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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
81 §

Kuntalain 58 § mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
82 §

Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Susanna Koskinen ja Matti
Orrensalo.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Koskinen ja Kari Herhi.
Tarkastus suoritetaan 14.10.2016.
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UUSI VIISIPORTAINEN VARHAISKASVATUKSEN HOITO- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ
68 §

Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja
perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan
järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja
muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti
järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta voisi periä päättämänsä
asiakasmaksun. Esitys pohjautuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin. Maksu määräytyisi
edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan
perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot
säilyisivät ennallaan.
Hallitusohjelman edellyttämä kuntien 54 miljoonan suuruinen
maksutulojen lisäys on toteutettu maksuja korottamalla. Korotukset
ehdotetaan toteutettaviksi pääosin siten, että enimmäismaksua
korotetaan 22 prosenttia. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja
esitetään korotettavaksi hieman. Toisaalta maksun määräämisen
perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että
pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksihuoltajien asiakasmaksut
pienenevät jonkin verran. Tämä parantaisi yksinhuoltajien edellytyksiä
ottaa työtä vastaan. Toisesta lapsesta perittävä maksu olisi aina enintään
90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien
lasten maksu olisi edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi
siten, että maksu olisi korkeintaan 60 prosenttia kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa
keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain. Jos lapsi olisi varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voitaisiin
kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia,
mutta alle 35 tuntia viikoittain, voisi kunta periä maksun, joka on
suhteutettu lapsen varhaiskasvatusaikaan. Kunnat voisivat edelleen
käyttää varhaiskasvatusaikaan suhteutettuja (esimerkiksi
tuntiperusteisia) asiakasmaksuja enimmäismaksun rajoissa.
Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Alle
27 euron maksua ei perittäisi. Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat
jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen ja
sen vuoksi esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen
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asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen
määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä
ansiotasoindeksiä.
Monet Suomen kunnat ja kaupungit ovat ottaneet käyttöön em.
hallituksen esityksen mukaisen uuden varhaiskasvatusmaksun
porrastuksen osa-aikaisessa päivähoidossa. Uusi porrastus on asiakasystävällisempi, sillä siinä perheiden varhaiskasvatusmaksut koostuvat
kunkin perheen tarpeiden mukaan varatuista hoitoajoista. Uuden viisiportaisen hoitoaika- ja maksujärjestelmän ansiosta vanhemmat voivat
suunnitella hoitoaikoja entistä yksilöllisemmin todellisen hoidon tarpeen
mukaan. Osa-aikaisuuden porrastuksen lisääminen edesauttaa myös
työvuorojen suunnittelua sekä henkilökunnan päivittäisen riittävyyden
suunnittelua, sillä porrastuksen myötä on mahdollista sijoittaa
päivähoidon henkilöstön työvuorot täsmällisemmin lasten päivähoitoa
tarvitsemaan aikaan. Varsinkin isommissa kunnissa varhaiskasvatuksen
porrastuksen käyttöönoton on todettu tuovan myös säästöjä henkilöstömenoissa, sillä lapset eivät ole enää läsnä päivittäin aamusta iltaan.
Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella.
Hoidon alkaessa, hoitosopimusta tehtäessä, tunnit määritellään perheen
kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan.
Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan päiväkodissa kolmen
kuukauden jaksoissa.
Varhaiskasvatusmaksujen porrastuksen käyttöönotto ja käytön seuranta
sekä sen mukainen laskutus vaatii toteutuakseen mobiilihoitoaikavarausjärjestelmän. Kustavin kunnassa on jo kokeiltu vuonna 2015
Päikky-ohjelmaa ja nyt keväästä 2016 asti on ollut kokeilussa mobilinen
Daisynet-hoitoaikavarausjärjestelmä.
Uuden varhaiskasvatusmaksun porrastuksen käyttöönotosta ei syntyisi
lisäkustannuksia, sillä kyseiset välineet ovat jo olemassa. Tiedottaminen
huoltajille onnistuisi syksyn 2016 vanhempainiltojen yhteydessä, ja
porrastus voitaisiin ottaa käyttöön 1.10.2016 alkaen.
Porrastusjärjestelmäehdotus:
o Sovittu hoitoaika 0 – 84 tuntia/kk, asiakasmaksu 55 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 85 – 107 tuntia/kk, asiakasmaksu 65 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 108 – 130 tuntia/kk, asiakasmaksu 80 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 131 – 150 tuntia/kk, asiakasmaksu 90 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 151 tuntia tai enemmän/kk, asiakasmaksu 100 %
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Hoitomaksun suuruuteen vaikuttaisi edelleen hoitoajan lisäksi perheen
koko ja perheen bruttotulot. Maksutonta esiopetusta on noin 80 tuntia
kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta
tarvitsevan lapsen asiakasmaksu olisi joko 55 % tai 65 %.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatusmaksujen
porrastamisesta tehdyn esityksen. Uusi järjestelmä voidaan ottaa
käyttöön 1.10.2016 alkaen.
Päätös: Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitysten
tekemistä varten mm. tuntiperusteisen asiakasmaksun ja esiopetuksen
jälkeisen päivähoitoajan pituuden ja maksuttomuuden osalta.
Lisäksi päätettiin aloittaa selvitystyön päivähoidon siirtymisestä sivistystoimen alaisuuteen.
_____________________________

Sos.ltk. 12.10.2016
83 §

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päätti keskustelun jälkeen pyytää
lisäselvityksiä kahdesta parhaiten soveltuvasta esille tulleesta
vaihtoehdosta (Liite 1) ja niiden kustannusvaikutuksista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi sosiaalilautakunta päätti pyytää poliittisten tahojen kannanoton
päivähoidon maksuttomuuden osalta. Selvitykset em. tahoille tulee
toimittaa 21.10.2016 mennessä.

Kustavin sosiaalilautakunta

12.10.2016

138

LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON OSTOPALVELUIDEN SEUDULLINEN KILPAILUTUS
VUOSILLE 2017-2019
84 §

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 20.10.2015 § 191
sosiaalityön avo- ja sijaishuollon tukipalveluiden kilpailutuksen
käynnistämisestä seudullisena vuosille 2017-2019. Tähän kilpailutukseen
osallistumiseen liittyvä päätös on tehty Kustavin sosiaalilautakunnan
kokouksessa 22.6.2016 (58§).
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hankinta- ja logistiikkakeskus on
päätynyt kilpailuttamaan myös lastensuojelun avohuollon ostopalvelut
ajalla 1.1.2017-31.12.2019 yhden vuoden optiolla.
Kilpailutukseen liittyen sosiaalisihteeri Marika Lehtinen on alustavasti
valtuuttanut viranhaltijapäätöksellään 26.9.2016 § 33 Turun kaupungin
hyvinvointitoimialan kilpailuttamaan lastensuojelun avohuollon
ostopalvelut. Samaan viranhaltijapäätökseen on merkitty tieto, että
lautakunnan päätös avohuollon kilpailutukseen osallistumisesta saadaan
12.10.2016 pidettävässä kokouksessa.
Kilpailutuksen hallinnoista ei aiheutune kustannuksia Kustaville.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää, että
1. Kustavin kunnan sosiaalitoimi osallistuu Turun kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnan järjestämään seudulliseen lastensuojelun avohuollon
ostopalveluita koskevaan kilpailutukseen ajalla 1.1.2017-31.12.2019,
2. valtuuttaa Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan
kilpailuttamaan lastensuojelun avohuollon ostopalvelut ja
3. valtuuttaa Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään
hankintapäätöksen hyväksytyistä palveluntuottajista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN VANHUSPALVELUISSA
29 §

Lähihoitaja Anja Lohimies on ilmoittanut 29.2.2016 saapuneella
kirjeellään irtisanoutuvansa hoitajan toimesta 1.8.2016 alkaen.
Anja Lohimies siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.8.2016 alkaen.
Hänen vuosilomansa vahvistetaan ajalle 20.5.-31.7.2016.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Anja Lohimiehen
irtisanoutumisen hoitajan toimesta 1.8.2016 alkaen sekä päättää laittaa
hoitajan toimen haettavaksi Kuntarekryssä, Vakka-Suomen Sanomissa,
kunnan kotisivuilla, ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston nettisivuilla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________________

Sos.ltk. 18.5.2016
52 §

Lähihoitajan toimi on ollut haettavana ajalla 30.3.-13.4.2016. Ilmoitus
on julkaistu Kuntarekryssä, Vakka-Suomen Sanomissa, kunnan kotisivuilla,
ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston nettisivuilla.
Työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Muisti- ja
dementiatyön lisä- ja täydennyskoulutus katsotaan eduksi. Hakijalta on
edellytetty rekisteröitymistä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot
määräytyvät KVTES:n mukaan.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhde täytetään neljän kuukauden
koeajalla.
Määräaikaan mennessä hakemuksena on jättänyt viisi hakijaa. Liitteessä
nro 1 on esitetty hakijat.
Haastateltaviksi kutsuttiin kaikki viisi hakijaa; Blomqvist Katriina, Inkala
Eeva, Urpi Leena, Taari-Laaksonen Heidi ja Kiuru-Sirkama Anu.
Haastattelijoina toimivat sosiaalisihteeri Marika Lehtinen,
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirpa Koskinen, Jarmo Mäntynen, Antti
Ääritalo ja Veijo Katara.
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Haastattelut pidettiin maanantaina 9.5.2016 sekä yhden hakijan toiveesta
tiistaina 17.5.2016 tai keskiviikkona 18.5.2016.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää valita hoitajan toimeen Heidi
Taari-Laaksosen haastattelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Palkkaus on KVTES:n
tehtäväkohtaisen palkan mukainen. Lisäksi sosiaalilautakunta päättää valita
31.12.2016 päättyvään sijaisuuteen Anu Kiuru-Sirkaman.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________

Sos.ltk. 12.10.2016
85 §

Heidi Taari-Laaksonen on aloittanut ko. toimessa 19.5.2016 ja
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
31.5.2016.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää vahvistaa Heidi Taari-Laaksosen
valinnan hoitajan toimeen 31.5.2016 alkaen sekä tehtäväkohtaisen
palkan (04SOS06A).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIOEHDOTUS JA TAVOITTEET VUODELLE 2017
86 §

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille vuoden 2017 talousarvion ja
vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman laatimisesta liitteen n:o 2
mukaiset ohjeet.
Liitteessä n:o 3 on sosiaalitoimistossa valmisteltu talousarvioehdotus ja
toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen n:o
3 mukaista talousarvioehdotusta ja toimintatavoitteita vuodelle 2017.
Päätös: Sosiaalilautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen mm. sijaismäärärahojen selvityksen osalta.
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TIEDOKSIANTOASIAT
87 §
1. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lupamuutos
Terveys Virma Oy, Oulu
Uudeksi toimipaikaksi on hyväksytty Terveys Virma Oy c/o Silmäasema
Fennica Oy, Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö
Tuotettava palvelut: Lääkäripalvelut avohoidossa; erikoislääkärin
vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen
Toimintakunnat: kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan
maakunnan kuntia.
2. Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2017
Lounais-Suomen Aluehallintoviraston kirje
LSAVI/2449/00.00.02/2016/28.9.2016
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2017
äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan. Lounais-Suomen
aluehallintoviraston vuoden 2017 enimmäiskiintiö on viisi
äitienpäiväkunniamerkin saajaa. Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa
viimeistään 4.11.2016 mennessä aluehallintovirastolle.
3. B-lausunto lääkehoidon erityiskorvaavuuden hakemiseksi on
hoitoon liittyvä ja siten maksuton perusterveydenhuollossa
STM:N Kuntainfo 4/2016 / 22.9.2016
4. Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaista
rajoittamista koskevat säännökset sosiaali- ja terveydenhuollossa
STM:N Kuntainfo 5/2016 / 28.9.2016
5. Vanhustenhuollon tilanneraportti 2016.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee em. asiat tiedokseen saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VANHUSPALVELUJEN KOULUTUSRISTEILY
88 §

Sosiaalilautakunnan pyynnöstä sosiaalisihteeri esitteli vanhuspalvelujen
koulutusristeilyn kustannuksia, sijaisten käyttöä, koulutuksen sisältöä sekä
siihen käytettyä työaikaa (Liite 4).
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee em. asian tiedokseen saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

