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Pia Lahtinen
Vilho Vuorinen
Vesa Rantala

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

ASIAT

§:t 29-34

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Soinu

Jussi Mattila

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien
allekirjoitukset)

Tarkastusaika

Taivassalossa, 18.4.2016

Antti Talja
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jenni Leppänen

Paikka ja pvm

Taivassalossa, 21.4.2016

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Heli Koski
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29 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
30 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Talja ja Jenni Leppänen.

31 §
EI-JULKINEN

32 §
DIABETEKSEEN LIITTYVÄN TIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyöskentelyyn
liittyen on yhdeksi kehittämiskohteeksi nostettu diabetekseen liittyvän tiedon hallinnan
kehittäminen.
Syksyllä 2015 tehtyjen päätösten mukaisesti on asiasta laadittu projektisuunnitelma,
jonka pohjalta tietohallinnon alueellinen koordinaatioryhmä esittää esiselvitysprojektin
toteuttamista ajalla 15.4.2016 – 31.10.2016 oheisten liitteiden mukaisesti. Liitteet 3-6
Kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään nyt päätöstä siitä, että organisaationne hyväksyy
esiselvityksen laadinnan esitetyn mukaisesti. Etenemisestä toteutusprojektien
käynnistämiseen päätetään erikseen, eivätkä toimijat tässä vaiheessa sitoudu muuhun
kuin esiselvityksen laadintaan.
Päätös asiasta pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen
pasi.j.oksanen@turku.fi 15.4.2016 mennessä.
Lisätietoja asiasta VSSHP:n tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekankaalta (040- 839
4980, pirkko.kortekangas@tyks.fi)
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta hyväksyy esiselvityksen laadinnan.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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33 §
VAKKA-SUOMEN PÄIHDE JA MIELENTERVEYSOHJELMA 2016-2018
Liite 7: Vakka-Suomen päihde- ja mielenterveysohjelma 2016-2018
Vakka-Suomen sosiaalijohto asetti yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2015 päihde- ja
mielenterveystyön ohjelman laadinnan. Vakka-Suomen sosiaalijohdon jäseninä toimivat
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja ja sosiaalityön johtaja, Laitilan sosiaali- ja
terveysjohtaja, Vehmaan peruspalvelujohtaja, Pyhärannan sosiaalijohtaja, Taivassalon
peruspalvelujohtaja ja Kustavin sosiaalisihteeri.
Ohjelma on laadittu Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveystyön
ohjelma on käsitelty Vakka-Suomen sosiaalijohdon kokouksessa 27.2.2015, ja
lausuntopyynnöt kunnilta pyydettiin syksyllä 2015. Näissä lausunnoissa esitettiin, että
ohjelman perusteluosaa päivitettäisiin. Monissa lausunnoissa painotettiin
ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön nostamista koko ohjelman painopisteeksi.
Toisena painopisteenä nostettiin esiin päihde- ja mielenterveyspalveluiden laadun
turvaaminen, henkilöstön erityisosaamisen, motivaation ja pysyvyyden kautta. Tärkeäksi
koettiin myös palveluiden alueellinen ja tasapuolinen saatavuus. Lausunnoissa kiinnitettiin
huomiota siihen, että alueen päihdepalveluiden nykytilan rakenne pitää kuvata. Lausujat
haluavat tietää, miten päihde- ja mielenterveysasioita alueella hoidetaan tällä hetkellä.
Lisäksi lausunnoissa kiinnitettiin huomioita yksittäisiin asiasisältöihin ja niiden
tarkennuksiin.
Lausuntojen pohjalta laadittiin uusi perusteluosa, jonka mukaisesti päihde- ja
mielenterveysohjelmassa kuvataan päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuus koko
Varsinais-Suomen, Vakka-Suomen sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen ja Laitilan
kaupungin osalta. Päihde- ja mielenterveysohjelmassa on kuvattu keskeiset arvot, visio ja
tavoitteet sekä kehittämiskohteet. Elämänkaarimallin mukaisesti laadittu toimenpideohjelma
on koko Vakka-Suomen kunnat kattava kehittämiskohteineen. Tämän ohjelman
toimeenpanoa alueellisesti koordinoi Vakka-Suomen sosiaalijohto ja kunnissa
hyvinvointityöryhmät. Tavoitteiden vastuutahot seuraavat tavoitteiden toteutumista ja
raportoivat kuntien hyvinvointityöryhmille, jotka kokoavat tiedot ja raportoivat kuntien
lautakunnille vuosittain.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan Vakka-Suomen kuntien
yhteisen päihde- ja mielenterveysohjelman vuosille 2016-2018.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

34 §
TIEDOKSI
1)

Vasson hallituksen pöytäkirja 11.3.16, Vasson toimintakertomus vuodelle
2015 ja tasekirja 2015.

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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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
§ 29,30,32,33
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviran
omainen 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.

§

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

Hallintovalitus
§
Muu valitusviranomainen
§31

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

valitusaika
30 päivää

päivää
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

30 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

