ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA

No 3 /2021
Sivu 50

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

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

keskiviikko 25.8.2021 klo 18.00 – 20.30
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone
Leskelä Juhani
Heinonen Maria
Lepistö Eeva-Liisa
Mäkinen Marjo
Penttala Sini
Pöytälaakso Tommi
Rimpeläinen Janne
Saikkonen Mikko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Mäki-Rammo Mirva
Latvala Merja

kunnanhallituksen edustaja
perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §
29-43
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juhani Leskelä
Merja Latvala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 29 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 30 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Eeva-Liisa Lepistö.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAIKOJEN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 2021-2022
Perusturvaltk 31 §
Perusturvalautakunta voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kunnassa, on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Esityslistat on toimitettu 5 päivää ennen kokousta.
Tullakseen lainvoimaiseksi on lautakunnan pöytäkirja oltava, siltä osin, kun se ei ole
salainen, julkisesti nähtävänä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

perusturvalautakunnan kokoukset pidetään 2021-2022 Isonkyrön kunnantalolla pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden kolmantena torstaina klo
18.00 alkaen,

-

kirjallinen kokouskutsu lähetetään 5 päivää ennen kokousta,

-

kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muulla tavoin

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO 2021-2022
Perusturvaltk 32 §
Perusturvalautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopullisiksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 2021-2022

PÄÄTÖS:

-

perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä osin, kun
se ei ole salainen, yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.
Tätä ennen pöytäkirja on allekirjoitettava ja tarkastettava.

-

perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään
yleisesti nähtävänä siltä osin, kun se ei ole salainen, yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi päätöstä seuraavana tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa
perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14.00 ja mikäli ko. päivä
on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 2021-2022
Perusturvaltk 33 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2019 § 28 hyväksynyt Isonkyrön kunnan
hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2020. Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia
asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön 74–75 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda perusturvalautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset
vapaat ym.). Lisäksi viranhaltijan päätöksistä monet ovat yksilöä koskevia asioita.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että 2021-2022
1)Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan
- perusturvajohtajan hallintosäännön 74-75 §:n mukaisiin päätöksiin
- Kuntalain 92§:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa
toimielimeen käsiteltäväksi
2) päätökset, joissa perusturvalautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan
- ilmoitetaan perusturvalautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän
päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 30.6.2021
Perusturvaltk 34 §

Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot
sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 31.3, 30.6 ja
30.9. Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta
meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden
käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat
talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Seuraavassa osavuosiraportointi ajankohtaan 30.6.21 mennessä.
3000 Perusturvalautakunta
Perusturvan hallinto: Vanhusneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa ja vammaisneuvosto yhden kerran. Perusturvalautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Hoivaosaston suunnittelutyön jatkui. SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto
on ollut haastavaa. Kolmas sosiaalityöntekijä aloitti. Kotipalvelun lähihoitajan avoinna olleet paikat saatiin täytettyä. Kotipalvelun pyykkihuolto lopetettiin omana toimintana. Koronarokotukset ovat jatkuneet. Kehityskeskustelut on käyty ja riskien arviointi sosiaalitoimiston osalta on tehty. Neljä uutta yksityistä sosiaalipalveluntuottajaa on
hyväksytty lautakunnassa. Yksi oikaisuvaatimus ja yksi kantelu on ollut käsittelyssä
perusturvalautakunnassa. Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamisen.
Aluehallintoviraston kanssa on pidetty neuvottelu sosiaalityöntekijöiden työmääristä.
Työntekijät ovat osallistuneet useisiin Etelä-Pohjanmaan sote-uudistukseen liittyviin
työryhmiin.
•
Perusturvalautakunta pysynee budjetissa
3111 Ikäihmisten palvelut
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Koulutuksia on koronatilanteen vuoksi hankala edelleen toteuttaa. Lapsiperheet eivät ole hakeneet kotipalvelua. Yöpartio aloitti tammikuussa ja toiminta on lähtenyt
ongelmitta alkuun. Gillie-Tekoäly projekti jatkuu. Gillie-tekoäly seuraa kotihoidon asiakkaiden vointia ja auttaa hoitotyön tekijöitä ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia. Tekoäly kykenee löytämään heikkoja signaaleja asiakkaan voinnin muutoksista
ja niiden avulla ennustamaan tulevia poikkeamia. Gillie hakee tiedot turvapuhelinhälytysten, Lifecare-asiakaskirjausten ja RAI-ohjelman kautta. Rai:n käyttöönotto on
myös vielä kesken. Kotipalvelun toimintaan vaikuttaa myös tuleva hoivaosaston
muutostyö. Asiakasmaksulaki muuttui, joten uudet palvelu- ja maksupäätökset on
tehty, mikä on ollut vaativa urakka. Kotipalvelun osalta tulot pienenevät asiakasmaksulain myötä. Samoin pyykkituloja ei enää loppuvuodesta ole.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli kesäkuun lopussa 108 asiakasta, joista 89
(14,8%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Yhteensä asiakkuuksia on tukipalvelut mukaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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lukien n. 150. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Ostopalvelua on ostettu yhdelle asiakkaalle.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 23 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 103.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 65 asiakasta.
Pyykkipalvelussa on 34 asiakasta, lopetettu omana toimintana 1.6.21
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 90 asiakasta.
Koronan vuoksi saunapalvelua on minimoitu siten, että asiakkaat pestään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kotona. Saunapalvelussa käy muutama asiakas. Hygieniaolosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, että pesu hoidetaan muualla kuin asiakkaan kotona.
Päivätoiminta avattiin koronan takia pienellä ryhmällä (max 5 asiakasta/pvä).
Palvelupäiviä ei ole pidetty koronan vuoksi.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuen asiakkaita oli maaliskuussa 67 hlö:ä. Yli 75vuotiaista isokyröläisistä 5.8%:ia on omaishoidontukiasiakkaina. Odotusaika omaishoidontuen saamiselle on ollut viikosta kolmeen kuukauteen.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 12.
Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia ikäihmisistä on tullut 20kpl. Reagointi ilmoitukseen ja palvelutarve on arvioitu lain määräämässä ajassa.
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä 14 palvelukotihakemusta. Yhdeksään
hakemukseen on tehty myönteinen päätös. Palvelukodin kuormitusprosentti on 91%.
Tehostetussa asumispalvelussa on ollut yli 75-vuotiaita 4,8%:ia.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 30.6 mennessä ollut ka 77% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 15, joista oli yli 75-vuotiaita 12 (2,0%). Valtakunnallisesti vanhuspuolella kärsitään sijaispulasta. Palvelukeskuksessa on kesälomiin löytynyt kohtuullisesti sijaisia, mutta varsinkin hoivaosastolla loma-ajalle sattuneet pidemmät sairauslomat ovat tuottaneet haastetta löytää sijaisia. Asiakasmaksulaki muuttui 1.7, joten asiakkaille on tehty uudet päätökset palvelusta.
Asumispalvelut ikäihmisille
Ei muutoksia
Vanhusneuvosto:
Kaksi kokousta on pidetty
•
Ikäihmisten palvelut ei pysyne budjetissa
3141 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Elatussopimuksia tehty 43kpl ja lasten huolto, asuminen ja tapaaminen
sopimuksia 15kpl.
Sos.toimen yhteistoim.projektit
Ei vielä menoja
•
Pysynee budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3142 Mielenterveys ja päihdepalvelut:
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Varattuja käyntejä 1.1.-30.6 välillä oli 127. Aikoja on varattu 72 eri henkilölle. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut ajan.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 1 asiakas. 2 päätöstä tehty.
Asumispalvelut mtt ja päihde
Ei muutoksia
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja. Sovittu, että vuonna 2022 edelleen voi ostaa palveluja Vaasasta.
•
Mielenterveys ja päihdepalvelut pysynevät budjetissa
3144 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelun sijaishuolto: Ajanjaksolla on ollut 10 lasta/nuorta sijoitettuna kodin
ulkopuolelle, kuusi avohuollon sijoitusta ja kaksi lasta sijoitettu yhdessä vanhempien
kanssa perhekuntoutukseen ja kaksi kiireellistä sijoitusta, joista toinen jatkui avohuollon sijoituksena. 30.6 tilanne 1 avohuollon sijoituksessa ja perhekuntoutus jatkuu kahden lapsen osalta. Jälkihuollossa on 7 lasta/nuorta.
Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 67 lastensuojeluilmoitusta, 2 ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta ja 6 yhteydenottoja sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.
Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman jaksaminen, vanhemman psyykkinen terveys, perheristiriidat ja lapsen psyykkinen
vointi.
Ilmoittajatahoina olivat pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: mm. erikoissairaanhoito,
sosiaalipäivystys, muu sosiaalipalvelun tuottaja, opetustoimi sekä vanhempi tai huoltaja. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 43 lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 23 lasta ja nuorta 17 eri perheestä.
Perhetyöntekijöillä on ollut 6-7 /lasta/kk asiakkaana. Perhetyöntekijät ovat osallistuneet myös mm. lastensuojeluilmoitusten kirjaamiseen ja olosuhdeselvitysten tekemiseen
Lapsiperheiden tuki
taloudellista tukea on myönnetty, ei pysy budjetissa
•

Lapsiperheiden palvelut ei pysy budjetissa

3151 Vammaispalvelut
Vammaispalvelu
Vammaispalvelun piirissä on n. 60 asiakasta, joista alle 18-vuotiaita 16 henkilöä.
Vammaisten asumispalvelut
Ei muutoksia alku vuonna
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Ei muutoksia
Kehitysvammaisten laitoshoito
Ei muutoksia alkuvuonna
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kehitysvammaisten avohoito
Päivätoiminnat toimivat normaalisti
Omaishoidontuki vammaisille
Uusia hakemuksia on tullut
Vammaisneuvosto,
Yksi kokous
•

Vammaispalvelut palvelut pysynevät budjetissa

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset on
tehty 7 arkipäivän sisällä paitsi yksi ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt
sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä. Yksi ylitys johtuu todennäköisesti siitä, että asiakas ei ole toimittanut pyydettyjä asiakirjoja ja aikarajaa ei
ole lukittu, joten aika on juossut.
Työmarkkinatuki: Te-palvelut siirtyivät Etelä-Pohjanmaalle vuoden alusta, joten tilastotietoa saadaan nyt eri tavalla kuin ennen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Isossakyrössä 9%. Työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 117,
työllisyys on parantunut, koska helmikuussa hakijoita oli enemmän. Pitkäaikaistyöttömiä oli 32 ja lomautettuja 11, lomautettujen määrä on myös huomattavasti vähentynyt helmikuuhun verrattuna.
Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden
alusta 34 henkilölle, joista alle 25-vuotiaita oli 8 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 26 henkilöä. Lisäpalkkatukea on saanut yksi henkilö.
Kunta on maksanut ka 20 henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 13 henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%,
jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä. Työmarkkinatuen kuntaosuus
1-6/2021 on 17,97e
Työpaja Arpeeti

12

Sivistys
Perusturva
Tekninen
Hyvinvointi
Hallinto

0
1
8
1
0

Yhteensä:

22

•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa.

Tk:n vuodeosasto
Alkuvuodesta tk:n hoitopäiviä on kertynyt 59 htp enemmän kuin vuonna 2020 samaan aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa. Koronatestaukset ja
Koronarokotukset lisäävät kustannuksia.
•
Kansanterveystyö, ei pysy budjetissa
3405 Ympäristöterveydenhuolto
Pysynee budjetissa
3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-6/2021) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2020 verrattuna noussut 62e/asukas. Sakkopäiviä on kertynyt 5
kpl.
•
Sairaanhoito ei pysy budjetissa
Liitteenä on talousarvion toteuma tammi-kesäkuulta 2021 tulosyksikkötasolla sekä
tavoitteet ja tunnusluvut.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 30.6.2021 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-kesäkuulta 2021.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIOHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSI.
Perusturvaltk 35 §
Sosiaaliohjaaja tekee tällä hetkellä 50% työajastaan kuntouttavaa työtoimintaa. 25%
työajasta hän toimii SosiaaliEffican pääkäyttäjänä ja toiset 25% työajasta on sovittu
toukokuussa 2021, että hän tekee aikuissosiaalityötä sosiaalityöntekijän työparina.
Sosiaaliohjaaja ei voi tehdä päätöksiä ja toimia palvelutarpeen arviointien päättäjänä, koska hänellä ei ole virkaa. Sosiaaliohjaaja valmistelee jo nyt päätöksiä kuntouttavasta työtoiminnasta, jotka sosiaalityöntekijä hyväksyy. Sosiaaliohjaaja voi tehdä
nämä päätökset itse, jos toimi muutetaan viraksi.
Lisäksi virassa sosiaaliohjaaja voi tehdä toimeentulotukipäätöksiä ja palvelutarpeenarviointeja henkilöille, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Kesäaikainen sijaistaminen
vahvistuu, kun sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä ovat eri aikoina vuosilomalla.
Suuria kustannusvaikutuksia toimen muuttamisella viraksi ei ole mutta merkittävä
vaikutus arkityöskentelyyn sillä on.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh 050 466 8486 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää esittää
-

PÄÄTÖS:

kunnanhallitukselle, että sosiaaliohjaajan (aikuissosiaalityö) toimi muutetaan
viraksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILTA ESKOON SOSIAALIPALVUJEN KUNTAYHTYMÄN
PALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI
Perusturvaltk 36 §
Eskoon kuntayhtymän hallitus on päättänyt pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen
mukaiset lausunnot toimintojen kehittämisestä 13.8.21 mennessä.
Isonkyrön kunta lausuu seuraavaa: Hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa vuonna
2023, joten kehittämistyötä tulee ajatella jo syntyvän hyvinvointialueen kautta. Tärkeää on se, että tulevalla hyvinvointialueella kehitysvammaisten palvelut lähtevät
joustavasti käyntiin ja katkoa ei synny. Tämä vaatii aktiivista yhteistyötä jo nyt jäsenkuntien kanssa.
Palvelujen tuottaminen tulevaisuudessa saa erilaisen näkökulman, kun rajapintaa
ostaja (kunta) ja tuottaja (Eskoo) ei ole, joten palveluntuottamisen voisi ajatella olevan yksinkertaisempaa. Asiakkaat ovat edelleen kuntalaisia hyvinvointialueen syntymisen jälkeenkin, joten vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen saaminen asiakkaille on edelleen kunnankin intressi.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi annetun lausunnon.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTUUSTOALOITE/Kotipalveluun lapsiperheiden työntekijä
Perusturvaltk 37 §
Isonkyrön Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt valtuustoaloitteena sitä, että Isonkyrön kotipalveluun perustetaan lapsiperheille suunnattu kotipalvelun työntekijä. Hänen toimenkuvansa keskiössä ovat Isonkyrön lapsiperheet ja heidän tukemisensa
ns. matalalla kynnyksellä.
Lisäksi Keskusta esittää, että Isonkyrön kunta tarjoaa lahjana kaikille alle vuoden
ikäisten lasten perheille viikon ajan ilmaista kotipalvelua. Perheet voivat itse määrittää, koska haluavat nuo päivät käyttää. Valtuustoaloitteessa todetaan, että toiminnalla eli nopealla sekä oikea-aikaisella avulla voidaan helpottaa ja tukea lapsiperheiden arkea.
Isonkyrön kotipalvelussa on tälläkin hetkellä mahdollista saada tietyin perustein kotiapua lapsiperheille. Kysyntää on koko ajan seurattu, mutta sitä ei ole ollut. Kotipalvelu on toimittanut esim. neuvolaan tietoa palvelustaan. Lapsiperheiden kotipalvelun
kysyntää on seurattu sillä ajatuksella, että jos kysyntää alkaa tulla, budjetin teon yhteydessä olisi esitetty lähihoitajan lisäystä kotipalveluun. Mutta tarvetta tälle ei kysynnän vuoksi ole ollut.
Lapsiperheiden tukemista on hyvä pohtia myös muiden hallintokuntien kanssa. Keskusta on nostanut huomioitavan asian esille. Lapsiperheiden tuki on tärkeää. Nyt on
päätetty, että Hyvinvointialueet muodostetaan vuoden 2023 alusta. Kotipalvelukin
siirtyy muiden sosiaalipalvelujen kanssa Hyvinvointialueelle eli sosiaalipalvelujen
tuottaminen organisoidaan jatkossa Hyvinvointialueen toimesta. Lapsiperheiden tukea voisi kunta jatkossa miettiä esim. varhaiskasvatuksen kautta, jolloin kunta voi itse määrittää sen, millaiseksi palvelu muotoutuu.
Kotipalvelussa on tällä hetkellä haasteellinen tilanne työntekijöiden ja sijaisten saatavuuden vuoksi. Kotipalvelu oli haavoittuva. Jos vanhemmilla olisi mahdollisuus valita mielensä mukaan viikko, milloin kotiapua tarvitsevat, jäisi ikäihmiset silloin hoitamatta. Työlistat tehdään kuuden viikonjaksoissa ja niissä ei ole särkymävaraa.
Ikäihmiset tarvitsevat myös kotiapua. Lisäksi nykyisellä työntekijämäärällä ei saisi
hoidettua lapsiperheiden lahjaviikkoja.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

PÄÄTÖS:

vuoden 2022 talousehdotukseen ei ehdoteta lähihoitajaa lisättäväksi
kotipalveluun
ja ehdottaa, että kun lapsiystävällistä kuntaa rakennetaan, otetaan
huomioon se, miten lapsiperheitä voisi tukea lisää Isossakyrössä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 38 §
1.
2.
3.
4.

Sosiaaliasiamiehen palvelujen osto 2022 Sonet Botnialta.
Lausunto Avi LSSAVI/3467/2021
Valvontakäyntilomake
Tiedoksi nimen muutos YTY-PYYKKÄRIT

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 39 §
1. Lähihoitajan toimet (2) kotipalvelussa §23
2. Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka 1.8.-31.12.22 §28
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 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.
_________
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 22.4.2021 ST205/2021
Perusturvaltk 40 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS HKS21/2021
Perusturvaltk 41 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SALAINEN/((JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ )LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN
VALVONTA 1.10.2020-31.3.2021
Perusturvaltk 42 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SALAINEN/(JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ) ALUEHALLINTOVIRASTO/SELVITYS SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILANNE/LSSAVI/8640/2021
Perusturvaltk 43 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 31, 32, 33
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: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31, 32, 33
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA ANNETTUUN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 40, 41
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää
valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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
valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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