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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 64
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 14.10.2021 § 65

Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Tarja Nieminen ja Jarmo
Mäntynen.
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mäntynen ja Erik Villanen. Pöytäkirja
tarkastetaan 15.10.2021.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 66

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan ja mahdolliset muutokset
käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 67

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä vastaavat
hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujet siirtyvät hyvinvointialueiden
järjestämisvastuulle, ja sivistyspalvelut jäävät kunnille.
Varhaiskasvatuksen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden
2013 alusta. Varhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä
muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota
annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna
varhaiskasvatuksena. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista.
Varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedogogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen
varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi.
Kustavin opetustoimen hallinto on järjestetty 1.6.2021 alkaen omana
toimintana. Aiemmin opetustoimen hallinto oli ostettu sopimusperusteisesti
Taivassalon kunnalta.
Edellä esitetyin perustein varhaiskasvatuksen siirto sosiaalitoimesta
sivistystoimeen on ajankohtainen.
Kustavin varhaiskasvatusyksikkö on Suotorpan päiväkoti. Suotorpan
päiväkodissa työskentelee 7,5 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja yksi
avustava työntekijä. Erityisopettajan palvelut ovat käytössä yhden päivän
viikossa. Syyskaudella 2021 varhaiskasvatusta saa 33 lasta eli kunnan
varhaiskasvatusikäiset lapset.
Päivähoidon henkilöstö siirtyy muutoksessa sosiaalitoimen hallinnosta
sivistystoimen hallintoon nykyisin ehdoin. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle
on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuus 21.9.2021. Muutos nähdään
myönteisenä henkilöstön keskuudessa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta esittää, että sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen
varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin ja saattaa
asian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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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.
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Varhaiskasvatuksen johtajan virka on ollut avoimena 7.-21.9.2021.
Hakuaikana virkaa haki kolme henkilöä. Kaikki hakijat olivat muodollisesti
kelpoisia virkaan. Haastattelut pidettiin 30.9.2021.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Valintatyöryhmä tekee esityksen varhaiskasvatuksen johtajan valinnasta
kokouksessa.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti yksimielisesti valita Jenni Leppäsen
varhaiskasvatuksen johtajan virkaan. Valinta perustuu hakuasiakirjojen ja
haastattelujen kokonaisarviointiin.

Liitteet
Liite [1]

Varhaiskasvatuksen johtaja hakijat

Oheismateriaali
Varhaiskasvatuksen johtaja hakemukset
Irtisanomisilmoitus
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Lähihoitajan toimen täyttäminen
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 69
151/01.01.01/2021
Lähihoitaja Leena Hyytiä on irtisanoutunut 16.9.2021 lähtien hoitajan toimesta.
Hyytiä on toiminut Jaala-kodissa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Leena Hyytiän irtisanoutumisen ja
asettaa toimen avoimeksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2317,16
€/kk.

Päätös

Esityksen mukaan. Sosiaalilautakunta päätti asettaa valintaa varten
valintatyöryhmän. Valintatyöryhmään nimettiin Mirja Järvelä, Tuula Leino ja
Tarja Nieminen.
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Talousarvio 2022 ja alustava käyttösuunnitelma
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 70

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä
kunnalle seuraavan vuoden talousarvion sekä kolmea tai useampaa
vuoden koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio ja suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa valtuusto varmistaa keskeiset toiminnalliset tavoitteet, joita
hallintokunnat tarkentavat omissa käyttösuunnitelmissaan. Talousarvioon
on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarvio. Määrärahat valtuusto vahvistaa nettomääräisinä sitoviksi.
Sosiaalilautakunnan talousarvio on laadittu siten, että toimintaa
ylläpidetään nykyisillä henkilöstöresursseilla. Vuoden 2022 talousarviossa
varhaiskasvatus on siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaista
talousarvioesitystä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Liite [2]
Liite [3]
Liite [4]

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET
TAVOITTEET VUODELLE 2022
Sos.toimi_TA2022_ltk
sos.toimi yhteensä
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Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitukset
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 71

Laki Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrää, että ”yksityisen
sosiaalipalvelujen tuottaja, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä
kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat
tiedot kuin lupahakemuksessa. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut 7
§:ssä tarkoitettua lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tuottamistaan
muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät
lupahakemuksesta”.
”Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12
§:n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen
tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin
rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa”.
Kustavin sosiaalilautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitukset:
Toiminimi Heidi Autero
Addsecure Smart Care Oy
Jälki Group Oy
Emiana Oy
Gubbe Sydänystävä Oy
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ilmoitetut yksityisen
sosiaalipalveluiden tuottajat ja toteaa niiden täyttävän laissa määritellyt
toimintaedellytykset. Kustavin kunta ilmoittaa hyväksyvänsä yritysten
toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot aluehallintovirastolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Oheismateriaali
Gubbe Sydänystävä Oy
Emiana Oy
Jälki Group Oy
Toiminimi Heidi Autero
AddSecure Smart Care Oy
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Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon
jatkaminen vuodelle 2022
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 72

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää,
että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia
valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin
kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että
kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien
yhteenlasketusta asukasluvusta.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma
hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille
2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin
valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin
terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tällä hetkellä
voimassa oleva järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2019-2020
alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa
26.11.2019. Suunnitelman voimassaoloaikaa on kunnissa ja
kuntayhtymissä syksyllä 2020 tehdyillä päätöksillä jatkettu vuoden 2021
ajaksi.
Vuoden 2023 alusta lukien siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille. Sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta
ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021)
on tullut voimaan 1.7.2021. Uudistuksen voimaantulon jälkeen linjataan
alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteista ja toimintatavoista
hyvinvointialueen palvelustrategiassa.
Alueen Sote- johtajien kokouksessa 3.9.2021 katsottiin, että nykyisen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa on
järkevää jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Suunnitelman toimeenpanoa
tulisi viedä eteenpäin niin, että toimeenpano tukee mahdollisimman hyvin
tulevan hyvinvointialueen valmistelua. Sote- johtajakokouksessa katsottiin
myös, että suunnitelmaa toimeenpanevien vastuuvalmistelijoiden ja heidän
tukenaan toimivien työryhmien ja alatyöryhmien tulisi jatkaa
järjestämissuunnitelman toimeenpanoa em. periaatteen mukaisesti.
Esittelijä
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää jatkaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa vuoden 2022
loppuun asti ja saattaa asian kunnanhallituksen tietoon.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Liitteet
Liite [5]

Liite [6]
Liite [7]
Liite [8]
Liite [9]
Liite [10]

Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
2019-2020 voimassolo jatkettu 2021
loppuun
Liite 1.Terveydenhuollon palvelujen
järjestäminen Varsinais-Suomen
kunnissa
Liite 2. Fysioterapian toimintaperiaatteita
Liite 3. Puheterapian toimintaperiaatteita
Liite 4. Ravitsemusterapian
toimintaperiaatteita
Liite 5. Toimintaterapian
toimintaperiaatteita
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Hakemus oppisopimustyöpaikkaan
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 73

Satu Latokartano on lähettänyt 3.10.2021 sähköpostitse hakemuksen
sosiaalilautakunnalle oppisopimustyöpaikkaan Kustavin kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden työtehtäviin, lähtökohtaisesti vanhuspalveluihin.
Hakemus asian liitteenä.
Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon
osia. Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää
ammatillista osaamista tai hankkia uutta ammatillista osaamista.
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön
työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.
Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta,
aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi
osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle
tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa
opintojen sisältö ja kesto.
Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja
maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta
ohjauksesta. Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja,
jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen
aikana ja arvioida hänen edistymistään. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä
suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan
kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle
oppisopimuskoulutuksen aikana.
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön
oppisopimuskoulutukseen. Hakijalta on pyydetty selvitys mahdollisuudesta
palkkatukeen 8.10.2021.
Lähihoitajan palkkakustannukset on vuodessa sivukuluineen 37 640€
(laskelma sisältää 1 kokemuslisän), mahdollinen palkkatuki 30 % olisi
11 290€.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa vastaavan sairaanhoitajan yhdessä
hallintotoimiston ja hakijan kanssa selvittämään edellytykset mahdollisesta
palkkatuesta ja sen määrästä. Sosiaalilautakunta päättää, että tämän
lisäksi tulee selvittää hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutukset
määräaikaisille työsuhteille. Sosiaalilautakunta käsittelee asian saatuaan
lisäselvitykset asiasta.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Asiakasmaksun määrittely sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynneille
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 74

Sosiaalipäivystyksen (klo 21.00 - 07.00) turva-auttajakäynneille
määritellään asiakasmaksu. Asiakasmaksun tasosta on neuvoteltu muiden
hankinnassa mukana olevien kuntien kanssa.
Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, että
sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit ostetaan AddSecure Smart Care
Oy:ltä ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023 tarjotuin hinnoin ja tarjouspyynnön ja
tarjouksen mukaisin hinnoin. Päätös asian liitteenä. Turvaauttajapalvelua
käyttävät Turun lisäksi, Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren
kunta, Koski TL:n kunta, Kustavin kunta, Liedon kunta, Marttilan kunta,
Naantalin kaupunki, Paimion kaupunki, Pöytyän kunta, Raision kaupunki,
Salon kaupunki ja Sauvon kunta.
Palvelun sisältö on turva-auttajakäynnit, joita tehdään ympäri vuorokauden
kaikkina päivinä pääsääntöisesti asiakkaille, joilla ei ole turvaranneketta.
Kustavin kunnassa palvelu kytkeytyy sosiaalipäivystykseen, klo. 21.0007.00 välisenä aikana. Turva-auttajakäyntien asiakasmaksun määrittelyssä
halutaan varmistaa, ettei asiakasmaksu ohjaa asiakkaita pois
turvapuhelinpalvelusta ja ohjata ilman turvapuhelinpalvelua oleva asiakas
ottamaan palvelu käyttöön jatkossa. Kunnat tulevat esittämään, että turvaauttajakäynnin käyntikohtaiseksi hinnaksi määritellään 75 euroa / käynti (0
% ALV).
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä, että turva-auttajakäynnin
käyntikohtaiseksi hinnaksi määritellään 75 euroa / käynti (alv 0 %).

Päätös

Esityksen mukaan.

Oheismateriaali
Sosterla 4.8.2021 § 269
vertailutaulukko kokonaishinnat

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 75
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 75
Valvira:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä;
9Lives Ensihoito Oy, Covid 19 liikkuva näytteenottopiste (DNT-271)
2.9.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisäämisestä: SeleLab Oy 20.9.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Med Group Ensihoitopalvelu Oy 22.9.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimikuntien lisäämisestä: 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva
näytteenottopiste (DOU-655) 28.9.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta;
Pisara LAB Oy 30.9.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta;
Pisara LAB Oy 1.10.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta;
A5 Laboratoriot Oy 5.10.2021
Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta;
A5 Laboratoriot Oy 5.10.2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä;
9Lives Ensihoito Oy, Covid 19 näytteenottolinjasto Härkävaljakontie
8.10.2021
Aluehallintovirasto:
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta:
V-S Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy 20.9.2021
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta: Ensihoito Ysikymppi Oy 4.10.2021
Kirjelmä Lapsiasiavaltuutetun toimisto; Lasten ja lapsiryhmien
yhdenvertaisuuteen kannattaa panostaa 16.9.2021
Terveyslautakunnan kokous 28.9.2021 pöytäkirja.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
Mirja Järvelä kertoi Kustavin lääkäritilanteesta. Tilanteesta on käyty
keskustelua Uudenkaupungin edustajien kanssa, ja lääkärin sijaisjärjestelyt
ovat olleet nykyisellään riittämättömät. Uusikaupunki on luvannut lisätä nyt
resurssia siten, että lääkärin työpanosta tullaan lisäämään Kustaviin siten,
että myös patoutunut työ saadaan tehtyä.

Kustavin kunta
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Pöytäkirja
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Muut asiat
Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 76
Sosiaalilautakunta kävi keskustelun ruokapalveluiden toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Titania työvuorosuunnittelu tulee tehdä jatkossa ruokapalvelujen osalta
ruokapalveluesimiehen toimesta. Käytiin keskustelu tarjottavan ruuan ravitsemuksellisesta
sisällöstä ja ruokapalveluiden kanssa käydyistä palavereista 4.10.2021 ja 11.10.2021.
Ruokapalveluiden toiminnan seuranta tapahtuu vastaavan sairaanhoitajan toimesta, joka
raportoi havainnoistaan sosiaalilautakuntaa.
Päätösehdotus
Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsee muut mahdolliset asiat tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, §
75, § 76

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 68, § 74
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 18.10.2021 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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