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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 41 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 42 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Rinta-Jaskari ja Arto Uusihaka.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 30.6.2020
Perusturvaltk 43 §
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 30.6.20 mennessä.
3000 Perusturvalautakunta
Perusturvan hallinto
Vanhusneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa ja vammaisneuvosto nolla kertaa. Perusturvalautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Korona-kriisi jatkui, millä oli monenlaisia vaikutuksia eri tehtäviin, perusturvan palvelualueella. TaksikorttiPlus otettiin käyttöön, koskee sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia.
Hoivaosaston suunnittelutyö on alkanut. SosiaaliEffican järjestelmää on rakennettu
yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa. Korona-kriisin myötä palaverikäytännöissä Teamsin kautta pidetyt verkostopalaverit lisääntyivät.
•

Perusturvalautakunta pysynee budjetissa (käyttö nyt 34,3%)

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 on ollut suljettuna Korona-kriisin takia ja myös palvelupäivät on peruttu. Saunapalvelua on järjestetty vain erityistarpeisiin. Suojaimien saanti on ollut haastavaa Korona-kriisin aikana. Nyt suojaimia on saatu paremmin. Korona-kriisi vaikutti asiakastyöhön, siten
mm. muutama tarkastuskäynti korvattiin puhelinyhteydellä. Asiakasturvallisuutta
varmistettiin STM- ohjeita noudattaen. Ohjeistus on ollut runsasta ja välillä vaikeasti
tulkittavaa. Kotipalvelun ohjaaja osallistui kerran viikossa laajennettuun johtoryhmään, joka perustettu Korona-kriisin vuoksi. Valmiutta nostettiin ja tehtiin suunnitelma siitä mm., jos Koronaan sairastunut kohdataan kotipalvelutyössä, kuinka sitten
toimitaan. Korona-tiimi perustettu ja kohorttiryhmän huone on valmiudessa. Kunnan
muilta palvelualueilta saatu aputyövoimaa Korona-kriisin myötä. Palavereita vähen-
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netty Korona-kriisin aikana. Kaasuauto hankittiin Leasing-sopimuksella kotipalvelun
käyttöön. Kotipalvelun avoimiin toimiin oli nyt hakijoita.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli kesäkuun lopussa 98 asiakasta, joista 74 (13%)
henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Kotipalvelussa on yhteensä 140 asiakasta, kun myös tilapäiset/tukipalveluasiakkaat lasketaan mukaan. Ostopalvelua on jouduttu ottamaan yhdelle asiakkaalle.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 19 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 68.
Pyykkipalvelussa on 35 asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 86 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 50 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 65/kk ja hoidettavia ka 66/kk.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 22.
Asumispalvelut ikäihmisille
Yksi henkilö ostopalvelussa
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä 9 palvelukotihakemusta vuoden alusta. Kahdeksaan hakemukseen on tehty myönteinen päätös. Palvelukodin kuormitusprosentti on 86%. Korona-kriisin myötä vierailut palvelukeskuksessa kiellettiin. Suojautumiskäytäntöihin on myös täytynyt kiinnittää erityistä huomiota.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 30.6 mennessä ollut ka 68% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 13, joista oli yli 75-vuotiaita 10 (1,9%). Korona-kriisin alkaessa jaksohoitoja peruttiin ja jatkohoitoon ei tultu, kuten normaalisti on
tultu, koska mm. suunniteltuja leikkauksia ei ole tehty. Uudet asiakkaat joutuivat
olemaan kaksi viikkoa karanteenissa Koronan suojautumiskeinojen vuoksi. Tällöin
kahden hengen huone oli vain yhden hengen käytössä.
Palvelukeskuksen johtaja osallistui viikoittain laajennettuun johtoryhmään, joka perustettiin Korona-kriisin vuoksi. Korona-kriisi on koetellut niin kotipalvelussa kuin palvelukeskuksessakin työntekijöiden jaksamista. Korona-kevät on ollut täynnä varautumista, ohjeistamista ja suojautumista. Uusia yhteydenpitotapoja asiakkaiden ja
omaisten välillä on myös kehitetty. Palvelukeskuksessa oli läheltä piti tilanne kuumenneen oven vuoksi. Tilanne hoidettiin mallikkaasti. Kesälomasijaiset on saatu Sarastia Rekryn kautta ajoissa. Korona-kriisin myötä on saatu uusia osaavia sijaisia.
Hakijoita avoimiin toimiin on myös nyt ollut.
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Vanhusneuvosto: Kaksi kokousta pidetty
•

Ikäihmisten palvelut eivät pysyne budjetissa (käyttö nyt 51,8%), palkat+maskikustannukset

3141 Sosiaalityö
Sosiaalityö: koko vuoden kustannuksia maksettu alkuvuodesta ja palkkakustannuksia, jotka olisi kuuluneet hallintoon.
Sos.toimen yhteistoim.projektit
Pysynee budjetissa.
•
Sosiaalityö ei näytä pysyvän budjetissa (käyttö nyt 59.1%), Alkuvuonna palkkakulut, jotka olisivat kuuluneet hallintoon vaikuttavat tähän.

3142 Mielenterveys ja päihdepalvelut:
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Varattuja käyntejä 1.1.-30.6 välillä oli 143. Aikoja on varattu 95 eri henkilölle. Voimassa olevia asiakkuuksia on yhteensä 58. Asiakkaita on
ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai
asiakas itse on varannut ajan. Vastaanottoa on järjestetty Korona-aikanakin ja osa
asiakaskontakteista on toteutunut puhelinkeskustelujen kautta.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 2 asiakasta.
Asumispalvelut mtt ja päihde
Yksi uusi asiakas asumispalveluissa.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
•

Mielenterveys ja päihdepalvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 36,0%)

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

20.8.2020

73

Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 57 ilmoitusta, joista
49 on ollut lastensuojeluilmoitusta ja 8 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 lasten/nuorten psykiatrinen hoitoyksikkö sekä
vanhempi tai huoltaja. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 39
lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 19 lasta ja nuorta.
Perhetyöntekijöillä on ollut 8 perhettä/kk/työntekijä ja ka 12-15 lasta/kk/työntekijä
asiakkaana.
Lapsiperheiden tuki
taloudellista tukea on myönnetty, pysyy budjetissa
•

Lapsiperheiden palvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 50,2%)

3151 Vammaispalvelut
Vammaispalvelu
Vammaispalvelun piirissä on 59 asiakasta, joista alle 18-vuotiaita 16 henkilöä. Päivätoiminnat keskeytyivät Koronan vuoksi. Päivätoiminnat aloittivat uudelleen kesäkuussa.
Vammaisten asumispalvelut
ei muutoksia alku vuonna
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Ei muutoksia
Kehitysvammaisten laitoshoito
Ei muutoksia alkuvuonna
Kehitysvammaisten avohoito
Päivätoiminnat keskeytyivät Koronan vuoksi ja ovat myös kesän kiinni
Omaishoidontuki vammaisille
Uusia hakemuksia on tullut
Vammaisneuvosto, ei ole ollut kokouksia
•

Vammaispalvelut palvelut pysynevät budjetissa (käyttö nyt 41,0%)

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Työttömien ja lomautettujen määrä nousi osin Korona-kriisin
vuoksi. Kuntouttava työtoiminta keskeytettiin Korona-kriisin alussa. Kesäkuussa aloiteltiin uudelleen kuntouttavaa työtoimintaa. TE-keskus keskeytti myös aktivointi- ja
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Typ-suunnitelmien teot. Sosiaaliohjaaja on rakentanut Effica-ohjelmaa pääkäyttäjän
roolissa. Arviolta n. 300h oli kevään ja syksyn aikana ohjelmaan tekoon kuluu aikaa.
Tammi-kesäkuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 446, joista työttömiä 159 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on ollut 28 henkilöä (esim.
kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut 17 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 13 henkilöä. Lomautettuja ja lyhennettyä
työviikkoa tekeviä on ollut 82 henkilöä. Palkkatuetussa työssä on ollut 16 henkilöä.
Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden
alusta 21 henkilölle. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä moniammatillisessa
arvioinnissa on ollut 2 henkilöä, ryhmä on kokoontunut yhden kerran. Kuntouttavan
työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 31 kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden alusta 26 hlö:ä. Kunta on maksanut ka 18 (tammi-kesäkuu)
henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300
pv ja ka 23 (tammi-kesäkuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70% ka 12 henkilöä, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä Työmarkkinatuen kuntaosuus 1-6/2020 on 17,33e
Arpeeti
Maaliskuussa Koronan vuoksi Arpeeti -toiminta keskeytyi. Arpeetissa aloiteltiin pienimuotoista ryhmätoimintaa Korona-kriisin aikana ja nyt toiminta on palautumassa
normaaliin. Arpeeti on auki poikkeuksellisesti koko kesän.
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa (käyttö nyt 32,3%)

3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Psykologi on
irtisanoutunut tehtävästään.
Tk:n vuodeosasto
Alkuvuodesta tk:n hoitopäiviä on kertynyt 45 htp enemmän kuin vuonna 5/2019 samaan aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa. 1-6/2020 Seinäjoen
terveydenhuollon toteuman osalta tulossa lisämaksua 66 000e Isonkyrön kunnalle.
•

Kansanterveystyö näyttää vielä pysyvän budjetissa (käyttö nyt 46,5%)
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3405 Ympäristöterveydenhuolto
Pysynee budjetissa
3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-6/2020) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2019 verrattuna noussut 30e/asukas. Sakko päiviä on kertynyt
14kpl.
•

Sairaanhoito ei välttämättä pysy budjetissa (käyttö 52,8%)

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa
(49,0%).
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-kesäkuulta 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 30.6.2020 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-kesäkuulta 2020 liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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ARVIOINTIKERTOMUS 2019
Perusturvaltk 44 §
Lausunto tarkastuslautakunnalle on annettava ennen vuoden 2021 talousarviokäsittelyä. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota seuraaviin
asioihin perusturvan palvelualueen osalta:
1. Sosiaalipalveluissa on pysytty lain määräämissä määräajoissa, paitsi lastensuojelun
osalta muutamassa tapauksessa. Tarkastuslautakunta pitää erityisen hyvänä, että
lain määräämissä määräajoissa on pystytty pysymään suuresta työkuormasta huolimatta. Lisäksi on tärkeää, että resursseja on saatu käyttöön lisää. Sosiaalipalvelun
osalta talousarviossa kehittämistarpeeksi oli nostettu lastensuojelun asiakasmäärän
väheneminen yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tilipäätöksen mukaan lastensuojelussa asiakasmäärä on ollut suuri. Tarkastuslautakunta kysyy, millaisia toimenpiteitä lastensuojelun osalta saatiin kehitettyä arviointivuoden aikana?

2. Tilinpäätöksen mukaan perhekeskusmallia on rakennettu yhteistyössä kunnan eri
hallintokuntien, terveydenhuollon, poliisin, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu, että perhekeskusmalli otetaan käyttöön vuoden 2019
aikana. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perhekeskusmalli saatu käyttöönotettua?
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1
Yhteistyön ylläpitäminen eri tahojen kanssa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa ja työotetta, joka arvostaa yhdessä tekemistä. Yhteisen tekemisen kautta myös luottamus toisiin tahoihin vahvistuu. Yhteinen tekeminen sammuu, ellei sitä pidä yllä. Lastensuojelu pitää säännöllisiä palavereita mm.
Sosiaalityöntekijä sekä
• kuraattori ja psykologi
• varhaiskasvatus ja neuvolatyöntekijät (uutena varhaiskasvatuksen mukaan tulo)
• Moniammatillisen lastensuojelutyöryhmä (psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, perusturvajohtaja, koulupsykologi ja terveyskeskuspsykologi + tarvittaessa pyydetty asiantuntija paikalle.
• Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja
• Kehitetty viikkotiimipalaverikäytäntöä: perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja
Yhteisiä asiakastapaamisia on myös tehty eri kokoonpanoilla esim. sosiaalityöntekijä- psykiatrinen sairaanhoitaja tai kuraattori- sosiaalityöntekijä. Suuren asia-
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kasmäärän kanssa selviämiseen oli iso merkitys sillä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijältä saatiin siirrettyä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia
asiakkuuksia ma. sosiaaliohjaajalle.
Kohta 2.
Perhekeskusmalli painottuu perustason ennaltaehkäisevään työhön. Perhekeskusmallia on rakennettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja hyvinvointijohtaja toimii
tällä hetkellä puheenjohtajana kunnan perhekeskustyöryhmässä. Keväällä oli tarkoitus hyvinvoinnin palvelualueen esitellä mallia, mutta Korona-kriisin vuoksi asia on
siirtynyt. Tämä ei siis ole yksin perusturvan asia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh.050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUS/Huomautuksen anto alihankkijalle
Perusturvaltk 45 §
Puputaksi/Linja-autoliikenne Lehtonen Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnan päätöksestä 20.05.2020 §33. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa.
Puputaksi/Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:n mukaan Isonkyrön kunta kehottaa Linjaautoliikenne Lehtosta huomauttamaan alihankkija Tapio Lae Oy:ta noudattamaan
hankintalain sekä Isonkyrön kunnan ohjeistuksia koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista sekä hoivaosaston kuljetuksista.
Puputaksi/Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:n mukaan 1.1.2020-31.5.2020 on toimittu
väliaikaisella hankintasopimuksella, joka on ollut jatkettu sopimus vuoden 2019 sopimuksesta. Näin ollen kaikki ovat olleet suoraan vastuussa hoitamistaan kuljetuksista. Emme voi huomauttaa asianomaista palveluntuottajaa, koska se ei ole sopimusteknisesti ollut reklamaation aikana alihankkijana. Poissulkeminen kosketti sopimuskautta, joka aloitettiin väliaikaisen sopimuskauden jälkeen, kun taksikortit saatiin käyttöön. Uusi sopimus on aloitettu 1.6.alkaen, ja on voimassa vuoden loppuun.
Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset sekä hoivaosaston kuljetukset
kilpailutettiin vuonna 2016. Tällöin isokyröläiset taksit tekivät yhteistarjouksen. Tarjous pyydettiin tekemään ajanjaksolle 1.9.2016- 30.9.18 (+ yksi optiovuosi).
Optiovuosi otettiin käyttöön perusturvalautakunnan päätöksellä 29.8.2018 §
33.
Kyseiset matkat kilpailutettiin uudelleen vuonna 2019. Perusturvalautakunta
on kokouksessaan 19.12.2019 §50 hyväksynyt Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:n
tuottamaan shl- ja vpl mukaiset kuljetukset sekä hoivaosaston kuljetukset 1.1.2020 31.12.2020 (+ kaksi optiovuotta) sekä samassa pykälässä sen, että laskutus tapahtuu Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:n kautta. Muut isokyröläiset taksi olivat alihankkijoina Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:lle.
30.12.2019 Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:ltä soitti Ilkka Lehtonen ja kertoi,
että he tulevat valittamaan perusturvalautakunnan tekemästä päätöksestä laskutuskäytännön osalta.
Perusturvajohtaja Merja Latvala teki viranhaltijapäätöksen 31.12.2019 §43,
jossa päätettiin, että aiempi sopimus shl- ja vpl mukaisista sekä hoivaosastonkuljetuksista pidetään voimassa siihen saakka, kunnes oikaisuvaatimusprosessi on käyty
läpi ja enintään 31.12.2020 saakka. Taksat menivät vuoden 2016 tarjouksen mukaisesti. Päätöksen perusteluna oli hankinnan väliaikainen järjestäminen. Hankinnan
tarve oli välitön ja hankintaa ei voida lykätä. Palvelun järjestämiseen on lakisääteinen velvollisuus.
20.2.2020 § 12 perusturvalautakunta päätti hylätä Linja-autoliikenne Lehtosen
oikaisuvaatimuksen ja perusteli päätöstään sillä, että yleinen käytäntö on se, että
sopimuspuoli laskuttaa alihankkijat eli alihankkijat eivät laskuta suoraa kuntaa. Lisäksi perusturvalautakunta päätti myöntää perusturvajohtajalle oikeuden neuvotella
Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:n kanssa siitä, että on mahdollista jatkaa sopimusta
myös aiemmin tehdyn sopimuksen pohjalta siihen saakka, kunnes TaksikorttiPlus on
otettu käyttöön.
1.5.2020 TaksikorttiPlus otetiin käyttöön ja sopimus allekirjoitettu Linjaautoliikenne Lehtonen Oy:n kanssa shl ja vpl mukaisista kuljetuksista sekä hoivaosaston kuljetuksista.
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Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Oikaisuvaatimuksen väitteet laillisuusvirheistä tutkitaan. Jos oikaisuvaatimuksessa on tarkoituksenmukaisuusperusteita, harkitaan oikaisuvaatimuksen hyväksymistä esitetyillä tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Oikaisuvaatimukseen annetussa päätöksessä on
annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös. Silloin kun alkuperäisen päätöksen on tehnyt toinen viranomainen, asiaa ei oikaisuvaatimuksen
johdosta yleensä palauteta uudelleen käsiteltäväksi.
Tapio Lae Oy:lle on lähetetty kuuleminen ja tilaisuus esittää lausunto Puputaksi/Linja-autoliikenne Oy:n tekemään oikaisuvaatimukseen 30.7.2020. Lausunto pyydetty 13.8.2020 mennessä 11.8.2020 mennessä. Tapio Lae Oy ei ole toimittanut
lausuntoa.
Liitteenä
Liite 2. Perusturvalautakunnan päätös 20.5.2020 §33
Liite 3. Oikaisuvaatimus Puputaksi/Linja-autoliikenne Lehtonen Oy
Liite 4. Ostosopimus ja ostosopimuksen ehdot pvm 7.9.2018.
Liite 5. Viranhaltijapäätös 31.12.2019 §43 (väliaikainen sopimus)
Perusturvajohtaja Merja Latvala on esittänyt eriävän mielipiteen 20.5.2020 §33 päätöksestä, joten sen vuoksi hän ei osallistu tämän oikaisuvaatimuksen käsittelyyn.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh.050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PERUSTURVALAUTAKUNNAN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS:
Perusturvalautakunta päättää, että Isonkyrön kunta kehottaa/huomauttaa Tapio Lae
Oy:tä noudattamaan hankintalain sekä Isonkyrön kunnan ohjeistuksia koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista sekä hoivaosaston kuljetuksista.

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta
-

hyväksyy puheenjohtajan ehdotuksen,

-

merkittiin, että perusturvajohtaja Merja Latvala poistui klo 18.45

-

merkittiin, että pöytäkirjaa piti tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.40-18.54
Maria Heinonen
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 46 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.
2.
3.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

30.06.2020 §1: Kolme lähihoitajaa palvelukodille
30.7.2020 §29: Kaksi lähihoitajan tointa kotipalvelussa
05.08.2020 §30: Luovi kuljetukset/vammaispalvelu

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 47 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osavuosiraportti 1-3/2020 Toimenpiteet sen johdosta/kunnanhallitus
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan asettaminen/toimikunnan loppuraportti/hoivaosaston muutos ja laajennus
Valvontapäätös lastensuojeluyksikkö Tahtoranta
Toimintasääntö vanhus- ja vammaisneuvosto/Kunnanhallitus
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
Isonkyrön kotisairaanhoitajien lähettämä kirje 28.5.2020
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 45
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: 41, 42 ,43, 44, 46,47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 45
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