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KOKOUSAIKA

torstai 12.10.2017 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Leskelä Juhani
Heinonen Maria
Ahola Ari-Pekka
Mäkelä Timo
Mäkinen Marjo
Niemi Petri
Rintala Hanni
Rinta-Korkeamäki Paula
Raunio Heli
Rinta-Jaskari Irma

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
Maria Heinosen varajäsen
Paula Rinta-Korkeamäen varajäsen

Viertola Jari
Latvala Merja

kunnanhallituksen edustaja
perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Todettiin.

ASIAT §

53 - 63
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Juhani Leskelä

Merja Latvala

Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 16.10.2017
Allekirjoitus

Ari-Pekka Ahola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Marjo Mäkinen

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 17.10.2017 klo 14 sekä
perusturvaosastolla klo 10-14

Todistaa

Perusturvajohtaja

Merja Latvala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

53 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 54 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Ahola ja Marjo Mäkinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.8.2017
Perusturvaltk 55 §

Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä
lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko
vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 30.4, 31.8 ja 31.12. Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta
meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakuntien on raporttien perusteella
arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko
vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen
ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Seuraavassa osavuosiraportointi ajankohtaan 31.8.17 mennessä.
3000 Perusturvalautakunta
Vanhusneuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja vammaisneuvosto yhden
kerran. Perusturvalautakunta on kokoontunut neljä kertaa. Etelä-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen uudistukseen on osallistuttu
ikäihmisten osalta sekä ryhmiin: erityis- ja vaativan tason palvelut, perhekeskustoimintamalli ja aikuisten palvelut. Kolme oikaisuvaatimusta ja yksi kantelu
on ollut käsittelyssä 31.8 mennessä perusturvalautakunnassa. Yhdestä oikaisuvaatimuksesta on viranhaltija tehnyt itseoikaisun. Yksikään oikaisuvaatimus ei ole edennyt hallinto-oikeuteen. Yksi lisäpalkkatukipäätös on tehty.
Kirjaamisvalmentajakoulutusta on jalkautettu perusturvaan.


Perusturvalautakunta pysynee budjetissa

3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa. Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 88 asiakasta,
joista 72 (12,5%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on
pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Kotipalvelun ohjaaja on osallistunut E-P:n soten kotona asumista tukevat palvelut -työryhmään ja kuntoutustyöryhmässä. Kotipalvelun ohjaaja osallistui kirjaamisvalmentaja koulutukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran
asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesterikin ja Kyröön Tuvan
asukkaille.
Kauppapalvelussa on 20 asiakasta
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 73 ja veteraanit/lesket 45.
Pyykkipalvelussa on 26 asiakasta.
Saunapalvelussa on 13 asiakasta/viikko.
Päivätoiminnassa on pääsääntöisesti toimintahetkissä mukana 10-15 asiakasta/kerta.
Palvelupäivät/kerta on osallistunut n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 93 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 43 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 58/kk ja hoidettavia ka
57/kk. Omaishoidontuen piirissä olevista 6,1% on 75-vuotta täyttäneitä.
Omaishoidontuessa ei ole jonoa. Sosiaaliohjaaja on yhdessä kotipalvelun
kanssa järjestänyt omaishoitajille vertaistukitoimintaa iltapäiväkaffilassa. Sosiaaliohjaaja on osallistunut Soten omaishoidontukiryhmään.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 15. Sosiaaliohjaajan tekemät kotikäynnit ovat olleet lisäksi tilannekartoituksia ja hakemusten täyttämisiä sekä ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä.


Kotipalvelu pysynee budjetissa.

3130 Asumispalvelut ja laitoshoito
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä yksitoista palvelukotihakemusta. Seitsemään hakemukseen on tehty myönteinen päätös ja kahteen kielteinen. Palvelukodilla on ollut 1-3 huonetta vuorohoitokäytössä. Palvelukeskuksen johtaja on osallistunut EP:n soten asumispalvelutyöryhmään ja asiakasohjaus työryhmään. Palvelukeskuksen johtaja osallistui kirjaamisvalmentaja koulutukseen.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 4 asiakasta.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 31.8 mennessä ollut ka 87,3% ja
pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 18, joista oli yli 75-vuotiaiata 14.


Asumispalvelut ja laitoshoito pysynee budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa.
Psykiatrinen sairaanhoitaja: 31.8 mennessä asiakaskontakteja on ollut 136
(vastaanotto + kotikäynnit). Voimassa olevia asiakkuuksia on yhteensä 47.
Asiakkaita on ohjautunut erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta. Itseohjautuvia asiakkaita on ollut 39. Psykiatriselta sairaanhoitajalta voi ohjautua myös asiakkaita perus- ja erikoisterveydenhuollon puolelle. Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet ryhmätoiminnan
lukioikäisille. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Psykiatrinen sairaanhoitaja kuuluu
myös moniammatilliseen lastensuojeluryhmään sekä Asry- ja Debriefingryhmään. Ketjulähettitoiminnan kautta psykiatrinen sairaanhoitaja tutustui viikon ajan Seinäjoen terveyskeskuksen vastaavaan toimintaan.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta:
Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 9 henkilöä, 6hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta
päihdepalveluja. Päihdeterapeutti ei ota enää vastaan asiakkaita Isossakyrössä.
Polikliininen päihdehuolto ei pysyne budjetissa.
Lastensuojelun sijaishuolto: Yksi nuori on sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja
huostaanottohakemus on lähetetty hallinto-oikeuteen. Kaksi avohuollonsijoitusta on päättynyt. Jälkihuollossa on kaksi lasta/nuorta.
Sijaishuolto ei pysyne budjetissa.
Lastensuojelun avohuolto: Lastensuojelun moniammatillinen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Vuoden alusta on tullut yhteensä 86 ilmoitusta, joista
69 on ollut lastensuojeluilmoitusta. Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman psyykkinen terveys, perheväkivalta tai
sen uhka. Ilmoittajatahoina ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot:
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja sosiaalipäivystys sekä lisäksi ilmoittajatahona toimi lapsen vanhempi tai huoltaja. Avohuollon asiakkaana on ollut
yhteensä 89 lasta ja nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut ka 5 perhettä/kk ja ka
16 lasta/kk asiakkaana.


Sosiaalityö voi pysyä budjetissa.

3150 sosiaalipalvelut


Muut sosiaalipalvelut pysynevät budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset
on tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Elokuun lopussa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä
385, joista työttömiä 162 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on
ollut 33 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa
on ollut 18 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 27 henkilöä. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 26 henkilöä.
Palkkatuetussa työssä on ollut 15 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston
työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 75 henkilölle.
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä moniammatillisessa arvioinnissa on
ollut 8 henkilöä, ryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 71kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa
on ollut vuoden alusta 49 hlö:ä. Lisäpalkkatuesta on tehty yksi myönteinen
päätös.
Kunta on maksanut ka 24 (tammi-elokuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300pv ja ka 20 (tammi-elokuu)
henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%, jotka ovat olleet yli 1000pv työmarkkinatuen piirissä.


Toimeentuloturva pysynee budjetissa

3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa.
Alkuvuodesta tk:n hoitopäiviä on kertynyt 245htp (tammi-elokuu) enemmän
kuin vuonna 2016 samaan aikaan. Ennustaminen terveydenhuollon osalta on
edelleen vaikeaa.

Kansanterveystyö ei pysy budjetissa. Lisämaksua on tulossa tammikesäkuun ajalta 214 518,00e.
3410 Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-8/2017) Isonkyrön
maksuosuus on vuoteen 2016 verrattuna noussut 86e/asukas. Kasvua on ollut mm. avohoitokäynneissä ja hoitopaketeissa sekä leikkaustoimenpiteissä.
1.8.2017 alkaen sairaanhoitopiiri ilmoitti alentavansa maksuja. Miten tämä
vaikuttaa loppuvuoden kustannuksiin, on vielä arvoitus.

Sairaanhoidon budjetin riittävyys on erittäin vaikea arvioida.1.8.17 tehty
hintojen alennus voi vaikuttaa siten, että sairaanhoidon kustannuspaikkaan
varatut rahat riittävät ja ne kattavat osin/kokonaan myös kansanterveystyön
kustannuspaikan vajeen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa.
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-elokuulta 2017 tulosyksikkötasolla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.8.2017 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-elokuulta 2017 liitteen1 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
Perusturvaltk 56 §
Monitoimipalvelut Ilmo Eerolan ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 8.9.2017 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava
henkilö on Ilmo Eerola. Monitoimipalvelut Ilmo Eerola tuottaa siivous/
kotiapua: kodin siivoukset ja ikkunanpesut, muuttopalvelua ja pihatyöt ja talonmiespalvelua. Omavalvontasuunnitelma on toimitettu 4.10.2017.
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 Monitoimipalvelut Ilmo Eerolan ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta alueella

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA: KAKSI SAIRAANHOITAJAN TOIMEA JA YKSI LÄHIHOITAJAN TOIMI
PALVELUKESKUKSEEN
Perusturvaltk 57 §
Yksi lähihoitajan toimi jäi avoimeksi, kun yksi henkilö tuli valituksi kotipalveluun lähihoitajan toimeen. Kyseisessä toimessa on sijaisuutta tehnyt henkilö,
joka on ollut oppisopimuskoulutuksessa ja on nyt valmistumassa lähihoitajaksi.
Lisäksi perusturvaosastolle on tullut kaksi irtisanoutumisilmoitusta.
 Yksi henkilö on irtisanoutunut palvelukeskuksen sairaanhoitajan toimesta 11.9.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 2.8.2017 perusturvaosastolle.
 Yksi henkilö on irtisanoutunut sairaanhoitajan toimesta palvelukeskuksessa. Kyseinen henkilö jää eläkkeelle 1.12.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 9.5.2017 perusturvaosastolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta

PÄÄTÖS:

-

kahden sairaanhoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle
1.12.2017 ja 1.1.2018 alkaen

-

ja yhden lähihoitajan täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.1.2018
alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 58 §
1.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös/lastensuojelukustannusten korvaamista koskeva valituslupa.

2.

Lopullisen valtionosuuden vahvistaminen vuoden 2016 ja 1-3/2017 perustoimeentulotuen kustannuksiin.

3.

Tartuntatautilain muutoksista velvollisuuksia työnantajalle.

4.

Maakuntakiertue 22.11 klo 8.30 alkaen/Ajankohtaista sote-uudistuksesta
ikäihmisten palvelujen kehittämisestä sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä

PTJ:N
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 59 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä
perusturvalautakunnan kokouksessa.
1. Effica vuosijulkaisu 2013 Rel6 Päivitys
2. Partner DMZ-tietoliikenneyhteys

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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouspäivämäärä

Sivu

12.10.2017

90

Otteen oikeaksi todistaa
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SALASSAPIDETTÄVÄT ASIAT
SALAINEN ((JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja
15§)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN ((JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja
15§)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Otteen oikeaksi todistaa
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Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄPYKÄLÄ
Perusturvaltk 62 §
Aluehallintovirasto on pyytänyt selvityksen Isonkyrön kunnalta koskien lastensuojelun määräaikoja.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää ottaa käsittelyyn lisäpykälän, joka koskee
Aluehallintoviraston selvityspyyntöä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAJAT/1.10.2016-31.3.2017
Perusturvaltk 63 §
Aluehallintovirasto on pyytänyt selvityksen Isonkyrön kunnalta lastensuojelun
määräajoista ajalta 1.10.2016-31.3.2017. (LSSAVI/3728/05.06.02/2017).
Aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä 4.11.2017 mennessä.
Aluehallintoviraston selvityspyynnön mukaan Isonkyrön lastensuojelun antamien vastausten perusteella on ilmennyt, että lastensuojelulain 26§:ssä säädettyjen määräaikojen käsittelyssä on ollut viivytyksiä. Vastausten perusteella
1.10.2016-31.3.2017 käsittely on aloitettu 35 tapauksessa 7 arkipäivän sisällä, mutta käsittely on aloittamatta 21 tapauksessa. Palvelutarpeen selvitys on
aloitettu yli 7 vuorokauden jälkeen 21 tapauksessa.
Isonkyrön perusturvan selvitys asiaan:
Isonkyrön kunnan lastensuojelussa lakisääteiset määräajat toteutuvat lain
mukaisesti ja ovat toteutuneet myös ajanjaksolla 1.10.2016-31.3.2017. Asian
käsittely on aloitettu kyseisellä ajanjaksolla kaikissa lakisääteisen (7) arkipäivän kuluessa.
Isonkyrön perusturvan vastauksessa THL:n kyselyyn on tapahtunut inhimillinen virhe. Kyseisen ajanjakson 1.10.2016-31.3.2017 kyselylomakkeessa oli
kysymys (käsittelyä ei ole aloitettu), joka tulkittiin Isonkyrön lastensuojelussa
siten, että kuinka monessa tulleessa ilmoituksessa ei ollut tarvetta aloittaa
selvitystä. 21 ilmoitusta, jotka kuntaan tulivat kyseisellä ajanjaksolle ei ole siis
ollut tarvetta aloittaa palvelutarpeen selvitystä, koska lastensuojelun arvion
tekeminen on ollut ilmeisen tarpeetonta (SHL 36§). Esim. siksi, että arviointi
on vastikään tehty tai lapsi on lastensuojelun avohuollon asiakas ja lastensuojelulain perusteella annettavien tukitoimien piirissä.
Liitteenä: Liite 1. THL:n kyselylomake, ajanjakso 1.10.2016-31.3.2017
Liite 2. THL:n kyselylomake, ajanjakso 1.4.2017-30.9.2017
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen ja hyväksyy annetun selvityksen lähetettäväksi Aluehallintovirastolle
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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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:
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
Kunnallisvalitus, pykälät
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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
55-63
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
___________________________________________________________________
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