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Todettiin.

ASIAT §

12 - 19
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 16.4.2018
Allekirjoitus

Hanni Rintala
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Simo Perkiö

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 17.4.2018 klo 14 sekä
perusturvaosastolla klo 10-14

Todistaa

Perusturvajohtaja

Merja Latvala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 12 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 13 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanni Rintala ja Simo Perkiö.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS TOIMINTAVUODESTA 2017
Perusturvaltk 14 §
Vaasan kaupungin sosiaaliasiamies lähettää selvityksen toimintavuodesta 2017
myös sopimuskunnille. Sosiaaliasiamies neuvoo, tiedottaa ja ohjaa asiakkaita mm.
oikeusturva- ja menettelytapakysymyksissä. Lisäksi seuraa ja vaikuttaa yleisellä tasolla asiakkaiden oikeuksien ja aseman parantamiseksi alueella mm. vuosittaisen
selvityksen kautta. Pääsääntöinen toimintamuoto on puhelinneuvonta. Vuoden 2017
aikana sosiaaliasiamies hoiti yhteensä 252 asiakokonaisuutta. Sosiaaliasiamiehen tilastojen lisäksi selvitykseen on liitetty aluehallintovirastossa vuonna käsiteltyjen kanteluiden määrä. Isokyrö 1 kpl.
Isonkyrön kunnasta sosiaaliasiamieheen oli vuoden 2017 aikana otettu yhteyttä 11
kertaa.
Koko alueella eniten yhteydenottoja oli tullut toimeentulotuesta, vammaispalveluista
ja lastensuojeluasioissa. Yhteydenoton luonne oli tiedustelu (119) ja tyytymättömyys
(133).
Sosiaaliasiamiehen toimenpiteistä yleisin oli neuvonta (199), muistutusneuvonta (19)
ja oikaisuvaatimusneuvonta (18).
Työntekijäresursseihin sosiaaliasiamies toteaa, että edelleen on vaikea täyttää avautuvia sosiaalityöntekijän virkoja. Sosiaaliasiamies kiinnittää huomioita siihen, että sosiaalihuollon resurssit tulee turvata poikkeuksellisissakin oloissa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2017.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA JA HAKEMUS PALVELUSELIYRITTÄJÄKSI/Mantere Siivouspalvelu Oy
Perusturvaltk 15 §

Mantere Siivouspalvelu OY:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on
saapunut 12.2.2018 ja hakemus palveluseteliyrittäjäksi saapunut 28.3.2018 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Nina Mantere. Mantereen
Siivouspalvelut Oy tuottaa seuraavia palveluita:
-Siivouspalvelut
-Tekstiilihuolto
-Pihatyöt
-Pienet kunnossapitotyöt
Mantere Siivouspalvelut Oy on toimittanut kopion omavalvontasuunnitelmasta ja
palvelutuottajan henkilökuntalomakkeen
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 Mantere Siivouspalvelut Oy:n ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta Isonkyrön kunnan alueella ja palveluseteliyrittäjäksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Perusturvalautakunta

12.4.2018
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Perusturvaltk 16
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden
tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 21.2.2018 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Pekka Kivisaari.
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy tuottaa avomuotoista perhekuntoutusta, perhetyötä,
muuta sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa ja lastensuojelun jälkihuoltoa sekä tehostettua perhetyötä. Hakemuksen liitteenä toimintasuunnitelma, tilaajavastuu .fi raportti, 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 1 on asiasta tehty lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä Hyvinvointipalvelut Arjessa 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 1 mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TUKIHENKILÖ JA TUKIPERHEHOITOPALKKIO
Perusturvaltk 17 §
Lastensuojelun avohuollon tukitoimena käytetään tukiperheitä ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä, joka täydentää lastensuojelussa toimivien ammattityöntekijöiden työtä.
Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin
tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein. Tukiperhetoiminnassa tuettava
lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.
Tukihenkilölle tai – perheelle maksetaan yleensä kulukorvaus ja/tai palkkio. Lainsäädännössä ei ole määräyksiä koskien tukiperheille maksettavien hoitopalkkioiden
ja kulukorvausten määrää.
10.10 2012 §100 perusturvalautakunta päätti tukihenkilö palkkioksi 32e/kk ja lisäksi
tukihenkilölle voidaan maksaa erillisellä sopimuksella ja sosiaalityöntekijän päätöksellä kuittien perusteella lapsen ja tukihenkilön kuluista enintään 100 e vuodessa.
Tukiperhepalkkioksi päätettiin 20e/lapsi/vrk. Lisäksi korvataan tukihenkilölle ja perheelle lapsen tai nuoren kuljettamisesta aiheutuneet matkakulut kelan matkakorvauksen mukaisesti.
Tukihenkilöitä ja -perheitä on haasteellista saada ja vuonna 2012 päätetyt korvaukset koetaan alhaisina, joten kyseisiä palkkiota olisi perustelua nostaa.
Tukiperhe hoitopalkkio päivät lasketaan siten, että pe-su on yhteensä 3vrk. Yhden
lapsen osalta palkkio koko viikonlopusta on 110e.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

tukiperhe hoitopalkkio on 30e/lapsi/vrk ja kulukorvaus 20e/lapsi/viikonloppu

-

ja tukihenkilöpalkkio on 30 e/kk (1-2 tapaamista/kk) ja 60e (3-4 tapaamista/kk)

-

tukihenkilölle voidaan lisäksi maksaa erillisellä sopimuksella ja sosiaalityöntekijän päätöksellä kuittien perusteella lapsen ja tukihenkilön kuluista enintään
200 e vuodessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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-

PÄÄTÖS:

lisäksi korvataan tukihenkilölle ja –perheelle lapsen tai nuoren kuljettamisesta
aiheutuneet matkakulut Kelan matkakorvaustaksan mukaisesti edellyttäen, että matkoista on sovittu sosiaalityöntekijän kanssa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 18 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Korkein hallinto-oikeus 3176/3/15
Vaasan hallinto-oikeus 18/0070/1 ja 18/0071/1
Täyttölupapäätös KH:12.3.2018 44§
Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys/Kortteleihin kulttuuria-hanke
Yhteistoimintasopimus katkaise väkivalta- malli Pohjanmaa
Kunnan sosiaalisen median ohje
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Toimielinten siirtyminen sähköisiin esityslistoihin
Täyttölupa/sosiaalityöntekijän virka
E-P:n sh-piiri/ jäsenkunnilta 2/18 laskutetut palvelumaksut
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486.

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALASSAPIDETTÄVÄT ASIAT
SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 6.3.2018 § 33 perusturvajohtaja Merja Latvala
Perusturvaltk 19 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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: 15, 16, 17
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
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Kunnallisvalitus, pykälät 19

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 14, 18
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

15, 16, 17

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

