
Kunnanhallitus § 123 10.05.2021

SELVITYSPYYNTÖ SOSIAALITOIMEN JA SYSMÄN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N
VÄLISESTÄ TOIMINNASTA

11/30.300/2021

KH 10.05.2021 § 123 Kunnanhallituksen jäsen Esko Bruun jätti kunnanhallitukselle
22.3.2021 oheismateriaalina olevan selvityspyynnön otsikon
aiheesta, § 90 Muut asiat.

 Sysmän Palvelutaloyhdistys ry:n edustus, yhdistyksen
toiminnanjohtaja Hannu Juhola ja sosiaalijohtaja Minna Veistilä olivat
kutsuttuina kunnanhallituksen kokouksessa 12.4.2021 ja jättivät
oheismateriaalina olevat vastineet, § 109 Muut asiat.

 Sysmän kunta on järjestämisvastuullinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista. Kunnan kokonaisulkoistetun sosiaali-
ja terveydenhuollon toimintojen sopimuskumppani Terveystalo Oy:n
edustaja johtaja Tarmo Pekola ja johtaja Marjaana Hartikainen ovat
kutsuttuina kunnanhallituksen kokoukseen 10.5.2021 otsikon
aiheeseen liittyen.

 Sysmän Palvelutaloyhdistys ry on Terveystalon alihankkija Sysmän
sosiaalitoimen palveluissa. Palvelutaloyhdistys ry:n tuottamista
sosiaalipalveluista ovat vastuussa sekä Sysmän kunta
järjestämisvastuullisena että Terveystalo Oy kunnan
sopimuskumppanina. Molemmilla on valvontavastuu toiminnasta.
Viimeisin jätetty valvontaraportti on päivätty 8.9.2020.

 Valmistelija/lisätietoja
 Nimi: Marketta Kitkiöjoki
 Tehtävänimike: kunnanjohtaja
 Puh: 044 7134 504
 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

 Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus kuulee palveluntuottaja Terveystalo Oy:tä kunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajana ja alihankkijansa
Sysmän Palvelutaloyhdistys ry:n tuottamasta palvelusta.

 Päätös Käydyn keskustelun kuluessa jäsen Esko Bruun teki kunnanjohtajan
ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen.

 Bruun ehdotti, että kunnanhallitus jatkaa selvitystä ja selvittää tai
selvityttää Palvelutaloyhdistyksen toiminnan hänen
selvityspyyntönsä mukaisesti sekä tutkii myöskin esille tulleet tai
mahdollisesti tulevat vammaispalveluiden epäselvyydet ja muutkin



esille tulevat epäkohdat.

 Jäsen Veli-Pekka Koskinen kannatti Bruunin ehdotusta.

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, joten on äänestettävä.

 Selostus hyväksyttiin.

 Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä.

 Ehdotus hyväksyttiin.

 Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat
kunnanjohtajan ehdotusta, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat
Bruunin ehdotusta, vastaavat EI.

 Äänestysesitys hyväksyttiin.

 Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 5 JAA-ääntä (Hiltunen, Hopeasaari, Karola, Sinisalo,
Valkama) ja 4 EI-ääntä (Bruun, Jutila, Koskinen, Vuorinen).

 Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan pohjaehdotuksen tulleen
hyväksytyksi.

 Jäsen Esko Bruunin vaatimuksesta Sysmän Palvelutaloyhdistyksen
toiminnanjohtaja Hannu Juholan kunnanhallitukselle osoittama
asiakirja "Lisäselvitys kunnanhallituksen kokouksessa 10.5.2021
esiteltävään asiaan § 123" liitettiin pöytäkirjaan. (Liite 1)

 Merkitään, että jäsen Sami Leppänen poistui esteellisenä asian
käsittelyn ajaksi perusteena, että Terveystalo Oy on hänen
työnantajansa. Tilalla oli varajäsen Tuula Vuorinen.


