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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 22 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 23 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Marjo Mäkinen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.12.2019 JA TOIMINTAKERTOMUS
Perusturvaltk 8 § 20.2.2020
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.
Talouslukuihin voi tulla vielä muutoksia, koska kaikkia laskuja ja hyvityslaskuja ei
ole voitu merkitä vielä toteumavertailuun.
Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteessä 2 ja menomäärärahojen toteutuminen tammi-joulukuulta 2019 liitteessä 3.
3000 Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta kokoontui kuusi kertaa. Vanhusneuvosto on kokoontunut kolme ja vammaisneuvosto yhden kerran. Perusturvan palvelualue on ollut osaltaan
kehittämässä perhekeskusmallia Isoonkyröön. Yksi oikaisuvaatimus ja kaksi kantelua on käsitelty perusturvalautakunnassa. Kaksi henkilö on saanut lisäpalkkatukea.
Henkilökunnan kanssa on käyty 100% kehityskeskustelut. Sähköiseen tietojärjestelmään EP-Pottiin liittyvä Life Care on otettu käyttöön ikäihmisten palveluissa. Määräaikainen sosiaaliohjaaja palkattiin vuodeksi 2019. Vuodelle 2020 saatiin lupa yhdelle uudelle sosiaalityöntekijän viralle ja kahdelle uudelle lähihoitajan toimelle. Sopimus Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen kanssa päättyi 31.12.2019 ja uusi sopimus
tehtiin Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen kanssa. Sarastia Rekry Oy:n kanssa
on aloitettu yhteistyö 4.3.2019. Perusturvalautakunta irtisanoi Kyrööntuvan vuokrasopimuksen, koska 2020 mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta lopetetaan omana
toimintana. Perusturvalautukunta päätti, että ilmainen pitkäaikainen ehkäisy alle 20vuotiaille isokyröläisille naisille aloitetaan vuonna 2020.
Perusturvalautakunta pysyy budjetissa.
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3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli joulukuussa 96 asiakasta, joista 76 (12,79%)
henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Työssä jaksamista on tuettu säännöllisillä tiimipalavereilla ja työparityöskentelyllä. Kotipalvelua työllisti EP-Potti tietojärjestelmä LifeCareen siirtyminen. Sosiaaliohjaajan työpanos siirtyi kokonaan ikäihmisille. Kotipalvelun haasteena
on se, että asiakkaiden kunto huononee ja tästä johtuen käyntimäärät lisääntyvät.
Sama asiakasmäärä on hoidettavana arkisin ja viikonloppuisin. Sijaismenot ovat toteumavertailussa suuret sairaslomien ja vuosilomien sijalle on lähes poikkeuksetta
haettava sijainen. Ammattitaitoisten sijaisten saaminen on vaikeaa tätä nykyä, eikä
hakijoita avoimiin toimiin tahdo olla. Matkustuskulujen kasvuun on vaikuttanut se, että asiakkaita on enemmän ollut kauempana keskustasta.
Tukipalvelut:
Pyykkipalvelussa oli 36 asiakasta
Saunapalvelussa oli n.20 asiakasta/viikko
Päivätoiminnassa kävi pääsääntöisesti 15 henkilöä toimintahetkissä.
Palvelupäivät/kerta osallistui n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa
asiakasta.
Kauppapalvelussa oli 19 asiakasta ja palvelusetelipäätöksiä tehtiin 107 kpl.
Lääkehuollon asiakkaita 45.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä oli 87 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka. 61/kk. Omaishoidontuen piirissä olevista 6,3 % oli 75-vuotta täyttäneitä. Omaishoidontuessa päätös asiasta tehdään lain edellyttämän 3kk:n sisällä. Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita oli 22 henkilöä joulukuussa 2019. Kuljetuspalveluiden kysyntä on edelleen kasvanut. Sosiaaliohjaaja tekee myös hyvinvoinnin edistäviä kotikäyntejä yli 80vuotiaille. Sosiaaliohjaajan tekemät kotikäynnit ovat olleet lisäksi tilannekartoituksia
ja hakemusten täyttämisiä. Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaa ollaan tarkistamassa
hänen siirryttyään kotipalvelun palvelualueelle kokonaan.
•

Kotipalvelu ylittyi n. 145 000e

3130 Asumispalvelut ja laitoshoito
Palvelukoti: Palvelukodille tuli vuoden alusta yhteensä 27 palvelukotihakemusta. 17
hakemukseen tehtiin myönteinen päätös. Varsinaista jonoa ei ole palvelukodille. Yli
75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa oli 5,0%. Palvelukeskuksen johtajaa
on työllistänyt erityisesti LifeCare tietojärjestelmä ja työllistää edelleen.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa oli 2 asiakasta.
Hoivaosasto:
Hoivaosaston käyttöaste oli 85%. Pitkäaikaisten asiakkaiden määrä oli ka 15 asiakasta/kk ja heistä 13 oli yli 75-vuotiaita. Hoivaosastolla on myös jaksohoitoa kotona
asumisen ja omaishoitajien tueksi sekä toimii jatkohoitopaikkana. Yhdyshenkilönä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja hoivaosaston sekä välillä toimii potilaskoordinaattori.
•

Asumispalvelut ja laitoshoito ylittyi n. 49 000e

3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa muissa palveluissa
paitsi lastensuojelussa. Yhdeksässä lastensuojeluun tulleessa ilmoituksessa lakisääteinen määräaika ylittyi ja ilmoitus on käsitelty 8-14 arkipäivässä ja kahdessa ilmoituksessa käsittelyaika ylittyi 14 päivää.
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Vuonna 2019 asiakaskontakteja oli 621kpl. Voimassa
olevia asiakkuuksia on yhteensä 53 kpl. Vuoden aikana on ollut 146 eri henkilöä asiakkaana. Psykiatrisen sairaanhoitajan työhön liittyy myös kotikäynnit ja erilaiset verkostopalaverit eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm.: sosiaalitoimi, terveyskeskus, hoivaosasto, erikoissairaanhoito/Isonkyrön psykiatrinen poliklinikka, neuvola, kouluterveydenhoitaja, diabeteshoitaja, kotipalvelu, kotisairaanhoito, työterveyshuolto, etsivältä nuorisotyöntekijältä, Arpeeti ja tarvittaessa asiakkaan
läheiset. Psykiatrinen sairaanhoitaja voi toimia myös työparina esim. lastenvalvojan,
sosiaalityöntekijän, kotipalvelun tai kotisairaanhoitajien kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja käy kerran kuukaudessa mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta: Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 6 henkilöä, n. 5-6 hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Lastensuojelun sijaishuolto: Kaksi lasta/nuorta on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Yksi sijoitus jatkuu avohuollon sijoituksena. Jälkihuollossa oli kaksi lasta/nuorta.
Lastensuojelun avohuolto: Ilmoituksia tuli yhteensä 190, joista lastensuojeluilmoituksia 168, yhteydenottoja sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 22. Ilmoituksia on tullut yhteensä 89 lapsesta/nuoresta. Palvelutarpeen arviointeja on tehty 61
lapsesta. Kolmen kuukauden määräajan ylittäneitä arviointeja on kahdesta lapsesta.
Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman jaksaminen, vanhemman psyykkinen terveys, lapsen psyykkinen vointi, lapsen pahoinpitelyepäily, lapsen koulunkäynnin pulmat sekä perheväkivalta ja sen uhka. Ilmoittajatahoina ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: sosiaalipäivystys, terveydenhuollon ammattihenkilöt, opetustoimi, poliisi, mielenterveyspalvelut ja äitiys- ja lasten
neuvola. Lisäksi ilmoitustahoina on ollut lapsen vanhempi tai huoltaja. Avohuollon
asiakkaana on ollut yhteensä 86 lasta/nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on ollut 26 lasta/nuorta ja päättyneitä 40. Perhetyöntekijällä on ollut lastensuojelullisen perhetyön asiakkaana ka 4 perhettä/kk ja shl-mukaisen perhetyön
asiakkaana 3 perhettä. Kotikäyntien lisäksi perhetyöntekijä on osallistunut eri verkostopalavereihin ja tehnyt yhteiskäyntejä sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan kanssa.
Sos.toimen yhteistoimintaprojektit: Sonet Botnian rahoitus osuus ja Lape -hanke,
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.
•

Sosiaalityön ylittyi n.16 000e.
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3150 Muut sosiaalipalvelut
Vammaispalvelu
•

Muut sosiaalipalvelut pysyy budjetissa

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Toimeentulotukipäätökset (ennaltaehkäisevä ja täydentävä) on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Vuoden lopussa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 342, joista työttömiä 127 henkilöä. Työllisyystilanne on pysynyt samankaltaisena verrattuna
vuoteen 2018. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 37 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa oli 21 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) oli 18 henkilöä vuoden lopussa. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli 22 henkilöä. Palkkatuetussa työssä oli 12 henkilöä.
Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä tekivät vuonna 2019 aktivointisuunnitelmia
94 henkilölle. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksi tehtiin vuonna 2019 yhteensä 87
kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2019 yhteensä 49 henkilöä.
Kunta maksoi ka. 19/kk henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet
työmarkkinatuella yli 300pv ja ka 17/kk henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%,
jotka ovat olleet yli 1000pv työmarkkinatuen piirissä.
•

Toimeentuloturva pysyy budjetissa.

Terveydenhuolto
3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti
vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa.
Kertomusvuonna hoitopäiviä oli Seinäjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla 2328
hpv ja vuonna 2018 vastaavasti 1864 hpv. Vuonna 2019 oli 464 hpv enemmän kuin
vuonna 2018.

3410 Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan Isonkyrön maksuosuus on
noussut vuoteen 2018 verrattuna 218e/asukas.
•

Terveydenhuolto kokonaisuudessaan ei pysy budjetissa,
ylitys n. 458 000e

Perusturvaosasto kokonaisuudessa ei pysy budjetissa, ylitys 558 782,92e.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.12.2019 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-joulukuulta 2019 liitteen 3 mukaisesti ja

-

ja hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019 liitteen 2 tietojen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Perusturvaltk 24.3.2020 § 24
Vuoden 2019 tilipäätöksen käyttötalousosa valmistui 3.3.2020. Helmikuun kokouksessa käsitellystä menomäärärahoista puuttui joulukuun sisäiset menot. Tämän
vuoksi perusturvalautakunnassa tulee käsitellä uudelleen menomäärärahat, tuloarviot sekä toimintakertomus 2019. Osavuosiraportti korjataan myös lukujen osalta.
Liitteessä 1 on tuloarvioit ja menomäärärahojen toteutuminen tammi-joulukuulta
2019 ja liitteessä 2 toimintakertomus 2019.

PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi tuloarvioit ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-joulukuulta
2019 liitteen 1 mukaisesti ja

-

ja hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019 liitteen 2 tietojen mukaisesti.

-

Osavuosiraporttiin seuraavat korjaukset:
3000 Perusturvalautakunta : ylitys 1 645,32e
3110 Kotipalvelu: ylitys 150 726,68e
3130 Asumispalvelut ja laitoshoito: ylitys 150 967,80
3140 Sosiaalityö: ylitys 15 675,24e
3410 Sairaanhoito: ylitys 796 598,99
- Perusturvaosasto kokonaisuudessa ei pysy budjetissa,
ylitys 639 877,29e.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVIOPOIKKEAMA/TEHTÄVÄALUE HALLINTO, SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO
Perusturvaltk 25 §
Talousarvioin käyttötalousosassa lautakuntaa sitovia ovat valtuuston hyväksymät
tehtäväaluekohtaiset (osasto 03) sanalliset sekä tuloarviot, menomäärärahat ja nettomenot (=toimintakate).
Perusturvalautakunta hakee talousarviomuutosta vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin seuraavasti.
Hallinnon tehtäväalue
Budjetti 2019
Toimintatuotot

0

Toteuma
0

Toimintakulut

- 49 172,00

-50 817,32

Toimintakate

-49 172,00

-50 817,32

Hallinnon tehtäväalueen toimintakulu ylitys 1 645,32e johtuu eläkemenoperusteisista
ja kuel- maksuista.

Sosiaalipalvelut tehtäväalue
Budjetti 2019

Toteuma

Toimintatuotot

1 018 500,00

1 002 170,07

Toimintakulut

- 7 388 816,00

-7 585 673,39

Toimintakate

- 6 370 316,00

-6 583 503,32

Sosiaalipalvelut tehtäväalueen toimintakulut ylitys 213 187,32e johtuu kotipalvelun,
palvelukodin ja hoivaosaston palkkakustannuksista ja jaksotetuista palkkioista, lastensuojelun avohuollonkustannuksista ja kehitysvammahuollon kuntayhtymältä ostetuista avohoidon palvelumaksuista sekä sijaispalvelu Sarastia Rekry Oy:n käytöstä.
Sairasloma- ja vuosilomasijaisia on otettu huomattavasti enemmän kuin vuonna
2018. Lisäksi kotipalvelussa on ollut yksi työntekijä enemmän kuin, mitä budjettiin
varattiin palkkamenoja.
Tuloarvio ei toteutunut, alittui 16 329,23e, koska muita korvauksia ja hoitopäivämaksuja saatu vähemmän kuin budjetoitu ja palveluja ei ostettu niin paljon kuin arvioitiin.
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Terveydenhuolto tehtäväalue
Budjetti 2019
Toimintatuotot

0

Toteuma
0

Toimintakulut

- 9 563 907,00

- 10 039 786,03

Toimintakate

- 9 563 907,00

- 10 039 786,03

Terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakulut 475 879,03e ylitys johtuu erikoissairaanhoidon kasvaneista kuluista. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 15,3%.
Osavuosikatsaus 1-8/2019 yhteydessä ei ole tehty talousarviomuutosta, koska tällöin on arvioitu, että sille ei ole tarvetta. Sairaanhoidon osalta arvioitiin jo silloin, ettei
se tule pysymään budjetissa, mutta oletuksena oli, että perusterveydenhuollon loppulaskusta on tulossa enemmän hyvitystä kuin lopulta tuli.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
-

kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät perusturvalautakunnan talousarvioon 2019 hallinnon, sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tehtäväalueen
talousarviopoikkeaman seuraavasti:
Toimintakulut ylitys perusturvan hallinto 1645,32e, sosiaalipalvelut
213 187,32e ja terveydenhuolto 475 879,03e.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HOIVAOSASTON SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ
Perusturvaltk 26 §
Hoivaosaston suunnittelutyöryhmä on kokoontunut yhden kerran ja työryhmään toivotaan mukaan perusturvalautakunnan edustajaa.
Hoivaosaston suunnitteluun on saatu investointirahaa ja tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi vuonna 2020.
Työryhmään on pyydetty myös vanhusneuvoston edustaja mukaan.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta
-

valitsee perusturvalautakunnan edustaja hoivaosaston työryhmään.

Marjo Mäkinen ehdotti Petri Niemeä. Maria Heinonen kannatti ehdotusta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/TUKIPALVELU VOIMASOINTU
Perusturvaltk 27 §
Tukipalvelu Voimasoinnun ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut tammikuussa 2020 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö
on Marko Männikkö. Tukipalvelu Voimasointu tuottaa seuraavia sosiaalipalveluita
-

perhetyö
avomuotoinen perhekuntoutus
lastensuojelun jälkihuolto
muut sosiaalipalvelut
Tukipalvelu Voimasointu on toimittanut kopiot: toimintasuunnitelma, ote kaupparekisteristä, Vastaavan henkilön tutkintotodistus, tietoseloste ja omavalvontasuunnitelma.
Liitteessä 3 on ilmoitus Aluehallintovirastoon.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää,
-

hyväksyä Tukipalvelu Voimasoinnun ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta alueella

-

ja lähettää ilmoituksen, liite 3 aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.3.2020
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 28 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.
2.
3.
4.
5.

25.2.2020 §15 Sosiaaliohjaajan määräaikainen toimi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/päätös 4667/2019, 20370/2019
khall 9.3.2020 §18 lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi
ja sairaanhoitajan toimen täyttölupa
khall 9.3.2020 §45 täyttölupa kolmeen lähihoitajan toimeen
vanhusneuvosto 5.3.20

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.3.2020
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 29 §

1. Valvonta asian päättäminen/Lääkehoito Isonkyrön kunnan alueella sijaitsevassa
Kyröön Tuvassa

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.3.2020
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 26,27
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 22,23,24,25,28,29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 26,27
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.3.2020
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Otteen oikeaksi todistaa

