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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 54 §
PÄÄTÖS:

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 55 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Timo Mäkelä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MOBILE-PROJEKTI JA LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -HANKE
Perusturvaltk 56 §
Kriisikeskus Mobilesta Pirjo Perttula ja Riikka-Liisa Rantala (15min) tulevat kertomaan kriisikeskus Mobilen toiminnasta ja Terhi Kangas tulee kertomaa Lapsiystävällinen kunta -hankkeesta (15min)
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi pykälätekstissä mainitut esitykset.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 30.9.2020
Perusturvaltk 57 §
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 30.9.20 mennessä.
3000 Perusturvalautakunta
Perusturvan hallinto
Koronatilanne on vaikuttanut vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontumisiin ja toimintaan. Vanhusneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa ja vammaisneuvosto ei kertaakaan.
Perusturvalautakunta on kokoontunut viisi kertaa. Hoivaosaston muutos ja laajennus
esisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa. Henkilökohtaisen avun palkanlaskennan ja ohjauksen siirto samaan osan Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa on aloitettu.
Monni ja Työkykyhanke hakemus tehty yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien
kanssa. Neuvotteluja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa on käyty kuntouttavan
työtoiminnan siirron osalta. Lääkäritasoiset palvelut ovat vahvistuneet Isossakyrössä.
•

Perusturvalautakunta pysynee budjetissa (54,35)

3111 Ikäihmisten palvelut
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Päivätoiminta avattiin vasta 14.9.20 Koronatilanteen takia. Päivätoimintaa toteutetaan
pienryhmissä (max.5asiakasta/päivä). Palvelupäiviä ei ole pidetty Koronan alettua, eikä
pidetä enää loppuvuonnakaan. Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa
97 asiakasta, joista 74 (12,7%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on
pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Yhteensä asiakkaita on 150, kun lasketaan myös tilapäiset/tukipalveluasiakkaat. Ostopalvelua on jouduttu ottamaan yhdelle
asiakkaalle. Kotipalvelu tekee yhteistyötä fysioterapian kanssa arkikuntoutuksen näkökulmasta. Lapsiperheiden avun tarvetta ei ole ollut.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 18 asiakasta/vko
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Palvelusetelipäätöksiä on tehty 107.
Pyykkipalvelussa on 34 asiakasta.
Saunapalvelu on jäädytetty Koronan vuoksi, vain 5 asiakasta käy erityisestä syystä
saunapalvelussa.
Lääkehuollon annosjakelussa on 55 asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 88 asiakasta
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 66/kk ja hoidettavia ka 67/kk.
Omaishoidontuessa on nyt jonkin verran jonoa (3-5 asiakasta). Koronan vuoksi palvelutarpeen selvitykset hidastuivat. Vt. sosiaaliohjaaja aloitti 1.10.20. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan tehdään muutoksia ajan kanssa.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 20.
Asumispalvelut ikäihmisille:
Yksi henkilö ostopalvelussa
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä 7 palvelukotihakemusta. Seitsemään
hakemukseen on tehty myönteinen päätös. Palvelukodin kuormitusprosentti on
89,2%. Suojautumiskäytäntöihin on täytynyt edelleen kiinnittää erityistä huomiota.
Tehostetussa palveluasumisessa on ollut ka. 4,6% yli 75-vuotiaista.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 30.9 mennessä ollut ka 73.3% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 14, joista oli yli 75-vuotiaita 11 (1,8%). Koronan vuoksi kuormitusprosentti on alhainen. Uudet asiakkaat joutuvat edelleen olemaan kaksi viikkoa karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Jakson loppupuolella alkoi
näkyä jatkohoitopaikkojen tarpeen lisääntyminen. Palvelukeskuksessa käytetään
suunenäsuojainta jatkuvasti hoitotilanteissa, mikä tekee työstä raskaampaa ja väsyttävämpää. Kesän ajan sijaiset saatiin nyt paremmin kuin aikaisempina vuosina.
Vanhusneuvosto:
Kaksi kokousta pidetty
•

Ikäihmisten palvelut ei pysy budjetissa (78,5%)

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.
Ajanjaksolla 1-9/2020 on tullut yhteensä 22 ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeessa olevasta aikuisesta henkilöstä.
Sos.toimen yhteistoim.projektit
- ei menoja vielä
•

Sosiaalityö ei näytä pysyvän budjetissa (78,8%) mutta palkkajaon korjauksen
jälkeen pysynee budjetissa vuonna 2020. Osa palkkakuluista kuuluisi hallinnon
alle.

3142 Mielenterveys ja päihdepalvelut:
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Varattuja käyntejä 1.1.-31.9 välillä oli 366, joista 64 on
peruttu ja totetutunut 302. Aikoja on varattu 101 eri henkilölle. Voimassa olevia asi-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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akkuuksia on yhteensä 55. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta,
sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut ajan.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 3 asiakas.
Asumispalvelut mtt ja päihde
Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa on 12 asiakasta
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
•

Mielenterveys ja päihdepalvelut pysynevät budjetissa (53,1%)

3144 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelun sijaishuolto: Kaksi lasta/nuorta on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle, yksi avohuollon sijoitus ja yksi kiireellinen sijoitus. Yksi lapsi on tällä hetkellä
kiireellisesti sijoitettuna. Jälkihuollossa on kolme lasta/nuorta.
Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 85 ilmoitusta, joista
72 on ollut lastensuojeluilmoitusta ja 13 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: mm.
terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalipäivystys ja opetustoimi. Lastensuojelun
avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 52 lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 21 lasta ja nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut 5-7 perhettä/kk ja ka 16 lasta/kk asiakkaana. Koronakriisin vaikutus näkyy isokyröläisissä lapsiperheissä siten, että perhetilanteet ovat kriisiytyneet ja lasten ja nuorten huonovointisuus on lisääntynyt. Syksyllä 2020 ilmoitusmäärät nousivat äkillisesti. Koronakriisin aikana oppilashuolto on ollut käytettävissä, mutta käyttöaste on ollut pientä, apua ei ole haettu. Vanhempien jaksaminen etäkoulun myötä oli haaste, etenkin
niissä perheissä, joissa koulunkäynnin vaikeuksia oli lapsilla jo ennen etäkouluun
siirtymistä. Syksyllä 2020 on tullut esille koulunkäyntiin liittyviä ongelmia perheissä.
Tämä on näyttäytynyt runsaina poissaoloina sekä lasten ja nuorten mielenterveyden
pulmien lisääntymisenä.
Lapsiperheiden tuki
taloudellista tukea on myönnetty, pysyy budjetissa
•

Lapsiperheiden palvelut pysynevät budjetissa (68,8)

3151 Vammaispalvelut
Vammaispalvelu
Aikuissosiaalityössä on 79 vammaispalvelun asiakasta ja alle 18-vuotiaita on 16
asiakasta.
Henkilökohtainen apu 19 asiakasta
Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu 52 asiakasta
Vammaisten työ- ja päivätoiminta 2 asiakasta
Vammaisten asumispalvelut
Vaikea vammaisen asumispalvelut 2 asiakasta
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kehitysvammaisten asumispalvelussa 17 asiakasta
Kehitysvammaisten laitoshoito
neljä asiakasta
Kehitysvammaisten avohoito
Työ- ja päivätoiminnassa 16 asiakasta
Omaishoidontuki vammaisille
Uusia hakemuksia on tullut
Vammaisneuvosto, ei ole ollut kokouksia
•

Vammaispalvelut palvelut pysynevät budjetissa (62,6%)

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät (43 päätöstä) ja täydentävät toimeentulotukipäätökset (66 päätöstä) on tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Tammi-syyskuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 419, joista työttömiä 127 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on
ollut 29 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut
27 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 16 henkilöä. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 77 henkilöä. Palkkatuetussa työssä on
ollut 16 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 23 henkilölle. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on
tehty vuoden alusta 74 kpl aktivointisuunnitelmia 59. Kunta on maksanut ka 22
(tammi-syyskuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 13 (tammi-syyskuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä. Työmarkkinatuen
kuntaosuus 1-9/2020 on 26,82e
Arpeeti
Arpeetin toiminta on jatkunut normaalisti ja se oli auki myös heinäkuussa.
Kaksi henkilöä on ollut ohjatussa työharjoittelussa
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa (66,6%)

3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa.
Tk:n vuodeosasto
1-9/2020 tk:n hoitopäiviä on kertynyt 20 htp vähemmän kuin vuonna 2019 samaan
aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa. 1-9/2020 Seinäjoen
terveydenhuollon toteuman osalta tulossa lisämaksua 50 729,60e Isonkyrön kunnalle.
•

Kansanterveystyö näyttää vielä pysyvän budjetissa (69,5%)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3405 Ympäristöterveydenhuolto
•

Pysynee budjetissa

3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-9/2020) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2019 verrattuna laskenut -16e/asukas. Sakko päiviä on kertynyt
14kpl.
•

Sairaanhoito ei pysy budjetissa (77,1%)

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa
(73,1).
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-syyskuulta 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 30.9.2020 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-syyskuulta liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PYYKKIMAKSU/Palvelukeskus
Perusturvaltk 58 §
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 24.9.2020 §50 kotipalvelun pyykkimaksuksi 1.1.2021 alkaen 20e. Palvelukotia koskeva pyykkimaksu puuttui esittelypykälästä.
Asiakasmaksuissa kotipalvelun ja palvelukodin pyykkimaksu on ollut sama.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

PÄÄTÖS:

palvelukodin pyykkimaksu on 1.1.2021 alkaen 20e/kk.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ Följys Oy
Perusturvaltk 59 §
Följys Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Följys Oy:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 6.10.2020 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on AnnaMari Teivaanmäki.
Följys Oy tuottaa muuta sosiaalipalvelua: puhevammantulkkausta ja kommunikaatioohjausta sekä asiantuntijapalveluita eri tahoille
Hakemuksen liitteenä: Henkilötietolain mukainen rekisteriotteen tiedot, yhtiöjärjestys,
selvitystyökokemuksesta, toimintasuunnitelma, rekisteriseloste ja vastuuhenkilön
työ- ja opintotodistuksia
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista
tai lopettamista ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot
rekisterin pitoa varten. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä kunnan perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Liitteessä 2 on asiasta tehty lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää
-

hyväksyä Följys Oy:n ilmoituksen yksityisen sosiaalipalveluntuottamisesta Isonkyrön kunnan alueella edellyttäen, että hakija toimittaa vielä
omavalvontasuunnitelman perusturvaan

-

ja merkitsee tiedoksi lausunnon ja hyväksyy tehdyn lausunnon lähetettäväksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon liitteen 2 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ Pelastakaa Lapset ry
Perusturvaltk 60 §
Pelastakaa Lapset ry, on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Pelastakaa Lapset ry:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 6.10.2020 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Hanna Markkula-Kivisilta
Pelastakaa Lapset ry tuottaa: muu asiantuntija toimintaa sekä tukiperhetoimintaa,
perhehoitoa, lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa, adoptioneuvontaa ja lastensuojelun
edunvalvontaa. Hakemuksen liitteenä: adoptioneuvonnan palvelukuvaus, lastensuojelun edunvalvonnan palvelukuvaus, lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan palvelukuvaus, perhehoidon palveluja palvelukuvaus, tukiperhetoiminnan ja ammatillisen tukiperhetoiminnan palvelukuvaus, asiakasrekisterin tietosuojaseloste, pelastussuunnitelma, ylimääräinen palotarkastus pöytäkirja, rekisteriotteen tiedot, omavalvontasuunnitelma ja Pia Susanna Lahtisen Valvira päätös laillistettu sosiaalityöntekijä.
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista
tai lopettamista ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot
rekisterin pitoa varten. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä kunnan perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Liitteessä 3 on asiasta tehty lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää
-

hyväksyä Pelastakaa Lapset ry ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta Isonkyrön kunnan alueella,

-

ja merkitsee tiedoksi lausunnon ja hyväksyy tehdyn lausunnon lähetettäväksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ Avustajasi C.B. Oy
Perusturvaltk 61 §
Avustajasi C.B. Oy, on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Avustajasi C.B. Oy:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 29.10.2020 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Christina Brandt.
Avustajasi C.B. Oy tuottaa: henkilökohtaisen avun toimintaa vammaisille, kotipalvelun tukipalveluja vammaisille ja ikääntyneille henkilöille sekä sotaveteraanien kotona
asumista tukevia palveluja.
Hakemuksen liitteenä: asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Christina Brandtin työhistoria ja tutkintotodistus, luotettava kumppani raportti, omavalvontasuunnitelma ja
toimintasuunnitelma.
Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta
palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa ratkaista
hallintopäätöksellä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia
tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen
arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa
palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta
hallinto-oikeudelta. Niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei
merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan
sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri.
Kunnan rekisteröimät palvelut, joita ei rekisteröidä aluehallintovirastossa.
- kotipalvelun tukipalvelut tai niihin rinnastettavat palvelut
kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja
siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja
- henkilökohtaisen avustajan palvelut
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 §
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

hyväksyä Avustajasi C.B.Oy ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta Isonkyrön kunnan alueella.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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KOIVUSILLAN PÄIVÄTOIMINNAN KULJETUKSET
Perusturvaltk 62 §
Koivusillan kuljetus tarkoittaa kehitysvammaisten henkilöiden kuljetusta ja saattamista kotoa Koivusillan päivätoimintaan ja takaisin kotiin. 21.10.2020 on lähetetty Isonkyrön taksiautoilijoille sekä Laihian taksiautoilijoille tarjouspyyntökirje Koivusillan päivätoiminnan kuljetuksista. Lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu Isonkyrön kunnan
www.isokyro.fi sivulla. Tarjousta pyydettiin kahdesta eri reitistä: reitti 1 ja reitti 2. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 30.11.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö on
tehty ajalle 1.1.2021-31.12.2021 +yksi optio on mahdollinen:
Reitti 1: asiakasmäärä on viisi, joista yksi käyttää pyörätuolia.
Reitti 2: asiakasmäärä on yksi.
Tarjouspyynnön edellytykset täyttävä autokohtainen halvin vertailuhinta valitaan palveluntuottajaksi. Mikäli kahdella tai useammalla yrittäjällä on sama vertailuhinta,
suoritetaan arvonta, joka ei ole julkinen. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa ja
siten ei ole Hilmassa kilpailutettu. Ostaja voi hylätä osan tarjouksista tai kaikki tarjoukset, mikäli tarjousten hintataso on liian korkea.
Vammaispalvelulain 8 §: n ja asetuksen 4–6 §: ien perusteella kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista
Tulleet tarjoukset ja päätösehdotus kokonaisuudessaan esitellään kokouksessa.
Tarjoukset liitteessä 4, jaettu kokouksessa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

Reitti 1 ja 2 Koivusillan kuljetukset tuottaa ajalla 1.1.2021-31.12.2021
Taksi 15 Vaasa Oy

-

Perustelut: Tarjouspyynnön mukaisesti halvin vertailuhinta.

-

laskutuslisää ei hyväksytä

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS -TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
Perusturvaltk 63 §
Henkilökohtainen apu on yksi vammaispalvelulaissa säännellyistä subjektiivisista
oikeuksista, eli sen saaminen ei ole riippuvaista kunnan määrärahoista. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamista niin kotona kuin kodin ulkopuolella esim. päivittäisissä toimissa, työssä opiskelussa tai harrastuksissa. Oikeus saada henkilökohtaista apua perustuu vammaispalvelulakiin. Vammaispalvelulaki 380/1987 § 8d edellyttää kuntia tarvittaessa ohjaamaan ja auttamaan avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Tämä on tarkoittanut ohjausta ja neuvontaa avustajan rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyen sekä
avustajien palkanmaksuun liittyviä toimenpiteitä.
Isossakyrössä henkilökohtainen apu on toteutettu työantajamallilla eli vaikeavammainen henkilö palkkaa itse avustajan ja kunta korvaa aiheutuneet palkkakustannukset
vaikeavammaiselle, joka maksaa sitten palkan avustajalle. Kunta on voinut maksaa
myös suoraan avustajalle palkan, jos vaikeavammainen henkilö ei ole voinut toimia
työantajana. Palkanmaksu on tapahtunut vaikeavammaisen valitseman tilitoimiston
kautta. Tilitoimisto on laskuttanut kuntaa palkanmaksuun liittyvistä kustannuksista.
Palkanmaksuun liittyvät kustannukset ovat olleet noin 9000e vuodessa. Aikuissosiaalityöntekijää on työllistäneet mm. erilaiset työehtosopimukseen liittyvät asiat, irtisanomiskäytännöt ja palkkion suuruudet jne. Toimistosihteeriä on työllistänyt taas palkanmaksuun liittyvät asiat. Henkilökohtaisessa avussa on 15 asiakasta.
Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat suunnitelleet yhteistä henkilökohtaisen avun palveluneuvontaa ja palkanlaskentaa. Yhteistyöhön on lähtenyt mukaan Isonkyrön kunta,
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuusiokuntien
sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Lapuan kaupunki ja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä on ehdotettu, että Isonkyrön kunta lähtee mukaan yhteiseen toimintaa muiden
Etelä-Pohjanmaa kuntien kanssa henkilökohtaisen avun osalta. Palvelun laatu paranee ja syntyy kustannussäästöä. Palvelua tuotetaan yhdestä paikasta, joten asiantuntijuus aihealueesta on hyvää.
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä toimii henkilökohtaisen avun keskuksen isäntäkuntana, josta Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on tehnyt
7.10.2020 §9 päätöksen. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on ehdollisena rekrytoinut HEA-keskukseen henkilöstöä ja kolme palveluneuvojan paikkaa vuoden
määräaikaisella sopimuksella. Tehtävään on määräaikaan mennessä (2.11.2020) tullut 16 hakemusta. Lisäksi toimitilojen ja työvälineiden, sekä kalusteiden osalta valmistelua on jatkettu. Myös palkanmaksuohjelmiston toimittajan Oiman kanssa on edetty
keskinäisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Viestintää asiakkaille on myös valmisteltu.
Toiminnan alustava talousarvio on esitettynä sopimuksessa. Isäntäkunnan vastattavaksi tulee vuositasolla lähes 8 000 000 euroa avustajille meneviä palkkoja. Isonky-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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rön perusturvan arvioitu osuus vuoden 2021 toiminnasta on 2567e ja palkanmaksuohjelmiston käytöstä 1440 euroa vuodessa eli yhteensä 4007 euroa.
Kustannukset
v. 2020
vuonna 2021
Toiminta Palkkapussit yht.
v. 2020 Muutos
Kuussote
20 877
14 552
35 429 46 737 11 308
JärviPohjanmaa
20 768
14 128
34 896 42 004
7 108
Lapua
22 924
15 632
38 556 42 243
3 687
Kaksineuvoinen
20 977
14 272
35 249 41 908
6 659
JIKky
27 281
18 664
45 945 54 793
8 848
LLKY
36 306
24 960
61 266 53 378
-7 888
Isokyrö
2 567
1 440
4 007
9 910
5 903
Yhteensä
151 701
103 648
255 348 290 973 35 625
Palkat
v. 2019
v. 2021
Palkkapussien
Hinta 8 €
määrä
/kpl
Alajärvi
1 073
8 584
Alavus
859
6 872
Evijärvi
105
840
Isokyrö
180
1 440
Jalasjärvi
1 306
10 448
Kauhava
1 679
13 432
Kuortane
176
1 408
Kurikka
1 027
8 216
Lappajärvi
330
2 640
Lapua
1 954
15 632
Soini
287
2 296
Suupohja
3 120
24 960
Vimpeli
363
2 904
Ähtäri
497
3 976
Yhteensä
12 956
103 648
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnalle asetetaan sopijaosapuolten
edustajista koostuva seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljännesvuosittain,
arvioi henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa ja taloutta sekä tekee tarvittavia
kehittämisehdotuksia. Lisäksi toimijaosapuolia on pyydetty nimeämään nimeämään
HEA-keskustoiminnan toteuttamista varten yhteyshenkilön.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

sitoutua henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaan

-

perusturvajohtaja Merja Latvala saa oikeuden allekirjoittaa henkilökohtaisen
avun sopimuksen Isonkyrön perusturvan osalta,

-

seurantaryhmän edustajaksi nimetään perusturvajohtaja Merja Latvala ja yhteyshenkilöksi sosiaalityöntekijä Heidi Piirto.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 64 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.
2.
3.

25.09.2020 §42/ Lähihoitajan toimi kotipalvelussa
09.11.2020 §52/ Sosiaalityöntekijän virka
03.12.2020 §54/Lähihoitajan toimi kotipalvelussa

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

3.12.2020

113

PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2021
Perusturvaltk 65 §
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2021 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäiskorvaus nousee 826,90 euroon henkilöä kohden. Kunnat
voivat maksaa myös 826,90 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Hoitopalkkio voidaan myös erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin
edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 424,16 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kulukorvauksia tulee tarkastaa vastaavasti 1.1.2021 lukien. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 3012,25 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Käynnistämiskorvaus maksetaan vain huostaan otettujen lasten perhesijoituksesta,
avohuollon sijoituksesta ei makseta käynnistämiskorvausta. Kiireellisen sijoituksen
yhteydessä voidaan korvata välttämättömät tarvikkeet.
Lyhytaikainen perhehoito kotona sosiaalihuoltolain mukana (Perhehoitolaki 3§) Perhehoidolla voidaan järjestää omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito. Vuonna
2020 1 ja 2 -maksuluokassa 31,03e/vrk ja 3-maksuluokassa 46,57e/vrk. Vuodelle
2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2021 lukien
-

perhehoidon palkkion vähimmäiskorvaus on 826,90 euroa henkilöä kohden,

-

kulukorvauksen vähimmäismäärä on 424,16 euroa henkilöä kohden,

-

ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3012,25 euroa henkilöä kohden

-

lyhytaikainen perhehoito kotona sosiaalihuoltolain perusteella
1 ja 2- maksuluokassa 31,44e/vrk ja 3-maksuluokassa 47,17e/vrk.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2021
Perusturvaltk 66 §
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan palkkiota tarkastetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2021 palkkakertoimeksi on vahvistettu 1,31. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45e/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90e/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja
jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1.31
prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486 etumi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen määrät vuodelle 2021
seuraavasti:
-

maksuluokka 1. 413,45e/kk

-

maksuluokka 2. 584,05e/kk

-

maksuluokka 3. 799,66e/kk

-

jos omaishoitaja on omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheenajan estynyt tekemästä omaa tai toisen
työtä, palkkio on aina vähintään 826,90e/kk

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 67 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoivaosaston muutos ja laajennus KH 12.10.2020 § 165
Eskoo lisälasku
Monni- hankerahoituspäätös
ProConsona katseluoikeus
Epshp jäsenkuntalasku 1-10
Isonkyrön apteekki/palvelusopimus,koneellinen lääkkeiden annosjakelupalvelu
MIELI Lakeuden mielenterveys ry/hakemus
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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LISÄPYKÄLÄ
Perusturvaltk 68 §
Option hyväksyminen ajalle 1.1.2021-31.12.2021 koskien sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia sekä hoivaosaston kuljetuksia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää ottaa käsittelyyn lisäpykälän, joka koskee
sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia sekä hoivaosaston
kuljetuksia.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020
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SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET SEKÄ HOIVAOSASTON KULJETUSPALVELUT
Perusturvaltk 69 §
Perusturvalautakunta päätti 19.12.2019, että Linja-autoliikenne Lehtonen tuottaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä hoivaosastonkuljetukset ajalla. 1.1.2020-31.12.2020
Hankinnan sopimuskausi oli 1.1.2020-31.12.2020 + kaksi optiovuotta on mahdollista.
Optiovuoden käytöstä on keskusteltu Linja-autoliikenne Lehtosen kanssa ja vuoden
optio on mahdollista hyväksyä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
mi.sukunimi@isokyro.fi.

etuni-

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä Linja-autoliikenne Lehtosen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain
mukaisten sekä hoivaosaston kuljetusten palvelutuottajaksi ajalla 1.1.202131.12.2021

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

3.12.2020

118

OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69
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: 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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