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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 30 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 31 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Killinen ja Petri Niemi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.3.2020
Perusturvaltk 32 §
Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot
sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 31.3, 30.6 ja
30.9. 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 31.3.20 mennessä.

3000 Perusturvalautakunta
Perusturvan hallinto
Vanhusneuvosto on kokoontunut yhden kerran ja vammaisneuvosto nolla kertaa.
Perusturvalautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Sosiaalityöntekijän virkaa ei saatu täytettyä, koska hakijoita ei ollut. Kyseinen paikka täytettiin määräaikaisena sosiaaliohjaajan virkana ja yritetään hakea uudelleen sosiaalityöntekijää syksyllä. Kotipalvelun lähihoitajan paikkoja ei saatu myöskään täytettyä, koska hakijoita ei ollut,
laitetaan paikat uudelleen hakuun ennen kesää. Korona-kriisi alkoi. TaksikorttiPluskoulutus on toteutunut ja asiakkaille on ilmoitettu, että TaksikorttiPlus käytäntö alkaa
toukokuussa, koskee sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia.
Asiakasohjausta on kehitetty, mutta aloitus siirtyy Korona-kriisin vaikutusten takia
myöhempään ajankohtaan. Teknisen palvelualue on kilpailuttanut hoivaosaston
suunnittelutyön. SosiaaliEffican suunnittelu yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa on aloitettu. Korona-kriisin myötä sosiaaliohjaaja voi keskittyä osin sosiaaliEffica-ohjelman taustoitukseen sosiaalipalvelujen osalta. Rai-koulutukset ovat alkamassa. Kotipalvelun lääkehuollosta vastaa sairaanhoitaja. Tämä muutos saatiin,
kun yksi lähihoitajan toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi. Kehityskeskustelut on
aloitettu, mutta Korona-kriisin takia keskustelujen toteuttaminen on hidastunut. Yksi
lisäpalkkatukipäätös on tehty. Yksi kantelu ja yksi oikaisuvaatimus on ollut lautakunnassa sekä yksi lausunto on annettu hallinto-oikeuteen. Kolme uutta yksityistä sosiaalipalveluntuottajaa on hyväksytty lautakunnassa
• Perusturvalautakunta pysynee budjetissa (käyttö nyt 15.9%)
3111 Ikäihmisten palvelut
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa. Kotipalvelussa on ollut pitkään kuormittava tilanne työntekijöillä jo ennen Korona-kriisiä.
Korona-kriisiaikana ei ole tehty ylimääräisiä palvelutarpeen kartoituksia eikä hoitosuunnitelmia ole päivitetty asiakastilanteen turvaamiseksi. Päivätoiminta suljettiin
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Korona-kriisin takia 13.3 ja myös palvelupäivät on peruttu. Vain kankaisia suojaimia
on saatu kotipalveluun. Keskusvarastosta ei ole saatu tarpeeksi suojaimia. Lääkehuollon vastaavana aloitti sairaanhoitaja.
LifeCare on toiminnassa. Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 96
asiakasta, joista 79 (13,7%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on
pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Ostopalvelua on jouduttu ottamaan
yhdelle asiakkaalle.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 19 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 61.
Pyykkipalvelussa on 34 asiakasta.
Saunapalvelussa on 17 asiakasta/viikko.
Päivätoiminnassa on pääsääntöisesti toimintahetkissä mukana 20 asiakasta/viikko.
Palvelupäivät/kerta on osallistunut n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 87 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 49 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 67/kk ja hoidettavia ka 66/kk.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 22.
Asumispalvelut ikäihmisille
Yksi henkilö ostopalvelussa
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä viisi palvelukotihakemusta. Viiteen hakemukseen on tehty myönteinen päätös. Palvelukodin kuormitusprosentti on 93%.
Korona-kriisin myötä vierailut palvelukeskuksessa kiellettiin. Suojautumiskäytäntöihin on myös täytynyt kiinnittää erityistä huomiota. Palvelukeskuksesta on irtisanoutunut useita hoitajia viime aikoina, töitä on tarjolla enemmän kuin aiemmin ja elämäntilanteet vaihtelevat. LifeCare on toiminnassa.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 31.3 mennessä ollut ka 85% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 15, joista oli yli 75-vuotiaita 12 (2,3%). Maaliskuussa Korona-kriisin alkaessa jaksohoitoja peruttiin ja jatkohoitoon ei tultu, kuten
normaalisti on tultu, koska mm. suunniteltuja leikkauksia ei ole tehty.
Vanhusneuvosto:
Kaksi kokousta pidetty
• Ikäihmisten palvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 23,8%)

3141 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Alkuvuodesta on maksettu koko vuoden ProConsona kustannukset.
Lasku tulee alkuvuodesta. Lisäksi palkkakuluissa menoja ollut enemmän, koska
palkkajako ei ole toteutunut ilmoitetun mukaisesti.
Sos.toimen yhteistoim.projektit
- ei menoja vielä
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• Sosiaalityö ei näytä pysyvän budjetissa (käyttö nyt 37,9%), mutta palkkajaon
korjauksen jälkeen pysynee budjetissa vuonan 2020. Osa palkkakuluista
kuuluisi hallinnon alle.

3142 Mielenterveys ja päihdepalvelut:
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Asiakaskontakteja on ollut 132 kpl. Varattuja käyntejä
1.1.-31.3 välillä oli 132. Aikoja on varattu 73 eri henkilölle. Voimassa olevia asiakkuuksia on yhteensä 59. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut ajan.
MTT-päivätoiminta
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta päättyi 31.3.2020 omana toimintana.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 1 asiakas.
Asumispalvelut mtt ja päihde
Ei muutoksia asumispalveluissa alkuvuonna. Yksi kuntalaskutus puuttuu, ei ole kunta laskuttanut alkuvuotta.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
• Mielenterveys ja päihdepalvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 19.3%)
3144 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelun sijaishuolto: Ajanjaksolla on ollut kaksi lasta/nuorta sijoitettuna
kodin ulkopuolelle, yksi avohuollon sijoitus ja yksi kiireellinen sijoitus, joka on jo päättynyt. Jälkihuollossa on kaksi lasta/nuorta.
Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 30 ilmoitusta, joista
27 on ollut lastensuojeluilmoitusta ja 3 yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen
arvioimiseksi. Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman jaksaminen, vanhemman psyykkinen terveys, perheristiriidat ja lapsen
psyykkinen vointi. Ilmoittajatahoina olivat pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: terveydenhuollon ammattihenkilöt ja opetustoimi sekä vanhempi tai huoltaja. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 52 lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 21 lasta ja nuorta. Maaliskuussa aloitti toinen
perhetyöntekijä määräaikaisena työntekijänä. Perhetyöntekijällä on ollut 5-7 perhettä/kk ja ka 16 lasta/kk asiakkaana.
Lapsiperheiden tuki
taloudellista tukea on myönnetty, pysyy budjetissa
• Lapsiperheiden palvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 25,7%)
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3151 Vammaispalvelut
Vammaispalvelu
Vammaispalvelun piirissä on 59 asiakasta, joista alle 18-vuotiaita 16 henkilöä. Päivätoiminnat keskeytyivät maaliskuussa Koronan vuoksi.
Vammaisten asumispalvelut
ei muutoksia alku vuonna
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Yksi kunta ei ole alkuvuotta vielä laskuttanut
Kehitysvammaisten laitoshoito
ei muutoksia alkuvuonna
Kehitysvammaisten avohoito
Päivätoiminnat keskeytyivät Koronan vuoksi maaliskuussa
Omaishoidontuki vammaisille
Uusia hakemuksia on tullut
Vammaisneuvosto, ei ole ollut kokouksia
• Vammaispalvelut palvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 21,0%)
3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Tammi-maaliskuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 363, joista työttömiä 126 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on
ollut 30 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut
21 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 15 henkilöä. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 50 henkilöä. Palkkatuetussa työssä on
ollut 15 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 15 henkilölle. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä
moniammatillisessa arvioinnissa on ollut 2 henkilöä, ryhmä on kokoontunut yhden
kerran. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 22 kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden alusta 28 hlö:ä. Kunta on maksanut ka
18 (tammi-maaliskuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet
työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 22 (tammi-huhtikuu) henkilön työmarkkinatuen
osuudesta 70% ka 10 henkilöä, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä.
Kuntouttava työtoiminta keskeytettiin Korona-kriisin alussa. Työmarkkinatuen kuntaosuus 1-3/2020 on 7,73e
Arpeeti
Maaliskuussa Koronan vuoksi Arpeeti -toiminta keskeytyi. Arpeetista ei ole tullut vielä laskua alkuvuodesta.
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa (käyttö nyt 19,6%)
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3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. N.1700e maksettu ennakkoon enemmän
Suun terveydenhuolto
Noin 11 700e tulossa lisälaskua
Tk:n vuodeosasto
Alkuvuodesta tk:n hoitopäiviä on kertynyt 176 htp enemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan. Noin 46 000e tulossa lisälaskua
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa. 1-3/2020 Seinäjoen
terveydenhuollon toteuman osalta tulossa lisämaksua 47 078,13e Isonkyrön kunnalle.
•

Kansanterveystyö näyttää vielä pysyvän budjetissa (käyttö nyt 23.5%)

3405 Ympäristöterveydenhuolto
Pysynee budjetissa
3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-3/2020) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2019 verrattuna noussut 19 e/asukas. Sakko päiviä on kertynyt
14kpl.
•

Sairaanhoito näyttää vielä pysyvän budjetissa (käyttö 23,5%)

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa.
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-maaliskuulta 2020 tulosyksikkötasolla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.3.2020 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-maaliskuulta 2020 kokouksessa jaetun liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ALIHANKKIJAN POISSULKEMINEN VPL- JA SHL:N MUKAISISTA JA HOIVAOSASTON KULJETUSSOPIMUKSESTA
Perusturvaltk 33 §
Perusturvajohtaja Merja Latvala on ollut sähköpostitse yhteydessä Tapio Lae Oy:hyn
19.3.2020. Tällöin Tapio Lae Oy:ta on informoitu siitä, että kunnan vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää ruuankuljetukseen. Perusturvajohtaja Merja Latvalalle oli tullut tietoa siitä, että Tapio Lae Oy oli tarjoutunut
tuomaan eräälle henkilölle ruokaa kunnan vpl-matkalipukkeella Korona-kriisin aikana. Lisäksi Tapio Lae Oy:lle on sähköpostissa kerrottu, että kunta on järjestämässä
ruokakuljetuksiin apua eri toimijoiden kanssa.
Tapio Lae Oy vastasi tähän viestiin sähköpostitse, että nyt on menossa poikkeustilanne ja he ovat saaneet ohjeita toimia näin takseilla kaupungeissa. Lisäksi kertoivat
olevansa tietoisia siitä, että tämä ei ole Isonkyrön kunnan ohje ja ovat pyytäneet asiakkaita mukaan autoon ja taksi hoitaisi muuten asiat. Tapio Lae Oy:n mukaan asiakkaat epäröivät vieraiden ihmisten kanssa toimimista. Lisäksi Tapio Lae Oy laittoi kopion kaupunkien ohjeista Koronatilanteen aikana 18.3.2020.
Perusturvajohtaja Merja Latvala vastasi 19.3.2020 edellä olevaan viestiin, että vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei
voida käyttää kuitenkaan tähän asiaan (ruuan kuljetukseen).
Lisäksi Linja-autoliikenne Lehtoselle on lähetetty sähköpostia 19.3.2020 siitä, jotta
he informoivat alihankkijoitaan siitä, ettei vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia voi käyttää ruuankuljetuksiin.
14.4.2020 perusturvajohtaja Merja Latvala on laittanut Tapio Lae Oy:lle sähköpostiviestiä, jossa kerrottu, että asiakkaita, jotka ovat käyttäneet korona-aikana taksia on
soiteltu läpi ja tietoon on tullut, että elintarvikkeita on tuotu kunnan myöntämillä taksilapuilla.
Tapio Lae Oy vastaus 14.4.2020 käydään kokouksessa läpi, koska se sisältää myös
salassa pidettävää tietoa. Tapio Laen sähköpostissa on todettu myös, että Isonkyrön
kunnalla on ilmeisesti vapaaehtoisia, jotka käyvät ikäihmisten puolesta kaupassa,
mutta eivät tuo tuotteita, joita ikäihmiset nimenomaan tilaavat ja haluavat. Mitä jos
joku haluaa alkoholituotteita? Tuovatko vapaaehtoiset myös näitä tuotteita heille?
15.4.2020 perusturvajohtaja Merja Latvala on laittanut Tapio Lae Oy:lle sähköpostia.
Sähköposti salassa pidettävä. Sähköposti käsitellään kokouksessa.
16.4.2020 Tapio Lae Oy on pyytänyt palauttamaan kuitteja. Sähköpostissa oli lueteltuna kuittien päivämäärät, jotka Tapio Lae Oy halusi takaisin. Tapio Lae Oy kertoi
hyvittä-vänsä nämä laskut saatuaan kuitit takaisin ja laskuttavat sitten asiakasta itseään ky-seisistä matkoista. Kyseiset kuitit palautettiin Tapio Lae Oy:lle. Kuiteista jäi
kopiot kuntaan.
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Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:lle on lähetetty ehdotus Isonkyrön kunnasta
15.4.2020. että Tapio Lae Oy poistetaan alihankkijoista vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista sopimuskauden ajaksi. Tapio Lae Oy on toiminut lain ja ohjeistuksen vastaisesti vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta reklamaatiosta
19.3.2020 huolimatta siten, että vammaispalvelulain mukainen asiakas ei ole itse ollut kuljetuksessa mukana, vaan yhtiö on kuljettanut vammaispalvelulain mukaisilla
matkoilla asiakkaalle pelkästään elintarvikkeita.
22.4.2020 saapuneella vastineella sopimusrikkomukseen Tapio Lae Oy toteaa, että
Isonkyrön kunnasta on väitetty Tapio Lae Oy:n rikkoneen sopimusta.
Esitettyihin väitteisiin Tapio Lae Oy toteaa, että niissä ei ole mitään perää. Vastine
sisältää salassa pidettävää tietoa, joka käydään kokouksessa läpi. Tapio Lae Oy on
katsonut, ettei se ole toiminut hankintalain 81 pykälän vastaisesti. Kyseinen lain kohta edellyttää vakavaa tai merkittävää puutetta eikä sellaista ole Tapio Lae Oy:n mukaan tapahtunut. Tapio Laen vastine käydään kokouksessa läpi
Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaisesti vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat siis henkilökuljetuksia.
4.5.2020 perusturvajohtaja on lähettänyt kuulemiskirjeen Tapio Lae Oy:lle ja Linjaautoliikenne Lehtoselle. Kuulemiskirje ja saadut vastaukset kuulemiskirjeeseen käydään läpi kokouksessa.
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
•
•

Isonkyrön kunta ei hyväksy alihankkijaksi Tapio Lae Oy:ta koskien vammais- ja
sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä hoivaosaston kuljetuksia
ja esittää, että Linja-autoliikenne Lehtonen poistaa Tapio Lae Oy:n 1.6.2020 alkaen alihankkijoista vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista sekä
hoivaosaston kuljetuksista ja mahdollisesti Linja-autoliikenne Lehtonen voi ehdottaa uutta alihankkijaa tilalle

Perustelut: Tapio Lae Oy on menettely on rikkonut hankintalain 81§ 1 mom 3 ja 9
kohtien säännöksiä ja että tästä syystä ja hankintalain 78§:n mukaan ja perusteella
hankintayksiköllä on oikeus vaatia alihankkija korvaamaan toisella alihankkijalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Keskustelun kuluessa Esa Killinen teki vastaehdotuksen, jota kannattivat: Petri Niemi, Marjo Mäkinen, Soile Hakala, Timo Mäkelä ja Irma Rinta- Jaskari.
Puheenjohtaja pyysi antamaan vastaehdotuksen kirjallisesti.
Vastaehdotus: Isonkyrön kunta kehottaa Linja-autoliikenne Lehtosta huomauttamaan alihankkija Tapio Lae Oy:ta noudattamaan hankintalain sekä Isonkyrön kunnan ohjeistuksia koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista sekä hoivaosaston kuljetuksista.
Merkittiin että kokous keskeytettiin 19.42-19.55 (kirjallisen vastaehdotuksen antamista varten).
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on äänestettävä ja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat perusturvajohtajan
ehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Esa Killisen ehdotuksen kannalla äänestävät EI.

Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Leskelä, Heinonen)
ja 6 EI-ääntä (Killinen, Niemi, Mäkinen, Hakala, Mäkelä ja Rinta-Jaskari).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 2-6 Killisen ehdotus hyväksyttiin.
Perusturvajohtaja Merja Latvala jätti eriävän mielipiteen asiasta, koska on alkuperäisen päätösehdotuksen kannalla.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

20.5.2020

58

EP-SOTTI JA SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTON KÄYTTÖÖNOTTO
Perusturvaltk 34 §
Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on palvelu, joka mahdollistaa
keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen aktiivisen käytön ja pysyvän
säilyttämisen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tallentamaan kaikki
sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Sosiaalihuollon
asiakastiedon arkiston käyttöönotot alkoivat vuonna 2018. Palvelun voivat ottaa
käyttöön sekä julkiset että yksityiset organisaatiot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisestä ei ole velvoittavaa lainsäädäntöä. Liittymisvelvoitteesta tullaan
säätämään uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
Isonkyrön kunta on sitoutunut maakunnalliseen sairaanhoitopiirivetoiseen EP-Sotti hankkeeseen, jonka projektisuunnitelmassa on sitouduttu a) yhteisen Kanta-valmiin
asiakastietojärjestelmän hankintaan, b) toimintamallien yhtenäistämiseen THL:n
suositusten ja määräysten mukaisesti ja c) Kanta-arkistoon liittymiseen.
EP-Sotti -hankkeessa yhteiseksi on hankittu Sosiaalihuollon Lifecare-ohjelmisto. Tieto ja Etelä-Pohjanmaan kunnat sekä Isokyrö ovat osallistuneet toimintamallien yhtenäistämiseen samansuuntaisten pohjatietojen syöttämiseksi ohjelmistoon vuoden
2020 aikana. Suupohja ja Ilmajoki ovat jo ilmoittautuneet Kantaan sosiaalihuollon
7:ssä aallossa ja muiden hankkeeseen osallistuvien on sovittu ilmoittautuvan seuraavassa 8:ssa aallossa. Tämä edellyttää organisaatioiden ilmoittautumista toukokuun 2020 loppuun mennessä, jolloin arkistointi aloitetaan tammi- huhtikuussa
2021.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, ja sosiaaliohjaaja Tiina Taipale puh. 050 368 1824, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

Liittyä Kanta-palveluihin ja ottaa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistopalvelun kahdeksannessa aallossa ja

-

Isonkyrön kunnan nimenkirjoittajana asiassa toimii perusturvajohtaja

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMINTASÄÄNTÖ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Perusturvaltk 13 § 20.2.2020
Vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta puuttuu toimintasääntö.
Toimintasäännöissä määritellään hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat.
Liitteessä 6 on toimintasääntö vanhus- ja vammaisneuvostolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää
-vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa kyseistä neuvostoa koskevasta toimintasäännöstä 31.3.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Perusturvaltk 20.5.2020 § 35
Vanhusneuvosto on kokouksessaan 5.3.2020 hyväksynyt perusturvalautakunnan
ehdotuksen: Isonkyrön kunnan Vanhusneuvoston toimintasääntö. Vammaisneuvosto
ei ole määräaikaan mennessä antanut lausuntoa vammaisneuvoston toimintasäännöstä.
Liitteenä: liite 2 Vanhusneuvoston toimintasääntö ja liite 3 vammaisneuvoston toimintasääntö
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

PÄÄTÖS:

-

vanhusneuvoston toimintasääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisesti

-

ja vammaisneuvoston toimintasääntö hyväksytään liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
Perusturvaltk 36 §
Humana/Kyrönmaakoti Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Annareetta
Vaara. Ilmoitus on tehty tukiasuntojen lisäyksestä.
Humana/Kyrönmaakoti Oy on toimittanut kopiot: toimintasuunnitelmasta ja omavalvontasuunnitelmasta.
Tukiasunnon lisäys on ilmoituksen varaista toimintaa. Ilmoitus tehdään sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa palveluja tuotetaan. Rekisteröitävien palvelujen osalta kunta lähettää ilmoituksen aluehallintovirastoon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi.
Liitteessä 4 on ilmoitus aluehalllintovirastolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää,
-

hyväksyä Humana/Kyrönmaakoti Oy:n ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta alueella, tukiasuntojen lisäys

.-

ja lähettää liitteen 4 mukaisen ilmoituksen aluehallintovirastoon

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 37 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.

1.4.2020 §21/ 4 Lähihoitajan toimet palvelukodissa

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
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 38 §
1. Lupa lähihoitajan toimeen 1.2.2020, 1.5.2020 ja 1.6.2020 alkaen palvelukodille
2. Yhteistoimintamenettelyt
3. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus tilasto 1.1-31.3.2020
4. Yhteistoimintamenettely päätökseen Eskoossa
5. Työkykyohjelma-hanke
6. Kunnanviraston sulkuaika
7. Hankintapäätös; Hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden pääsuunnittelijoiden valinta
PTJ:N
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄPYKÄLÄ
Perusturvaltk 39 §
MONNI– lastensuojelun monialainen kehittämishanke.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää ottaa käsittelyyn lisäpykälän, joka koskee
MONNI – lastensuojelun monialaiseen kehittämishankkeeseen sitoutumista.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja EteläPohjanmaalla 2020-2022 -kehittämishanke / Valtionavustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosohjelmaan
Perusturvaltk 40 §
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman puitteissa toteutettavaan lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen ajalle 25.3.-1.6.2020 (VN/6703/2020). Valtionavustuksen tavoitteena on
panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen. Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen
ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Muilta osin tämän hallituskauden lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa toimeenpannaan haetuilla maakuntien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman hankkeilla tiiviisti näitä yhteen
sovittaen. Haettavan valtionavustuksen määrä on kansallisesti enintään 2 miljoonaa
euroa per vuosi. Vuosille 2021 ja 2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen,
että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan hakuilmoituksen mukaisesti kansallisesti viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden
maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kultakin viideltä alueelta tulee yksi
valtionavustushakemus. Hankesuunnittelun taustaksi ja yhtenäisen tiedon keräämiseksi sekä monialaisen lastensuojelun tilannekuvan muodostamiseksi toteutettiin
valtakunnallinen kuntien johtaville lastensuojelun viranhaltijoille suunnattu kysely.
Tays-alueella sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos (Kanta-Häme ja Pirkanmaa)
ja SONet BOTNIA (Etelä-Pohjanmaa) ovat koordinoineet valtionavustushankevalmistelua yhteistyössä maakuntien avaintoimijoiden kanssa. Pikassos toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana, SONet BOTNIA toimii osatoteuttajana EteläPohjanmaan alueen toimeenpanossa.
Jokaisen maakunnan alueella tilannekuvan muodostusta sekä hankevalmistelukeskustelua on käyty sosiaali- ja terveysjohdon, sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkostojen, ja etenkin lastensuojelun monialaisen toimijaverkoston kanssa.
Hankevalmistelun yhteydessä kuultiin myös Pesäpuu ry:n kokemusasiantuntijoita
sekä valmisteltiin oppilaitosyhteistyön suunnitelmaa Tampereen yliopiston ja maakuntien ammattikorkeakoulujen kanssa.
MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla
ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 –hankesuunnitelmalla haetaan valtionavustusta
yhteistoiminta-alueelle lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten, nuorten, ja heidän perheidensä palveluiden systemaattisemman yhteistoiminnan kehittämiseksi.
Lastensuojelun, opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken tarvitaan hallinnonrajat ylittäviä systemaattisia yhteistyörakenteita ja selkeyttä kokonaisvastuun kantajasta sekä jokaisen asiakasperheen tilanteessa että alueellisesti.
MONNI-hankkeen päämääränä on, että tulevaisuudessa lastensuojelun asiakasperheet saisivat nykyistä paremmin ja koordinoidummin tarvitsemansa monialaisen
avun - ja kokisivat hyötyvänsä siitä. MONNI-kehittämistoiminnan kaikessa monialaiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sessa yhteistyössä asiakkaan osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä.
Hankeaika on 1.9.2020-31.10.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti yhteistoimintaalueella on 1 152 000 euroa, haettava valtionavustus 921 600 euroa (enintään 80 %)
ja omarahoitusosuus 230 400 euroa (vähintään 20 %). Hankehenkilöstöön kuuluvat
projektipäällikkö sekä jokaiseen maakuntaan sosiaalialan osaamiskeskuksiin palkattavat lastensuojelun koordinaattorit sekä kaksi hanketyöntekijää etenkin Pirkanmaan
alueelle. Valtionavustuspäätöksen jälkeen hankkeen käynnistyessä tarkennetaan
kokonaishankkeen ja maakuntien pääkehittämisprosessien toteutussuunnitelmat sekä konkretisoidaan paikallistason eteneminen yhteistyössä lastensuojelun ja koko
lapsiperhepalveluiden toimijajoukon kanssa.
Hankkeen budjetti vuositasolla on 384 000 €, omarahoitusosuu 76 800 €/vuosi. Etelä-Pohjanmaan (SONet BOTNIA) hankerahoitus 86 974 €/vuosi, omarahoitus 17 395
€/vuosi.
Omarahoitusosuuksien jakautuminen maakuntien alueilla, kuntayhtymien/ yhteistoiminta-alueiden/ kuntien välillä perustuu alueiden lapsilukumääriin (0-17-v.)
31.12.2019 tilanteen mukaisesti. Jokainen maakunta on neuvotellut tarkemmin omarahoitusosuuksien kattamisesta. Alueiden sosiaali- ja terveysjohto on hyväksynyt
suunnitelmat sekä linjannut yhteisesti lähtökohtaisesti hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä omarahoitusosuuksien vuosittainen jakautuminen hankemaakunnissa on kuvattu erillisessä liitteessä. Omarahoitusosuudet laskutetaan kerran vuodessa.
Liitteet, käydään läpi kokouksessa
-

Hankesuunnitelma (luonnos 8.5.2020)
Talousarvio ja maakuntien omarahoitusosuuksien jakautuminen
Tiivistys hankehausta

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

Perusturvalautakunta päättää, että
Isonkyrön kunta sitoutuu Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen hallinnoimaan
MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla
ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hankkeeseen sekä sitoutuu omarahoitusosuuteen
413 €/ hankevuosi.
Päätös saatetaan tiedoksi Isonkyrön sivistyslautakuntaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 33, 34, 36, 40
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: 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 33, 34, 36, 40
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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