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SAAPUVILLA OLLEET JÄSEN:
JÄSENET

VARAJÄSEN:

(ja merkintä siitä kuka toimi
puheenjohtajana)

Timo Soinu, pj
Jorkka Lehtonen, vpj
Antti Talja
Jenni Leppänen
Katri Tuomi
Miia-Riikka Päivärinta
Jarmo Martinsuo
Kata Vertio
Kari Ahonen

Ari Merinen
Antti Torppa
Juhani Palo
Tarja Keskitalo
Katriina Mäntylä
Heli Lahdenperä
Anu Vainio
Leena Pylkkö
Jussi Saarinen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Jussi Mattila
Pia Lahtinen
Vilho Vuorinen
Vesa Rantala

Esittelijä-pöytäkirjanpitäjä
Kh:n edustaja
Kh:n puheenjohtaja
Kunnanjohtaja

ASIAT

42-48§:t

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Soinu

Jussi Mattila

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien allekirjoitukset)

Tarkastusaika

Taivassalossa, 5.9.2016

Jarmo Martinsuo
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jorkka Lehtonen

Paikka ja pvm

Taivassalossa, 6.9.2016

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Heli Koski
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
OSALLISTUMINEN LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON OSTOPALVELUIDEN
SEUDULLISEEN KILPAILUTTAMISEEN
TALOUDEN SEURANTA 06/2016
PÄIVITETTY VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2018 JA
TOTEUMARAPORTTI 2015
AIESOPIMUS ETÄVANHEMPIEN LIITTO RY:N KANSSA
TIEDOKSI
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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42 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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43 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Martinsuo ja Jorkka Lehtonen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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44 §
OSALLISTUMINEN LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON OSTOPALVELUIDEN SEUDULLISEEN
KILPAILUTTAMISEEN
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää Taivassalon kuntaa osallistumaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden (lastensuojelulaki 40 §) palvelujen seudulliseen kilpailutukseen.
Kilpailutuksen toteuttamiseksi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää Taivassalon
kunnalta suostumusta, jolla valtuutetaan Turun kaupungin hyvinvointitoimiala toteuttamaan
kilpailutus niin, että prosessiin osallistuvat kunnat voivat tehdä asiakaskohtaiset palveluhankinnat palveluntuottajiksi hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa. Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt mainitun kilpailutuksen käynnistämisestä kokouksessaan 29.3.2016 siten, että kilpailutus voidaan toteuttaa seudullisesti.
Hankinnan kohteena ovat sijaishuollon ympärivuorokautiset palvelut.
Kilpailutettavia palvelukokonaisuuksia ovat:
•
Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen ammatillinen
perhekotihoito
•
Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito
•
Lastensuojelun erityisyksikön tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito
Palvelutuotteiden sisältöön saattaa tulla muutoksia hankinnassa mukana olevien kuntien
toivomuksesta ja tarpeesta (esim. tilapäishoito).
Sijaishuollon kilpailutuksen työryhmä on 20.4.16 esittänyt sosiaali- ja terveyslautakunnassa
esiteltyjen palvelukokonaisuuksien lisäksi seuraavien palvelujen kilpailuttamista:
•
Ostopalveluperhehoito
•
Koulukotitoiminta
Keskeiset sopimusehdot ovat seuraavat:
•
sopimuskausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019 yhden vuoden
optiolla
•
kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä
•
valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan sopimukset palvelukokonaisuuksittain.
Asiakkaita tullaan osoittamaan puitesopimuksen osoittamiin paikkoihin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella ensisijaisesti kokonaistaloudellisen
edullisuuden mukaan, mikäli asiakkaan yksilöllinen tarve ei muuta edellytä
•
sopijapuolet eivät sitoudu ostamaan tai myymaan tiettyä paikkamäärää.
Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä
poiketen.
Kilpailutus toteutetaan seudullisena yhteiseen kilpailutukseen valmiiden seutukuntien kanssa. Tarjouspyyntö valmistellaan yhdessä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.
Kilpailutukseen osallistuvilta kunnilta edellytetään valtuuksien antamista Turun kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehdä hankintapäätös hyväksyttävistä palveluntuottajista.
Turun hyvinvointitoimiala allekirjoittaa puitesopimukset omasta puolestaan. Kilpailutukseen
osallistuvat kunnat allekirjoittavat kilpailutuksessa hyväksyttyjen, käyttämiensä palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kilpailutuksen valmisteluun ja tarjouspyyntöjen läpikäymiseen kuntia on pyydetty nimeämään edustajansa.
Hankintapäätös ja sopimukset ovat kaikkia mukana olevia kuntia sitovia siten kuin tehtävissä puitesopimuksissa sovitaan.
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta. Kilpailutuksen
asiantuntemuksesta vastaa Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus. Tarvittava ostopalvelujen hankintaa koskeva juridinen osaaminen tulee Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta. Kilpailutuksen sisällöllisinä asiantuntijoina toimivat Turun kaupungin hyvinvointitoimialan edustajien lisäksi kuntien edustajat.
Kilpailutukseen osallistuvia kuntia pyydetään:
•
tekemään päätös osallistumisesta lastensuojelun sijaishuollon
ostopalvelujen kilpailutukseen
•
valtuuttamaan Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
kilpailuttamaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut
•
valtuuttamaan Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
tekemään hankintapäätöksen hyväksytyistä palveluntuottajista
EHDOTUS: lautakunta päättää, että:
1. Taivassalon peruspalvelulautakunta osallistuu Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestämään seudulliseen lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluita koskevaan
kilpailutukseen ajalla 1.1.2017-31.12.2019,
2. valtuuttaa Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kilpailuttamaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut ja
3. valtuuttaa Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään hankintapäätöksen hyväksytyistä palveluntuottajista.
Päätös: Ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että lautakunta valtuuttaa peruspalvelujohtaja
Jussi Mattilan toimimaan Taivassalon kunnan edustajana neuvotteluissa.
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Peruspalvelulautakunta

Kokouspäivä
01.09.2016

Sivu
7

45 §
TALOUDEN SEURANTA 06/2016
Liite 1 talouden seuranta 06/2016
Peruspalvelujohtaja esittelee talouden toteumaa tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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46 §
PÄIVITETTY VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2018 JA
TOTEUMARAPORTTI 2015

Uusi sosiaalihuoltolaki 1301/2014 tuli voimaan osittain heti vuoden 2015 alusta ja uusi oppilashuoltolaki 1287/2013 1.8.2014. Sosiaalihuoltolaissa painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää työtä hyvinvoinnin edistämisessä. Laissa kunnan tehtäväksi tuli uusia lapsiperhepalveluita kuten esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu. Lakiin on kirjattuna myös velvoitteet
palvelutarpeen arvioinnista ja erityisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen
arvio linkittyy lastensuojeluun. Lastensuojelutarpeen selvittämisestä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä säädetään lastensuojelulaissa.
Oppilashuoltolain edellyttämät lastensuojelusuunnitelman päivitykset on tehty 2016 kevään
aikana. Oppilashuoltolain painotuksissa on erityisesti yhteistyön velvoitteet kirjattuna ja yhteisöllinen oppilashuolto on moniammatillista yhteistyötä.
Suunnitelman toteuttamista ja seurantaa varten Vakka-Suomen on perustettu seutukunnallinen lapsiasiainneuvosto, joka on kokoontunut 2-4 kertaa vuodessa. Neuvostossa on edustajat sosiaalityöstä, perusterveydenhuollosta, perhetyöstä, koulutoimesta, nuorisotoimen,
lapsen psykiatriasta, kulttuuritoimesta, vapaa-aikatoimesta, poliisista ja seurakunnasta. Lisäksi Vakka-Suomen sosiaalijohtajat ovat osallistuneet kokouksiin.
Raportti käsittelee suunnitelman toteutumista ja seurantaa, lapsiasiainneuvoston arvioita
asukkaiden hyvinvoinnin tilasta ja lastensuojelun tarvetta kunnissa. Raportissa käydään läpi
keskeiset kehittämiskohteet ja niiden toteutuminen vuoden 2015 osalta.
Liitteet 2-3
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee Vakka-Suomen lastensuojelun suunnitelman
ja toteumaraportin vuodelta 2015 tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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47 §
AIESOPIMUS ETÄVANHEMPIEN LIITTO RY:N KANSSA
Etävanhempien liitto ry on hakenut RAY:ltä avustusta vertaistuen antamiseen avio- ja
avoerojen jälkeen etävanhemmille ja RAY edellyttää aiesopimuksia avustuksen myöntämiseksi. Liite 4 RAY projektiavustushakemuksemme
Tämän johdosta pyydämme teiltä myötämielistä suhtautumista yhteistyöhömme kuntanne
kanssa sekä aiesopimusten allekirjoittamista ja toimittamista meille RAY:n esittämän aikataulun mukaisesti mieluimmin jo elokuun aikana joko emailillä kari.karanko@wippies.com
tai postitse osoitteella Etävanhempien liitto ry, Kissankellonkatu 5 B 12, 20740 TURKU.
Yhteistyöterveisin: Etävanhempien liitto ry, Lapsen edun asiantuntija Kari Karanko
EHDOTUS: Taivassalon peruspalvelulautakunta päättä olla allekirjoittamatta tässä vaiheessa aiesopimusta Etävanhempien liitto RY:n kanssa vähäisen tarpeen vuoksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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48 §
TIEDOKSI
Annetaan peruspalvelulautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
1 Avin ilmoitukset yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta: Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy, Suomen Punainen Risti, uusi lupa ja ilmoitus luvan muuttamisesta, Koti
Hammas Oy, BioHit Oyj, Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus Variaatio Oy, Etävanhempien liitto
Ry, Länsi-Suomen etävanhemmat Ry, Lääkärikeskus Digilääkäri Oy aloitusilmoitus ja uusi
lupa, sekä Sanamaailma Oy, luvan muutos.

2 Typ aluetyöryhmän 9.5.16 ja 16.6.16 muistiot
3 Seuraava peruspalvelulautakunnan kokous pidetään torstaina 22.9.16 klo 17:00 kunnanvirastolla.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee ym. asiat tietoonsa saatetuiksi
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
42-46,48§
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

47§

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon peruspalvelulautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

