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Heinonen Maria
Ahola Ari-Pekka
Mäkelä Timo*
Mäkinen Marjo*
Niemi Petri
Rintala Hanni
Rinta-Korkeamäki Paula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
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OLLEET
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Viertola Jari**
Latvala Merja

kunnanhallituksen edustaja
perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

**) saapui klo 18.05

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

46 - 52
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Juhani Leskelä

Pöytäkirjanpitäjä

Merja Latvala

Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 18.9.2017
Allekirjoitus

Petri Niemi
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Hanni Rintala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 19.9.2017 klo 14 sekä
perusturvaosastolla klo 10-14

Todistaa

Perusturvajohtaja

Merja Latvala

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.9.2017

69

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

46 §
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 47 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Niemi ja Hanni Rintala.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
Perusturvaltk 48 §
Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet
15.6.2017. Esitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle viimeistään 15.9.2017.
Ohjeen mukaan talousarvion laadinnassa tulee välttää harkinnanvaraisia menoja sekä pidättäytyä määrärahakorotuksista. Kilpailukykysopimuksen vaikutus 2018 talousarvioon: Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella 1.2.17-31.1.18,
lomarahoja leikataan 30% ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019. 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 seurata.
Liitteessä 1 on talousarvioehdotus vuosille 2018- 2020.
Perusturvan hallinto
Perusturvan hallinnon menoihin on varattu molemmille vammais- ja vanhusneuvostolle 800 euroa toimintamenoihin ja viiden kokouksen palkkakulut sekä
7 kokouksen palkkakulut perusturvalautakunnalle.
Sosiaalipalvelut





Tukipalvelusta ei ole saatu vielä tietoa vuoden 2018 sisäistä kustannusta, joten huomioitu kustannukset 2017 menojen suuruisina.
Ikäihmisten Sote-johtoryhmässä on käyty keskustelua siitä, että erilaisia työkäytäntöjä uudistetaan ja yhdistetään maakunnan alueella tulevaisuudessa.
Ikäihmisten kanssa työskentelyyn on tarkoitus ottaa käyttöön yhteinen mittari
esim. ikäihmisen palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidossa ja asumispalveluissa käytetään eri tyyppistä mittaria. Maakunnan ICT-ryhmä alkaa valmistella
mittarin käyttöönottoa koko Etelä-Pohjanmaan alueella, jotta saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa toimintakyvystä ja vertailtavuutta koko EteläPohjanmaan osalta.
Koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun siirtyminen (liite 2)
Asumispalvelut ja laitoshoito
 Asumispalveluissa on henkilöitä, joilla on siihen subjektiivinen oikeus. Palveluhinnoista neuvotellaan jatkuvasti. Uusia asiakkaitakin on tulossa.
 Vuonna 2018 tarkastellaan kunnan strategiaan liittyen vanhustyössä tekevien työntekijöiden joustavaa käyttöä (kotipalvelu, palvelukoti ja hoivaosasto).
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Sos.toimen yhteistoim.projektit
 Messis-toiminta 3500e tilikohtaan 4940. Messis-toiminta on kunnan sosiaalityön ja etsivän nuorisotyön yhteistoiminnallinen malli. Messis-toiminnan
tavoite on saada syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat työvoiman/koulutuksen ulkopuolella, kiinnittymään/osallistumaan heidän hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan edistävään toimintaan. Tarkoitus on, että nuori
pystyy osallistuttuaan etenemään koulutuksen ja/tai työn pariin. Minimissään nuori halutaan saada terveys- ja/tai työvoimapalveluiden piiriin. Nuorelle tehdään sosiaalityön suunnitelma yksilöllisistä tavoitteista toiminnan
aikana.
Lisäksi tässä kohdassa on Lape-hankkeen kustannus, joka on vuonna
2018 1972e Isonkyrön kunnan osalta. Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankeen (Lape) tavoitteena on luoda uusi toimintakulttuuri, kehittää
perhekeskus-mallia ja erityis- ja vaativamman tason palveluita. Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat/yhteistoiminta-alueet ovat hankkeessa mukana.
Sosiaalityö





Kotipalvelun avun riittävyys lapsiperheille on edelleen tarkastelun alla
vuonna 2018. Varhaiseen tukeen satsataan.
Lastensuojelun puolella painopiste on painottunut avohuollon toimenpiteisiin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin tukitoimiin
Sonet Botnian kuntarahoitus vuodelle 2018 on 670e.
Lastenvalvoja-osion hankinta n. 3600e (sis. käyttöoikeuden/kk, ylläpidon/kk
ja lisenssin). Tämä on ainut sähköinen ohjelma, joka puuttuu sosiaalityöstä.
Kanta-palveluihin mentäessä tämäkin ohjelma tulee olla sähköinen. Valtakunnallisesti Kanta- palveluun siirtyminen aloitetaan 2018 ja viimeistään
2020 sosiaalipalvelujen tiedot ovat myös Kanta-palvelussa. Pro Consona
Lastenvalvoja-ohjelma on tarkoitus hankkia käyttöoikeusmaksulla, jossa
maksetaan kuukausittain ns. leasing-maksua sovelluksen käytöstä.
Toimeentuloturva
 Ostopalvelukustannuksia syntyy Typ-koordinaattorin (yhteinen Pohjanmaan kuntien kanssa) palkkakuluista.
 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuksia nostettu.
Terveydenhuolto
 Terveydenhuollon menoihin vaikuttaa isokyröläisten terveydentila ja hyvinvointi. Terveydenhuollon menot ovat vaikeasti arvioitavissa. Menoihin
vaikuttavat myös esim. erikoissairaanhoidon aktiivisuus taloutensa tasa-
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painottamiseen. Peruspalvelujen toimivuudella, eri tahojen ennaltaehkäisevällä työllä ja aktiivisella sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa asukkaiden
hyvinvointiin kunnassa.
Varataan Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten hammaslääkärikuljetuksiin
5000e.
Investoinnit (Liite 3)
 EP-Pottiin liittyminen vuonna 2018. EP-Potti on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen julkisen terveydenhuollon yhteinen järjestelmähanke,
joka yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on luonut palvelumallin, jossa
potilastietojärjestelmä tarjotaan palveluna. EP-Pottiin liittyminen yksinkertaistaa kansallisiin palveluihin liittymistä. Seinäjoen kaupunki on liittymässä
EP-Pottiin. Isonkyrön Effica- järjestelmässä on alue-Efficayhteys Seinäjoen
kaupungin Effica-järjestelmään. Perusterveydenhuollon siirryttyä EP-Pottiin
on järkevä siirtää myös Isonkyrön kunnan Effica-yhteys EP-Pottiin. Kun tiedot ovat samassa tietokannassa, voidaan varmistaa potilasturvallisuus,
esimerkiksi potilaan riskitietojen ja lääketietojen osalta. Yhteisellä potilastietojärjestelmällä saa pitkällä aikavälillä taloudellista hyötyä, kun esim. päivitykset tehdään yhteen järjestelmään ja koulutukset ovat yhteisiä. Isossakyrössä Effica- potilastietojärjestelmää käyttää palvelukeskus, kotipalvelu,
omaishoito ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Kustannusarvion mukaan EPPottiin liittyminen maksaa noin 80 000e. Nykyistä alue-Effica yhteyttä ei
enää päivitetä Seinäjoen liityttyä EP-Pottiin. EP-Potti pyörii myös vuosijulkaisu 2015 tasolla. Isonkyrön Efficaa päivitetään vuonna 2017 vuosijulkaisu
2013 tasolle. Isommassa järjestelmässä mukana olo vahvistaa myös tietoturvallisuutta sosiaalipalvelujen siirtyessä Kanta-palveluun.
 Palvelukoti sähkösänkyjen hankinta 9kpl yhteensä 15 000e. Palvelutarjoajan
tulee hankkia toimialalla tarvittavat yleisimmät työvälineet sekä huolehtia
henkilökunnan ergonomiasta ja työturvallisuudesta (työturvallisuuslaki
738/2002 15§). Potilasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus paranee
hankinnan myötä.
 Hoivaosaston muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Liite 4.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan talousarvion vuodelle 2018 ja talousarvioehdotuksen
vuosille 2018-2020 liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin
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KUNTALAISALOITE/ISONKYRÖN HOIVAN MUUTTAMISEKSI TEHOSTETUN PALVELUN ASUNNOIKSI
Perusturvaltk 49 §
19.6.2017 Isonkyrön kuntaan on saapunut kuntalaisaloite hoivaosaston muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut 22 henkilöä (liite 5).
Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että kunta ryhtyisi pikaisiin toimiin muuttaakseen hoivaosaston tehostetuksi palveluasumiseksi. Aloitteentekijöiden
mielestä on tärkeää se, että isokyröläiset saavat jatkossakin ympärivuorokautista hoitoa omassa kunnassa. Aloitteentekijöiden mielestä 35- paikkainen
palvelukoti ei yksistään riitä vastaamaan tähän tarpeeseen. Aloitteentekijöiden mukaan pitkäaikainen laitoshoito on vanha jäänne ja laitoshoitoa onkin
muutettu muissa kunnissa tehostetuksi asumispalveluksi. Aloitteessa kerrotaan, että hoivaosastolla on jatkuvasti pitkäaikaisessa hoidossa ka 19 isokyröläistä ikäihmistä. Pitkäaikainen laitoshoito ei ole lain puitteissa enää luvallista, muuta kuin lääketieteellisin, asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvin perustein.
Vanhusneuvosto on käsitellyt kyseistä aloitetta kokouksessaan 17.08.2017.
Vanhusneuvoston kanta asiaan on se, että he suosittelevat lämpimästi sitä,
että hoivaosasto muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.
Liitteessä 4 on perusturvajohtaja Merja Latvalan selvitys asiaan.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh 050 466 8486 ja palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund puh. 050 432 0604.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että aloitetaan hankesuunnitelma hoivaosaston muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi

-

ja että vuodelle 2018 varataan investointirahaa hankesuunnitelmaa
varten.

Ehdotus hyväksyttiin.
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HAKEMUS: KOTONA ASUVIEN SOTAINVALIDIEN, SOTAVETERAANIEN, HEIDÄN
PUOLISOIDEN JA LESKIEN TUKEMINEN VUONNA 2018
Perusturvaltk 50 §
Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto ry ja Isonkyrön sotaveteraanit ry
ovat hakeneet 5000e avustusta vuodelle 2018 sodan sukupolven sotainvaliien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen tukemiseen, jotta he voivat asua mahdollisimman kauan
omassa kodissaan.
Kotipalvelun tukipalvelun kustannuspaikalle on varattu 2017 vuonna 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 2018 on edelleen varattu 5000e kyseiseen toimintaan. Toiminnan
jatkuminen samanlaisena osaltaan voi vaikuttaa siihen, että myöntämiskäytäntö pysyy ikäihmisille tuttuna ja sen käyttöaste on hyvä.
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Perttu puh. 050 434 6556.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

sotaveteraaneille, sotainvalideille ja sotainvalidien ja - veteraanien puolisoille tai leskille myönnettävän palvelusetelin arvo on 30 e aikavälillä 1.1.201831.12.2018

-

ja että palvelusetelejä myönnetään määrärahojen puitteissa.
Ehdotus hyväksyttiin.
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
Perusturvaltk 51 §
Rinta Rottingin ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut
28.8.2017 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Tarja Rinta. Rinta Rottingilla tuottaa ammattijärjestäjä palvelua. Ammattijärjestäjät auttavat kaaoksen raivaamisessa ja järjestämisessä.
Rinta Rottingilla on toimittanut kopiona omavalvontasuunnitelman.
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.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,
-

PÄÄTÖS:

hyväksyä Rinta Rottingin ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta alueella

Ehdotus hyväksyttiin.

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

1.9.2017 §116 kaksi lähihoitajan tointa palvelukodissa
Lähihoitajat Kristiina Perttula ja Henna Saari valittu lähihoitajan toimiin.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 50, 51
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Määräaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
-

asiakirjat, joihin vedotaan

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymista.
___________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.9.2017

78

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
__________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
48,49,52
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
___________________________________________________________________
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