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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 64
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 65

Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Tarja Nieminen ja Jukka
Ekuri.
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mäntynen ja Jukka Ekuri. Pöytäkirja
tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Tarkastus suoritetaan
16.9.2022 klo 16.00 mennessä
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 66

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan ja mahdolliset muutokset
käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kustavin kunnan hyvinvointikertomus 2017-2021 sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 67
130/05.00/2022
Kustavin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 on kuvaus
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä viime
valtuustokauden aikana. Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi.
Hyvinvointikertomuksen on laatinut Kunnanhallituksen 29.1.2018 nimeämä
hyvinvointityöryhmä ja sen koostamisesta on vastannut Vasso Oy.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008
voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jonka mukaan
kunnat velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lain
mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen
toteuttamista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee
ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja
toimintasuunnitelmassa.
Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille
1.1.2023, jää kuntien tehtäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Kunnan luottamushenkilöt saavat kokonaisvaltaisen
käsityksen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuoloista sekä
resursseista, joita tarvitaan heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi.
Suunnitelman on tarkoitus ohjata kunnan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointipolitiikkaa. Hyvinvointikertomuksen on laatinut
Kunnanhallituksen 14.02.2022 § 31 nimeämä hyvinvointityöryhmä ja sen
koostamisesta on vastannut Vasso Oy.

Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalikunta hyväksyy omalta osaltaan Kustavin kunnan
hyvinvointikertomuksen 2017-2021 sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 ja antaa ne edelleen
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Kokuksessa muutettu päätösehdotus
Sosiaalilautakunta hyväksyy omalta osaltaan Kustavin kunnan
hyvinvointikertomuksen 2017-2021 sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 ja antaa ne edelleen
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi pyytäen
kiinnittämään huomioita hyvinvointikertomuksen keskeisiin tuloksiin ja
huomioimaan ne osana kunnan meneillään olevaa strategiatyöskentelyä .
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liitteet
Liite [1]
Liite [2]
Liite [3]

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020 JA SUUNNITELMA 2022-2025
Liitteet hyvinvointikertomukseen 2022
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Sosiaalitoimen toiminnan ja talouden seuranta: osavuosikatsaus 30.6.2022
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 68
132/02.02.02/2022
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintokunnille sitovat tehtäväkohtaiset
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuoden 2022 talousarvion- ja
suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Talousarvion laadinnan lähtökohtana
on ollut Kustavin kunnan vuonna 2016 hyväksytty kuntastrategia sekä
sosiaalitoimen osalta sosiaalitoimen talousarvio-esityksessä määritellyt ne
konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joilla lautakunnan
valitsemat strategiset tavoitteet saavutetaan.
Sosiaalilautakunnan taloudellisten tavoitteiden seurantaa on tehty
kuukausittain. Toiminnallisia tavoitteita on seurattu säännöllisesti
lautakunnassa yksiköiden antamien katsausten muodossa.
Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talouden ja toiminnan tavoitteiden
toteutumista kootusti ajankohtalta 30.6.2021.
Osavuosikatsauksen perusteella sosiaalitoimen toiminnalliset tavoitteet
ovat toteutuneet hyvin. Sosiaalitoimen talouden tavoitteissa on pysytty
kohtuullisen hyvin mutta yleisen kustannustason nousun ja siitä johtuvan
kuntalaisten taloudellisen tilanteen heikentyminen heijastunee
kustannusten kasvuriskinä loppuvuonna sosiaalitoimen talouden eri osaaluille, erityisesti ruokapalveluihin, palveluhankintoihin sekä ehkäisevään ja
täydentävään toimeentulotukeen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisesti
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajankohdalta
30.6.2022.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite [4]
Liite [5]

Toteumavertailu sos.toimi
Sosiaalitoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022
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Sosiaalitoimen talouden seuranta 2022
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 69
76/02.02.02/2022
Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja tavoitteiden toteutumisesta on
laadittu raportti 1-7/2022. Toteumavertailu on esityslistan liitteenä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee 1-7/2022 talouden ja toiminnan toteuman
tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi toteuman tiedokseen saaduksi.

Liitteet
Liite [6]

sos toimi 07_2022
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Hälytysrahan jatkaminen vuonna 2022

Sosiaalilautakunta 17.02.2022 § 23

Hälytysrahan kokeilua on jatkettu kunnan vanhuspalveluissa 1.1.31.12.2021. Vanhuspalveluissa on vaikeutta saada kaikkiin vuoroihin
työntekijöitä. Äkillisiä sijaistarpeita tulee erityisesti sairastumisien ja
lomakausien sekä pitkään jatkuneen ja nopeasti vaihdelleen
epidemiatilanteen vuoksi. Vanhuspalveluissa on pystytty turvaamaan
käytettävissä olevan henkilöstön määrä hälytysrahakokeilun turvin ja
vähentämään ulkopuolisten sijaisten tarpeita. Henkilökuntaa on saatu
työvuoroihin joustavasti ja nopeasti.
Valtakunnallisesti hälytysrahan korvausten käyttö on entisestään kasvanut
yleisen hoitoalan henkilöstöresurssipulan vuoksi ja edelleen jatkuvan
epidemiatilanteen vallitessa.
Hälytysrahan käyttö edellyttää äkillistä työvoiman tarvetta ja töihin
kutsumista eikä sitä ole tarkoitettu maksettavaksi henkilöstön
omaehtoisesta vuorovaihdoista. Hälytysrahan käytön myöntämisperusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tarvittaessa lähiesimies
määrittelee, onko hälytysrahan maksamiselle perustetta vuoronvaihtotilanteessa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hälytysrahan
jatkamista vanhuspalveluissa tilapäisesti ajalle 1.1.2022 - 30.9.2022.
Hälytysrahan käyttöä valvotaan vastaavan sairaanhoitajan toimesta siten,
että korvaukseen on oikeutettu vain äkillisissä työvoimatarpeessa töihin
kutsuttaessa. Korvausta esitetään nostettavaksi 50 eurosta 70 euroon ja
arkipyhien, pyhäpäivien sekä kesäkauden 1.6.-31.8.2022 viikonloppujen
osalta 100 euroon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 07.03.2022 § 46

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara
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Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalilautakunnan ehdotuksen
sellaisenaan.
.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mia Lehtonen ja Sami Latokartano poistuivat
kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Mia Lehtonen työskentelee hoitajana Jaala-kodissa samoin kuin Sami
Latokartanon puoliso.

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 70
22/05.00/2022
Vanhuspalveluissa on edelleen ollut vaikeutta saada kaikkiin vuoroihin
työntekijöitä yleisen hoitoalan henkilöstöresurssipulan, lomakausien ja
sairastumisien sekä vaihtelevan epidemiatilanteiden vuoksi.
Hälytysrahan kokeilua on jatkettu kunnan vanhuspalveluissa 1.1.30.9.2022 ja sen turvin on pystytty varmistamaan käytettävissä olevan
henkilöstön määrä. Henkilökuntaa on saatu työvuoroihin joustavasti.
Hälytysrahan käytön myöntämisperusteisiin on kiinnitetty erityistä
huomioita vastaavan sairaanhoitajan toimesta siten, että korvaukseen on
ollut oikeutettu vain töihin kutsuttaessa äkillisissä työvoimatarpeessa eikä
sitä ole käytetty henkilöstön omaehtoisesta vuorovaihdoista johtuen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hälytysrahan
jatkamista vanhuspalveluissa ajalle 1.10.2022 – 30.9.2023. Korvaukseksi
esitetään edelleen 70 euroa ja arkipyhien, pyhäpäivien sekä viikonloppujen
osalta 100 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite [7]

Hälytysraha 2022
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Varallaolokorvaus turvapuhelinhälytyksiin
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 71
121/05.00/2022
Useilla vanhuspalveluiden kotihoidon asiakkailla on käytössään
turvapuhelinpalvelu. Turvapuhelinpalvelulla asiakas voi tarvittaessa
hälyytää apua esimerkiksi kaaduttuaan kotona. Kustavin kunnalla on
sopimus AddSecure (ent. Stella) kanssa turvapuhelinpalveluiden teknisen
palvelun ja laitteiston hankinnasta. Kunnan vanhuspalveluiden kotihoidon
henkilökunta vastaa turvapuhelinhälytyksiin normaalin työaikansa
mukaisesti päivittäin klo 8:00-20:30. Kotihoidon työajan ulkopuolella
turvapuhelinhälytykset ohjautuvat kunkin asiakkaan kanssa sovitulle
henkilölle. Pääsääntöisesti turvapuhelinhälytykset ohjautuvat klo 20:308:00 välisenä aikana asiakkaan omaisille, naapurille tai muulle sovitulle
henkilölle joilla on mahdollisuus tulla auttamaan asiakasta. Tällä hetkellä
Kustavin turvapuhelinpalvelun asiakkaissa on kuitenkin myös sellaisia
henkilöitä joilla ei ole mahdollista nimetä ketään turvapuhelimen
hälytyskäynnille ilta- ja yöaikaan.
Kotihoidon henkilökuntaa on edellä mainitun vuoksi tarvetta määrätä
varallaoloon turvapuhelimen ilta- ja yöaikaisiin hälytyksiin vastaamiseksi.
KVTES 5 § Varallaoloaika ja työaikalain määräyksiin perustuen työntekijän
varallaolovelvollisuus perustuu sopimukseen. Varallaoloaikaa ei lueta
työaikaan. Ns. vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan KVTES:n
mukaan rahakorvauksena 20 - 30 % korottamattomasta tuntipalkasta tai
annetaan vastaava vapaa-aika. Varallaoloajan pituus ja varallaolon
toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä.
Varalleoloon määrääminen edellyttää todellista tarvetta
turvapuhelinpalvelun hälytyksiin vastaamiseksi eikä siihen tule määrätä
henkilökuntaa, ellei palveluntarvetta ole. Turvapuhelinpalvelun hälytykset
sovitaan asiakkaan kanssa ensisijaisesti ohjautumaan asiakkaan
lähipiirissä olevalle henkilölle. Ainoastaan siinä tapauksessa, ettei
asiakkaalla ole mahdollisuutta nimetä em. henkilöä, ohjataan palvelu
kotihoitoon työajan ulkopuolisena aikana klo 20:30-8:00. Varallaoloon
määräämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arvioitu
kustannusvaikutus ajalle 1.9.2022-31.12.2022 on 8000e.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
vanhuspalveluiden kotihoidon henkilökunnan kanssa voidaan sopia
varallaoloon määräämisestä 1.9.2022 lukien turvapuhelinpalvelun
hälytyksiin vastaamiseksi klo 20:30-8:00 välillä. Turvapuhelinpalvelun
hälytyksiin vastaaminen turvataan kotihoidon palvelulla ainoastaan
välttämättömissä tilanteissa. Varallaolo toteutetaan kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ns. vapaamuotoisena varallaolona.
Varallaoloaika on päivittäin klo 20:30-8:00. Varallaolosta maksetaan 25 %
korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika.
Varallaolon lisäksi maksetaan hälytyskorvaus 70 euroa ja arkipyhien sekä
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pyhäpäivien osalta 100 euroa tilanteessa, jossa hälytyksestä seuraa
työhön siirtyminen työtehtävän hoitamiseksi.
Päätös

Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että
selvitetään palvelun järjestämisen muita vaihtoehtoisia tapoja.
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Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 72
120/05.00/2022
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 seuraava ilmoitus:
Ajallaan Oy
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yksityisen
sosiaalipalveluiden tuottajan Ajallaan Oy:n ilmoituksen ja toteaa sen
täyttävän laissa määritellyt toimintaedellytykset. Kustavin kunta ilmoittaa
hyväksyvänsä Ajallaam Oy:n toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot
aluehallintovirastolle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali
Ajallaan Oy
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Saapuneet lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta lausunnon antamiseen
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 73
Kustavin kunta ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa,
koska Kustavilla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole
ristiriidassa Kustavin kunnan tavoitteiden kanssa, tai ne ovat
merkitykseltään vähäisiä.
Kustavin kunnan etujen toteutumista tulee kuitenkin seurata siitä
huolimatta, että asioista ei ole annettu lausuntoa.


Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö:
Lausuntopyyntö Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston
periaatepäätöksestä
VN/17850/2022

Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää, että se ei anna lausuntoa esittelytekstissä
mainitusta lausuntopyynnöstä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lähihoitajan toimen täyttäminen
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 74
131/01.01.01/2022
Lähihoitaja --------------- on irtisanoutunut 22.8.2022 lähtien lähihoitajan
toimesta. -------- on toiminut lähihoitajana vanhuspalveluissa Jaalakodissa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä --------------- irtisanoutumisen ja
asettaa toimen avoimeksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka on
2363,50e/kk. Sosiaalilautakunta päättää asettaa valintaa varten
valintatyöryhmän.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Sosiaalilautakunta päätti asettaa valintaa
varten valintatyöryhmän. Valintatyöryhmään nimettiin Mirja Järvelä, Tuula
Leino ja Aino Hynninen.
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Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 75
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15.09.2022

Hyvinvointialuevalmistelun tilannekatsaus
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 75
127/05.00/2022
Sosiaalijohtaja pitää katsauksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
valmistelun tilanteesta ja Kustavin kunnan tilanteesta asiassa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen saaduksi.
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16.12.2021
15.09.2022

Lahjoitus ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistykseltä

Sosiaalilautakunta 16.12.2021 § 82

Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistys on lahjoittanut Kustavin kunnan
ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen 65 700e yhdistyksen toiminnan
päättyessä
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.
Sosiaalilautakunta päättää lahjoituksen kohdentamisen suunnittelua varten
perustettavasta työryhmästä. Työryhmään ehdotetaan kuuluviksi
sosiaalilautakunnan edustajana puheenjohtaja Mirja Järvelä, vanhus- ja
vammaisneuvoston edustaja, sairaanhoitaja Tuula Leino ja sosiaalijohtaja
Aino Hynninen. Sosiaalilautakunta antaa päätöksen tiedoksi
kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle.

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 76
209/00.04.02/2021
Lahjoituksen kohdentamisen suunnittelua varten perustetun työryhmän
katsaus lahjoitusvarojen käytöstä ajankohdalta syyskuu 2022.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen saaduksi.

Oheismateriaali
Lahjakirja Kustavi
Syyskokous 2021 pöytäkirja
Katsaus lahjoitusvarat 9_2022
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Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 77

7/2022

19

15.09.2022

Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 77
128/00.01.02/2022
Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ajalla 12.8.-5.9.2022
Suotorpan päiväkodissa, Kivimaan alakoululla, Kustavin kunnan
vanhuspalveluiden kotihoidossa ja Jaalakodin tehostetun palveluasumisen
yksikössä sekä palvelukeskuksen ruokailijoille. Kyselyn tulosten
perusteella jatketaan ruokapalveluiden toiminnan kehittämistä. Liitteessä
asiakastyytyväisyyskyselyn lomake sekä tulokset.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedokseen saaduksi.

Liitteet
Liite [8]
Liite [9]

asiakastyytyväisuuskysely ruokapalvelut 2022 lomake
asiakastyytyväisuuskysely ruokapalvelut 2022 KOONTI

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 78
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15.09.2022

Ukrainalaisten tilanne Kustavissa
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 78
129/05.00/2022
Sosiaalijohtaja pitää katsauksen Kustavin kunnan alueella olevista
ukrainalisista turvapaikanhakijoista.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedokseen saaduksi.
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 79
Valvira:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus
terveydenhuollon palveluista vastaavista johtajista; Stella Kotipalvelut Oy,
10.6.2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen;
Ambulanssipalvelu Lilja Oy, Porin ambulanssiasema, 14.6.2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; Lääkärisi
Mielenterveys Oy, 21.6.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; Tutoris Oy, 27.6.2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta;
Prima Health Oy, Suomen Kurssiakatemia 8.7.2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; Medikams Oy,
12.7.2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta; 9Lives Ensihoito Oy, liikkuva näytteenottopiste (WUX-200)
13.7.2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; Medipyy Oy,
13.7.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotusyksikkö (WUX-200),
14.7.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; Suomen Rokotepalvelu Oy, Rokoteklinikka Turku
25.7.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; Fysios Oy, 4.8.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; Abalanced Oy c/o Seppälääkärit Oy, 11.8.2022
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta; Suomen Terveystalo Oy, 12.8.2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta; CogniMed Oy Turku, 29.8.2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palevlujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta; Lääkärikeskus Digilääkäri Oy, 29.8.2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta;
Sivupersoona Oy, 7.9.2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; Sofita Oy,
8.9.2022
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin hallituksen 21.6.2022 pöytäkirja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 14.6.2022
pöytäkirja
Pelastakaa Lapset ry:n Adoptioneuvonnan hinnasto vuodelle 2023.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 79

7/2022

15.09.2022

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedokseen saaduksi.

Liitteet
Liite [10]
Liite [11]
Liite [12]

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin hallituksen
21.6.2022 pöytäkirja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston 14.6.2022 pöytäkirja
Adoptioneuvonta_hinnasto_2023
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Muut asiat
Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 80

Päätösehdotus

Muut kokouksessa esille tulleet asiat.
Sosiaalijohtaja esitteli vastaava sairaanhoitaja Tuula Leinon laatiman
katsauksen Kustavin vanhuspalveluiden tilanteesta.

Päätös

Sosiaalilautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen saaduksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 72, § 73, § 74, §
75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 70, § 71
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

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 Sosiaalilautakunta
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 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
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