto:
Päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä:
V-S Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy 6.7.2021
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen:
Terapiakeskus Action Oy 9.7.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Ratkaisupiste Oy, Turun toimipiste 20.7.2021
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.
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Pöytäkirja
§ 62
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Esityksen mukaan.

Liitteet
Liite [7]
Liite [8]

Sote- ja pela- uudistus VarsinaisSuomessa
Khall § 144
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Muut asiat
Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 63
Suolistosyöpien seulonta ollaan ottamassa käyttöön
valtakunnallisesti. Tähän asti seulontaa on pilotoitu kahdessatoista
kunnassa viimeisen kahden vuoden aikana. Kustavin kunta on ollut
mukana seulontaohjelmassa.
Sosiaalilautakunta kävi keskustelun terveyslautakunnassa käsiteltyjen
asioiden tiedottamisesta. Keskustelu oli yksimielinen, että tiedonkulussa on
puutteita, ja tätä asiaa tullaan jatkossa kehittämään.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 57, § 58, § 59, §
61, § 62, § 63

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 55, § 56, § 60
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin 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.
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 Kustavin kunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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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.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Pöytäkirja on xx.xx.202x viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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