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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 48 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 49 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soile Hakala ja Esa Killinen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023
Perusturvaltk 50 §
Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet 15.6.2020.
Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle viimeistään 2.10.2020. Ohjeen
mukaan talousarvion laadinnassa tulee välttää harkinnanvaraisia menoja sekä pidättäytyä määrärahakorotuksista. KVTES:n alaiset palkat budjetoidaan huomioiden
yleiskorotus ja harkinnanvarainen korotus 1.4.2021 alkaen. Palvelujen ostot budjetoidaan ensisijaisesti tiedossa olevia hintojen muutoksia vastaavasti. Kunnan strategia on huomioitava talousarvion laadinnassa. Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet tulee määritellä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja seurata.
Talousraamit tulee laatia siten, että käyttötalouden tehtävämenot (ulkoiset ja sisäiset
yhteensä) eivät saa kasvaa verrattuna vuoden 2020 kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon.
Liitteessä 1 on talousarvioehdotus vuosille 2021- 2023.
Perusturvan käyttötalouden tehtävämenot sisältävät lukuisia lakisääteisiä menoja.
Verrattuna vuoteen 2020 uusia menoja vuodelle 2021 ovat mm.:
-

6 uutta asukasta asumispalveluissa vaikutus noin n. 160 000e
Palkankorotukset + eläkemenoperusteisten maksujen korotukset n.180 000e +
myös sijaiskulut nousevat.
Yöpartiotoiminta n. 60 000e
Pesulamenot n. 20 000e
Maskeille ja muille suojautumistarvikkeille ei ole erikseen varattu rahaa vuodelle 2021
ostopalvelujen nousu, osa ilmoittanut n. 3,5% nousun ensi vuodelle
SosiaaliEffica ohjelman lisäksi, jatkuu myös maksu ProConsonasta. Vaikutus
noin 9000e.
Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n 9% korotusvaroitus, ei huomioitu.

Perusturvan hallinto
•

Ei toimintamuutoksia verrattuna vuoden 2020 lukuihin.
Palkkakulut ja eläkemenoperusteiset maksut vaikuttavat hallinnon kulujen kasvuun

Sosiaalipalvelut
•

Tukipalvelusta ei ole saatu vielä tietoa vuoden 2021 sisäistä kustannusta, joten
huomioitu kustannukset 2020 menojen suuruisina.

•

Kotipalveluun haetaan kahta uutta lähihoitajan tointa, jotta yöpartio- toimintaa
voi toteuttaa. Yöpartion asiakas on pääsääntöisesti säännöllisen kotipalvelun

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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asiakas. Hän saa kotipalveluja jo päivällä ja illalla. Yökäynnit voivat olla esim.
wc-käynneillä avustamista, lääkehoitoa, turvallisuuden lisäämistä ja voinnin
seurantaa. Yöpartio vastaa myös asiakkaiden turvapuhelinhälytyksiin. Yöpartion avulla saadaan lainmukaiseksi turvapuhelinhälytysten tarkastuskäynnit. Tällä hetkellä palvelua ostetaan kahdelta taksiyrittäjältä. Turvapuhelinhälytys tarkastuskäynneillä tulee olla hoitohenkilön osaamista. Yöpartion avulla vahvistetaan kotiin päin tehtävää työtä, jolloin ikäihmiset ja myös vammaiset henkilöt
voivat pärjätä pidempää kotona. Lisäksi päivystyskäynnit voivat vähentyä.
Säännöllisten ja ennalta sovittujen kotipalvelun asiakkaiden luona työntekijä
voi käydä yksin, mutta turvapuhelinhälytyskäynnille mennään kaksin. Palvelukeskuksesta yksi työntekijä lähtee mukaan tarkastuskäynnille. Asia on varmistettu aluehallinnon viranomaiselta, että näin voi tehdä. Palvelukeskuksen työntekijä poistuu vain tilapäisesti paikalta ja palvelukeskukseen jää vielä kolme
yökköä paikalle. Yöpartion tukipiste on palvelukeskuksessa. Asiakkaiden turvallisuuden tunnetta lisää varmasti se, että tiedetään, että alueella toimii yöpartio. Yöpartio voi käyttää kotipalveluun hankittua leasing-autoa n. klo 21.0007.00 välillä. Näin autokin on tehokkaassa käytössä.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana saataisiin selville, kuinka paljon asiakkaita yöpartio pystyy yön aikana hoitamaan, minkälaisella matkasäteellä toiminta
on järkevää ja minkälaisille asiakkaille palvelu parhaiten soveltuu. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla yökäynnit kuuluvat säännöllisen kotihoidon maksuun, tilapäiset (esim. sairaalasta kotiutuvat asiakkaat) kuuluvat tilapäismaksuun ja turvapuhelinhälytyskäynnillä on oma maksunsa.
Vuoden 2021 talousarvioon yöpartio-toiminnan aloittaminen edellyttää kotipalveluun kahta lähihoitajan lisäresurssia, sijaismäärärahan lisäämistä 25.1.2021
alkaen.
Kotipalvelun tukipalvelun asiakasmaksuihin esitetään muutoksia
1.1.2021
alkaen seuraavasti
- Kauppapalvelu 6e (aiemmin 5e kerta)
- Sauna+pyykki 6e (aiemmin 5e kerta)
- Pyykkipalvelu 20e (aiemmin 19e/kk)
- Päivätoiminta 15e (aiemmin 14e/pv)
- Omaishoidettavan päivätoiminta 7,50e (aiemmin 7e/pv)
Kulut palvelujen tuottamisessa kasvaneet
Tehostetussa asumispalvelussa (palvelukoti) ja hoivaosastolla hoitaja
mitoitus tulee olla
10/2020 vähintään 0,5 työntekijää,
1.1.2021 vähintään 0,55 työntekijää
1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää
1.4.2023 vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden
Tällä hetkellä palvelukodin hoitajamitoitus on 0,54 ja hoivaosaston 0,62
Jos nykyinen asiakaspaikkaluku pidetään, niin työntekijä lisäys tulee olemaan vuoteen 2023 mennessä yhteensä 8 palvelukeskuksessa ja vuodelle 2021 palvelukotiin tulisi lisätä yksi lähihoitaja.
Vuodelle 2021 esitetään, että hoivaosastolta vähennetään kaksi asiakaspaikkaa ja yksi lähihoitaja siirretään hoivaosastolta palvelukodille. Tällöin
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palvelukodin mitoitus on 0,57 ja hoivaosaston 0,63, uusia toimia ei tällöin
tarvita palvelukeskukseen vuonna 2021, koska mitoitus on riittävä. Paikkaluku palvelukeskuksessa on kahden asiakaspaikan jälkeen 65, palvelukoti 35 ja hoivaosasto 30.
Hoivaosasto tulisi tällöin suunnitella 30-paikkaiseksi.
Paikkaluvun vähennys on perusteltua sillä, että hoivaosaston käyttöaste
on ollut alle tavoitteen. Lisäksi, jos yöpartio-toiminta saadaan vuodelle
2021 niin tämä vähentäisi palvelukeskuksen kuormitusta pidemmällä aikavälillä ikäihmisten ja vammaispalveluasiakkaiden osalta. Isossakyrössä ei ole ollut ns. jonoa asumispaikoille. Vuoteen 2023 mennessä
palvelukeskukseen tulee lisätä 6,5 työntekijää, jos asiakaspaikkaluku on
65.
Jos pyykkihuolto siirtyisi tukipalvelulle niin kotipalvelun lähihoitajan työpanosta
voi siirtyä 0,5 palvelukeskukselle, jolloin vuonna 2022 hoitajalisäys on kolme ja
vuonna 2023 kolme yhteensä siis kuusi.
Palvelukodin ja hoivaosaston pyykit viedään Seinäjoelle keskuspesulaan pestäväksi. Palvelukodin osalta tämä käytäntö aloitettiin keväällä 2020. Palvelukodin ja hoivaosaston pyykinpesukustannukset ovat vuodessa noin 40 000e.
Vaikka pyykit pestäänkin Seinäjoella niin pyykkihuoltoon kuluu silti paljon työaikaa, koska pyykit saapuvat isoissa häkeissä palvelukeskukseen ja ne pitää
lajitella palvelukeskuksessa. Kotipalvelu pesee kotona asuvien pyykkejä, jotka
ovat oikeutettuja pyykkipalveluun. Kotipalvelun lähihoitaja pesee nämä pyykit.
Ei vain hoitajamitoituksen vaan myös kustannusten vuoksi hoivaosaston remontin yhteydessä viimeistään olisi hyvä ratkaista pyykinpesukäytäntö, kuinka
se jatkossa toteutetaan, ottaako tukipalvelu sen hoitaakseen vai löytyisikö
yrittäjää, joka haluaisi perustaa pesulan Isoonkyröön. Esitetään, että tukipalvelut ottavat pyykinpesun vastuulleen, ellei sopivaa yrittäjää löydy.
Lisäksi asiakkaat hyötyisivät siitä, että heidän vaatteensa pestään palvelukeskuksessa. Seinäjoelle katoaa paljon vaatteita ja vaatteiden kierto
olisi nopeampaa.
Palvelukodin vuokriin 10% korotus 1.1.2021 alkaen 10,78e (9,80e/m2
aiemmin)
- 19 m2 - 204,82e (186,20e)
- 22 m2 - 237,16e (215,60e)
- 23m2 - 247,94e (225,40e)
Viimeksi nostettu vuokraa vuoden 2018 alusta. Yhteisiä tiloja ja siivousta ei ole
jyvitetty asukkaiden vuokraan, joka myös olisi mahdollista.

•

Lapsiperheiden sosiaalityössä on vuonna 2020 ollut yksi määräaikainen perhetyöntekijä. Tavoitteena kokeilulla oli vähentää lastensuojelun avohuollon
kustannuksia. Ehdotetaan edelleen, että vuonna 2021 palkataan yksi määräaikainen perhetyöntekijä. Ilman ma. perhetyöntekijää avohuollon kustannukset
tulisi olla suuremmat kuin nyt esitetyt. Avohuollon kustannukset on nyt arvioitu
sen mukaan, että ma perhetyöntekijä palkataan vuodeksi 2021. Ostopalveluna
tukihenkilötoiminta maksaa n. 70e/h. Keskimäärin tukihenkilötoiminnasta maksetaan 1000-1500e/kk. Vuositasolla esim. viiden lapsen ammatillisesta osto-
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palveluna tuotetusta tukihenkilötoiminnasta maksetaan noin 60 000-90 000e.
Tukihenkilötoiminnan lisäksi perhetyöntekijä on tehnyt perhetyötä.
•

Sos.toimen yhteistoim.projektit
Monni- hanke ja työkykyohjelma-hanke

•

Investointi ehdotus:
Hoivaosasto tehostetuksi asumispalveluksi, osin lyhytaikaispaikoiksi ja asiakaspaikkamäärä 30.

Toimeentuloturva
•
•

Kustannuksia syntyy Typ-koordinaattorin (yhteinen Etelä-Pohjanmaan kuntien
kanssa) palkkakuluista.
Kuntouttava työtoiminnan kustannuspaikan on mahdollista pysyä hallinnassa
hyvällä yhteistyöllä eri hallintokuntien kanssa.

Terveydenhuolto
•

•
•
•

Terveydenhuollon menoihin vaikuttaa isokyröläisten terveydentila ja hyvinvointi. Terveydenhuollon menot ovat vaikeasti arvioitavissa. Menoihin vaikuttavat
myös esim. erikoissairaanhoidon aktiivisuus taloutensa tasapainottamiseen.
Peruspalvelujen toimivuudella, eri tahojen ennaltaehkäisevällä työllä ja aktiivisella sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin kunnassa.
Varataan Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten hammaslääkärikuljetuksiin
5000e.
Diabetesta sairastavien jalkahoitoihin on myös varattu n. 5000e.
Koronan jatkuminen uhkana vuodelle 2021.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan talousarvion vuodelle 2021 ja talousarviosuunnitelman vuosille 20212023 liitteen 1 mukaisesti.
ja hyväksyy asiakasmaksut vuodelle 2021 seuraavasti:
Kotipalvelun tukipalvelun asiakasmaksut
- Kauppapalvelu 6e/kerta
- Sauna+pyykki 6e/kerta
- Pyykkipalvelu 20e/kuukausi
- Päivätoiminta 15e/pv
- Omaishoidettavan päivätoiminta 7,50e/pv
- Palvelukodin (Aino- ja Reinokoti) vuokra 10,78e/m2

Ehdotus hyväksyttiin.
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HAKEMUS: KOTONA ASUVIEN SOTAINVALIDIEN, SOTAVETERAANIEN, HEIDÄN PUOLISOIDEN JA LESKIEN TUKEMINEN VUONNA 2021
Perusturvaltk 51 §
Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto ry ja Isonkyrön sotaveteraanit ry ovat
hakeneet 5000e avustusta vuodelle 2021 sodan sukupolven sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen
tukemiseen, jotta he voivat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan.
Kotipalvelun tukipalvelun kustannuspaikalle on varattu vuonna 2020 5000e ns. korvamerkittyä rahaa, jota on voinut hyödyntää sotaveteraanien ja -invalidien sekä heidän puolisoidensa tai leskien käyttöön palvelusetelinä. Raha on saatu kohdennettua
ja saadaan kokonaisuudessaan käytettyä kyseisille kohderyhmille. Kotipalvelun ohjaaja on tehnyt yhteistyötä asiassa sekä sotainvalidien että sotaveteraanien edustajien kanssa.
Vuodelle 2021 on tarkoitus edelleen varata 5000e kyseiseen toimintaan. Toiminnan
jatkuminen samanlaisena osaltaan voi vaikuttaa siihen, että myöntämiskäytäntö pysyy ikäihmisille tuttuna ja sen käyttöaste on hyvä.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi
1.11.2019.
Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.
Valtionkonttori korvaa sotainvalidien ja rintamaveteraanien kaikki kotiin vietävät palvelut myös mm. omaishoitotuen.
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Takaneva puh. 050 434 6556, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
- vuoden 2021 talousarvioon varataan 5000e käytettäväksi sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen tukemiseen,
-

sotaveteraaneille, sotainvalidien ja - veteraanien puolisoille tai leskille myönnettävän palvelusetelin arvo on 30 e aikavälillä 1.1.2021-31.12.2021

-

palvelusetelejä myönnetään määrärahojen puitteissa.

-

ja sotainvalideilla ja rintamaveteraaneilla on oikeus kaikkiin kotiin vietäviin palveluihin maksutta.
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Merkittiin, että Juhani Leskelä poistui kokouksesta klo 18.55-18.58 (yhteisöjäävi).
Puheenjohtajana toimi Maria Heinonen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 52 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

18.8.2020 §35: määräaikainen sosiaaliohjaaja

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 53 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selvitys- selvityspyyntö/Aluehallintovirasto lastensuojelun määräajat
1.10.2019-31.3.2020.
Epshp jäsenkuntalaskutus 08/2020
Aluehallintovirasto/Päätös 1.9.2020 LSSAVI/14849/2019
Täyttölupa kotipalvelu
Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n lausunto
Tutkimuslupa

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
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: 48, 49, 50, 51, 52, 53
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta
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