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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

45 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

46 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Killinen ja Timo Mäkelä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.8.2019
Perusturvaltk 47 §
Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 30.4, 31.8 ja 31.12. Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso
4). Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä
tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä
laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Seuraavassa osavuosiraportointi
ajankohtaan 31.8.19 mennessä.

3000 Perusturvalautakunta
Vanhusneuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja vammaisneuvosto yhden kerran.
Perusturvalautakunta on kokoontunut viisi kertaa. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän
avuksi on palkattu määräaikainen sosiaaliohjaaja vuoden 2019 loppuun saakka. Kotipalvelussa on myös yksi määräaikainen työntekijä, joka aloitti maaliskuussa. Palvelukodille on palkattu myös määräaikainen työntekijä palkkatuella. Päätös siitä, että
sosiaalipäivystys siirretään Etelä-Pohjanmaalle on tehty. Sarastia Rekry Oy:n kanssa on aloitettu yhteistyö 4.3.2019.
•

Perusturvalautakunta pysynee budjetissa

3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Hoitosuunnitelmien kirjaaminen on tällä hetkellä jäljessä. Kotipalvelussa on ollut pitkään kuormittava tilanne työntekijöillä, koska asiakasmäärä on lisääntynyt ja myös
heidän hoitoisuus. Kuormitustilanteeseen haettiin apua palkkaamalla yksi määräaikainen työntekijä ja Sarastia Rekry Oy:n sijaispalvelun kautta. Lisäksi palkkatuella
osa-aikaisesti yksi henkilö tekee pyykkipalvelua. Sosiaaliohjaaja on siirtynyt kotipalveluun. Kotipalvelu on joutunut käyttämään ostopalvelua suuren asiakasmäärän
vuoksi eteenkin illoissa.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 106 asiakasta, joista 87
(14,65%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 21 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 87.
Pyykkipalvelussa on 42 asiakasta.
Saunapalvelussa on 17 asiakasta/viikko.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Päivätoiminnassa on pääsääntöisesti toimintahetkissä mukana n.18 asiakasta/kerta.
Palvelupäivät/kerta on osallistunut n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 102 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 45 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 59/kk ja hoidettavia ka 60/kk.
Omaishoidontuen piirissä olevista n. 5,73% on 75-vuotta täyttäneitä. Omaishoidontuessa ei ole jonoa. Omaishoitajien Kaffila-toiminta on jatkunut. Alle-18 vuotiaiden
määrä omaishoidossa on kasvanut.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 23. Sosiaaliohjaajan
tekemät kotikäynnit ovat olleet lisäksi tilannekartoituksia ja hakemusten täyttämisiä
sekä ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä. Sosiaaliohjaaja on siirtynyt 1.9.2019 alkaen
kotipalveluun.
•

Kotipalvelu pysynee budjetissa.

3130 Asumispalvelut ja laitoshoito
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä 13 palvelukotihakemusta. Viiteen hakemukseen on tehty myönteinen päätös ja kahteen kielteinen. Kuusi hakemusta on
auki. Palvelukodin kuormitusprosentti on 88,8%. Sarastia Rekry Oy:n kautta saadaan alle 3kk mittaiset sijaiset. LifeCaren käyttöönotto työllistää palvelukeskuksen
johtajaa ja kotipalvelunohjaajaa.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut kaksi asiakasta.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 31.8 mennessä ollut ka 81,2% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 13, joista oli yli 75-vuotiaita 12.
•

Asumispalvelut ja laitoshoito pysynee budjetissa

3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt osin lainmukaisissa määräajoissa. Psykiatrinen
sairaanhoitaja: Varattuja aikoja aikavälillä 1.4.-31.8 oli 199. Aikoja on varattu 138
eri henkilölle. Puheluja ja viestejä kyseisellä aikavälillä yhteensä 354 kpl. Voimassa
olevia asiakkuuksia on yhteensä 65. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut ajan.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta:
Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 6 henkilöä, 5-6
hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
Lastensuojelun sijaishuolto: Ajanjaksolla on ollut yksi lapsi/nuori avohuollon sijoituksessa ja yksi kiireellisesti sijoitettuna. Sijoitukset ovat päättyneet ajanjaksolla Jälkihuollossa on kaksi lasta/nuorta.
Sijaishuolto pysyy budjetissa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lastensuojelun avohuolto Vuoden alusta on tullut yhteensä 104 ilmoitusta, joista
88 on ollut lastensuojeluilmoitusta ja 16 yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen
arvioimiseksi. Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman jaksaminen, vanhemman psyykkinen terveys, lapsen psyykkinen vointi,
lapsen pahoinpitely ja perheväkivalta ja sen uhka. Ilmoittajatahoina ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: sosiaalipäivystys, terveydenhuollon ammattihenkilöt, opetustoimi, poliisi, mielenterveyspalvelut, lastensuojelulaitos, äitiys- ja lastenneuvola, päivähoito tai ilmoittajatahona toimi lapsen vanhempi tai huoltaja. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 88 lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on ollut 33 lasta ja nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut
6-7 perhettä/kk ja ka 17 lasta/kk asiakkaana.
Lastensuojelun avohuolto ei pysy budjetissa, mutta sijaishuolto pysyy.
•

Sosiaalityö pysynee budjetissa.

3150 Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelun piirissä on 92 asiakasta, joista alle 18-vuotiaita 16 henkilöä.
Henkilökohtaisessa avussa on 20 asiakasta ja vaikeavammaistenkuljetuspalveluissa
55 asiakasta
•

Muut sosiaalipalvelut pysynevät budjetissa

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä. Päätöksiä yhteensä 87 kpl ajanjaksolla.
Työmarkkinatuki: Heinä-elokuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä
335, joista työttömiä 102 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on ollut 28
henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut 34
henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 17 henkilöä. Lomautettuja
ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 18 henkilöä. Palkkatuetussa työssä on ollut
17 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 61 henkilölle. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä moniammatillisessa arvioinnissa on ollut 6 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 43 kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden
alusta 29 hlö:ä. Kunta on maksanut ka 17 (tammi-elokuu) henkilön työmarkkinatuen
osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 18 (tammielokuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä.
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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3400Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Alkuvuodesta
tk:n hoitopäiviä on kertynyt 492 htp enemmän kuin vuonna 2018 samaan aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa.
•

Kansanterveystyö pysynee budjetissa

3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-8/2019) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2018 verrattuna noussut 116 e/asukas.
•

Sairaanhoito ei pysy budjetissa.

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa.
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-elokuulta 2019 tulosyksikkötasolla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.8.2019 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-elokuulta 2019 kokouksessa jaetun liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2020
Perusturvaltk 48 §
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2020 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäiskorvaus nousee 816,21 euroon henkilöä kohden. Vuonna
2019 vähimmäiskorvaus oli 799.84 e/kk. Kunnat voivat maksaa myös 816,21 euron
vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan myös erityisestä
syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 423,31 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kulukorvauksia tulee tarkastaa vastaavasti 1.1.2020 lukien. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 3006,24 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Käynnistämiskorvaus maksetaan vain huostaan otettujen lasten perhesijoituksesta,
avohuollon sijoituksesta ei makseta käynnistämiskorvausta. Kiireellisen sijoituksen
yhteydessä voidaan korvata välttämättömät tarvikkeet.
Lyhytaikainen perhehoito kotona sosiaalihuoltolain mukana (Perhehoitolaki 3§) Perhehoidolla voidaan järjestää omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito. Vuonna
2019 1 ja 2 -maksuluokassa 30,42e/vrk ja 3-maksuluokassa 45,63e/vrk. Vuodelle
2020 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2020 lukien
-

perhehoidon palkkion vähimmäiskorvaus on 816,21 euroa henkilöä kohden,

-

kulukorvauksen vähimmäismäärä on 423,31 euroa henkilöä kohden,

-

ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3006,24 euroa henkilöä kohden

-

lyhytaikainen perhehoito kotona sosiaalihuoltolain perusteella
1 ja 2- maksuluokassa 31,03e/vrk ja 3-maksuluokassa 46,57e/vrk.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIHUOLTOLAIN JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUOHJEET
SEKÄ LASKUTUSOHJE
Perusturvaltk 49 §
Sosiaalihuoltolain (SHL 14 § ja 23 §) mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään asiointiliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.
Sosiaaliohjaaja päättää ikäihmisten osalta, onko henkilöoikeutettu sosiaalihuoltolainmukaisiin matkoihin ja sosiaalityöntekijä muiden osalta.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Kunta maksaa jatkossa kuljetusten kustannuksista
18e/yhdensuuntainen matka ja matkustaja maksaa kyydistä kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukaisen maksun.
Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelukäytännöistä on laadittu ohje. Ohje on liitteessä 2.
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut
niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista
(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 8§) Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan
on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus.
Vammaispalvelulain nojalla järjestettävistä kuljetuspalveluista on laadittu ohjeistus,
ohje on liitteessä 3.
Lisäksi liitteessä 4 on ohjeistus kuljetuspalveluntuottajalle kunnalle lähetettävästä
laskutuksesta sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista palveluista.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ohje vahvistetaan liitteen 2 mukaisesti ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluohje liitteen 3 mukaisesti 1.1.2020 alkaen

-

vahvistetaan SHL-mukaisten kuljetuspalvelujen kuntaosuudeksi 18 e ja saattajapalvelun osuudeksi yhdensuuntaisella matkalla 5 e ja

-

vahvistetaan laskutusohje liitteen 4 mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET SEKÄ HOIVAOSASTON KULJETUSPALVELUT
Perusturvaltk 50 §
Sosiaalihuolto- vammaispalvelulain mukaisista sekä hoivaosaston kuljetuksista on
pyydetty tarjouksia Hilmassa. Sopimuskausi hankinnalla on 1.1.2020-31.12.2020 +
kaksi optiovuotta on mahdollista. Kilpailutus on toteutettu käänteisenä eli ranskalaisena urakkana. Liitteessä 5 on tarjouspyyntö ja liitteet.
Hankintamenettelyn kuvaus:
1. Tarjouspyyntö lähetetty Hilmaan ja www.isokyro.fi-sivulla
2. Tarjoukset avataan tulleista kirjeistä määräajan umpeuduttua
3. Valinta tehdään hinnan edullisuuden perusteella. Laatuvaatimukset on
asetettu hankinnan vaatimuksiin.
4. Hankintapäätöksen tekee Isonkyrön perusturvalautakunta. Päätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille.
5. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi, allekirjoitetaan sopimus valitun palvelutuottajan kanssa ja aloitetaan toiminnan käynnistys.
Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous:
Linja-autoliikenne Lehtonen Oy: Tarjottava alennusprosentti alla mainituista
enimmäishinnoista 0%
Kuljetuksen hoitamiseen käytetään lisäksi seuraavia alihankkijoita:
Paulan Pirssi
Taksi Marja Mullola
Taksi S. Etelämäki
Juha Waismaa
Tapio Lae Oy
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

hyväksyä Linja-autoliikenne Lehtonen

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.

KÄSITTELY:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Keskustelun kuluessa kokous keskeytettiin klo 18.56-19.03.
Perusturvajohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:
Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä Linja-autoliikenne Lehtonen palvelutuottajaksi pykälätekstin mukaisin
alihankkijoin,

-

laskutus tapahtuu Linja-autoliikenne Lehtosen kautta

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.

Perusturvajohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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ASIAKASMAKSUT
Perusturvaltk 51 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a
§:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin
jäädyttämisen vuoksi kansaneläkeindeksiin sidottuihin euromääriin ei ehdoteta muutoksia.
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Sosiaali- ja terveyden huollon asettamat enimmäismaksut asiakasmaksuissa 01.01.2020 alkaen
ovat seuraavia:
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan henkilökohtaisten
tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on pitänyt jäädä 2019 vähintään 108 euroa
kuukaudessa. Vuonna 2020 käyttöön tulee jäädä 110e.
Kotiin annettava palvelu, tulorajat 1.1.2020 (suluissa vuoden 2019 hinta):
1.
588 (576)
2.
1084 (1063)
3.
1701(1667)
4.
2103 (2062)
5.
2546 (2496)
6.
2924(2866)
korotus lisähenkilö 357 (350).
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2020 alkaen
- pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaan käyttövara on 110e
- kotiin annettava palvelu, tulorajat ovat:
1. 588
2. 1084
3. 1701
4. 2103
5. 2546
6. 2924
korotus lisähenkilö 357
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/KYSY JA KUUNTELE THL
Perusturvaltk 52 §
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkija Pia Eriksson ja Päivi Korhonen pyytävät
tutkimuslupaa tutkimukseen, jonka nimi on Kysy ja kuuntele -sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaattinen kuuntelu.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sijoitettujen lasten hyvinvointia, kokemuksia ja
kohtelua sijaishuoltopaikoissa sekä sijaishuollossa olevien lasten kuulemisen epäkohtiin puuttumisen ammattikäytäntöjä sosiaalityössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää, systematisoida ja rakenteellistaa sosiaalityöntekijöiden toteuttamaa sijoitettujen lasten kuulemista, lasten hyvinvoinnin seurantaa sekä sijaishuollon valvontaa.
Tutkimus toteutetaan käytäntötutkimuksena, jolloin se toimii interventiona sosiaalityön käytäntöihin ja samanaikaisesti vahvistaa ja kehittää niitä.
Tutkimusaineisto kootaan sosiaalityöntekijöiltä ja 10-17-vuotiailta lapsilta kyselyaineistona. Lisäksi järjestetään 4 työpajaa vuosina 2019-2021, joissa on ryhmähaastattelu sosiaalityöntekijöille.
Aineistonkeruu ajalla 15.8.2019-31.12.2021 ja tutkimuksen valmistumisaika arviolta
31.12.2021.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää myöntää tutkimusluvan ”Kysy ja kuuntele -sijoitettujen
lasten hyvinvointi ja systeeminen kuuntelu” tutkimukselle.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/Muutosjohtajuus lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementoinnissa Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun johtajien ja esimiesten näkökulmasta

Perusturvaltk 53 §
Anne Järviluoma hakee tutkimuslupaa opinnäytetyölle. Opinnäytetyön aiheena on
Muutosjohtajuus lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementoinnissa Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun johtajien ja esimiesten näkökulmasta.
Anne Järviluoma opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa: Sosiaalialan ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyössä selvitetään johtajien ja esimiesten
kokemuksia sekä tulkintoja johtamisesta lastensuojelun systeemisen toimintamallin
muutostilan kontekstissa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää myöntää tutkimusluvan ”Muutosjohtajuus lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementoinnissa Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun
johtajien ja esimiesten näkökulmasta” opinnäytetyölle.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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NUORISOVALTUUSTON ALOITE/ILMAINEN EHKÄISY
Isonkyrön kunnan nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen ilmaisesta ehkäisystä seuraavasti:
Nuva 3.10.2018, 74 §
Esimerkiksi Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25- vuotiaille helsinkiläisille
ja helsinkiläisten oppilaitosten opiskelijoille. Kaupungin tarjoamia ehkäisymuotoja
ovat pillerit, rengas, kierukka, implantaatti ja kondomit. Raumalla maksutonta ehkäisyä alettiin tarjota alle 20-vuotiaille yli seitsemän vuotta sitten. Tuolloin nuoret kertoivat, että ehkäisyn puute johtui usein rahapulasta. Maksuttoman ehkäisyn myötä
teiniraskaudet ja abortit lähtivät hurjaan laskuun.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto kannattaa ilmaista ehkäisyä ja esitämme, että asiaa lähdetään
ajamaan eteenpäin. Nuorisovaltuusto selvittää missä vaiheessa asia on.
PÄÄTÖS:

Yritämme saada asiaa eteenpäin.
________

Perusturvaltk 19.12.2018, 52 §
Isonkyrön kunnan terveyspalvelut tuottaa Seinäjoen kaupunki. Isonkyrön perusturvalautakunta tarvitsee lisätietoja asiaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta, jotta asiaan voidaan ottaa kantaa.
Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotossa pyydetään saada lisätietoa
mm. seuraavista asioista: tilastotietoja alle 25-vuotiaiden raskauksien määrästä, sukupuolitautien määrästä, raskauden keskeytysmääristä ja siitä miten asian voisi organisoida, jos asiaan tulee myöntävä kanta.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää lisätietoja ja kannanottoa yllämainittuun
asiaan Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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ILMAINEN PITKÄAIKAINEN EHKÄISY ALLE 20-VUOTIAILLE ISOKYRÖLÄISILLE NAISILLE
Perusturvaltk 54 §
Seinäjoen kaupunki on tehnyt päätöksen siitä, että Seinäjoki tarjoaa alle 20-vuotiaille
naisille ilmaisen pitkäaikaisen ehkäisyn. Isonkyrön kunnassa on nyt mahdollista
myös tarjota ilmainen pitkäaikainen ehkäisy alle 20-vuotiaille naisille. Seinäjoen kaupunki järjestää Isonkyrön kunnan perusterveydenhuollon.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi tai johtava ylilääkäri Tiina Perä, puh. (040) 475 36487,
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

että Isossakyrössä tarjotaan 1.1.2020 alkaen ilmainen ehkäisy alle 20-vuotiaille
isokyröläisille naisille Seinäjoen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2020
Perusturvaltk 55 §
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan palkkiota tarkastetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 palkkakertoimeksi on vahvistettu 1,446. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09e/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18e/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja
jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,05
prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486 etumi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen määrät vuodelle 2020
seuraavasti:
- maksuluokka 1. 408,09e/kk
- maksuluokka 2. 576,50e/kk
- maksuluokka 3. 789,32e/kk
- jos omaishoitaja on omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheenajan estynyt tekemästä omaa tai toisen
työtä, palkkio on aina vähintään 816,18e/kk

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.12.2019
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 56 §
1. Isonkyrön liittyminen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen/Seinäjoen
kaupungin hallitus
2. E-P Shp:n jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 9/2019, 10/2019
3. Eläkeliitto Etelä-Pohjanmaan piiri/Asiakasmaksujen korotukselle Stop
4. Vanhusneuvosto 2019-2021
5 Vammaisneuvosto 2019-2021
6 Pohjanmaan Käräjäoikeus, tuomio 19/151879
7 Aluehallintovirasto/Sosiaalihuollon valvonta LSSAVI/11777/2019
PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouspäivämäärä
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Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
KANTELU
Perusturvaltk 57 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
KANTELU
Perusturvaltk § 58

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 50, 51
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Määräaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymista.
___________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa
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Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai 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.
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 ennen valitusajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

_________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 45,46,47,48,49,52,53,,54,55,56,57,58
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

50,51

___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

