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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 45 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 46 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Timo Mäkelä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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DIABEETIKOIDEN JA REUMAATIKOIDEN JALKAHOIDOSTA
Perusturvaltk 47 §
Isonkyrön kunta on tukenut reumaatikoiden ja diabeetikoiden jalkahoitoa 30e/kerta.
Palvelua on tuottanut yksityinen jalkahoitaja. Palvelua on ostettu siltä osin kuin Seinäjoen terveyskeskus ei palvelua resurssiensa puitteissa voi Isonkyrön kuntalaisille
tarjota. Palvelun saa lääkärin tai diabeteshoitajan lähetteellä terveydellisin perustein
Seinäjoen terveydenhuollon vahvistamilla kriteereillä. Jalkahoitoja asiakas voi saada
maksimissaan 2 kertaa vuodessa kunnan tukemana. Omavastuuosuuden 20
e/käynti asiakas maksaa suoraan palvelun tuottajalle. Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä on varattu 5000e kyseiseen toimintaan. Varattu raha on määrärahasidonnainen.
Palvelun tarvitsijoita on paljon ja jotta useampi henkilö voisi hyötyä palvelusta muutetaan kunnan maksamaan tukea. Vuonna 2018 1.1-30.9.18 asiakkaita on ollut yhteensä 144.
Jatkossa kunta tukee jalkahoitoja 20e/kerta. Palvelulla edistetään isokyröläisten hyvinvointia ja terveyttä. Hyvällä jalkahoidolla voidaan ennaltaehkäistä kalliita ja vaikeahoitoisia haavaumia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että

-

1.1.2019 alkaen kunnan myöntämä tuki diabeetikoiden ja reumaatikoiden jalkahoidolle on 20e/kerta.

-

diabeetikoiden ja reumaatikoiden jalkahoidot ostetaan siltä osin kuin Seinäjoen terveyskeskus ei palvelua resurssiensa puitteissa voi Isonkyrön kuntalaisille tarjota. Palvelun saa lääkärin tai diabeteshoitajan lähetteellä terveydellisin
perustein Seinäjoen terveydenhuollon vahvistamilla kriteereillä.

-

jalkahoitoja asiakas voi saada maksimissaan 2 kertaa vuodessa kunnan tukemana.

-

omavastuuosuuden asiakas maksaa suoraan palvelun tuottajalle.

-

tukea myönnetään määrärahojen puitteissa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUTOS KOTIPALVELUN OSALTA/TARTUNTATAUTILAKI
Perusturvaltk 48 §
Perusturvalautakunta päätti 14.12.2017 §66, määritellä palvelukeskus Laurilan sellaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilaksi, jossa työskentelevällä henkilöstöllä tulee
olla voimassa olevat rokotukset: vesirokko ja tuhkarokko (tai on sairastanut nämä)
sekä influenssarokotus kerran vuodessa. Lisäksi tarvittaessa tuberkuloosi- ja salmonellaselvitys tartuntatautilain 55-56§ mukaan sekä tarvittaessa hinkuyskärokote.
Samalla päätettiin, että kyseinen päätös koskee myös kotipalvelun henkilöstöä. Kotipalvelun työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti yli 65-vuotiaiden ja vakavasti
sairaiden asiakkaiden kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 19.4.2018 tartuntatautilain 48§ tulkinnasta uuden
tiedotteen. Tartuntatautilain 48§ koskee vain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiloja. Näin ollen se ei koske esimerkiksi kotihoitoa tai varhaiskasvatusta. Satunnainen
työskentely rokotuksia edellyttävissä tiloissa ei tarkoita sitä, että henkilöltä edellytetään rokotussuojaa.
Kotihoidon työntekijät saattavat kuitenkin myös tarvita rokotussuojaa. Asiakkaan koti
ei yleensä ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste. Poikkeuksena on koti, joka
sijaitsee asumispalveluita tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Ryhmämuotoiseen asumiseen tarkoitetut yksiköt, joissa tilat, asiakkaat ja henkilöstö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, ovat sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Ne
kuuluvat pykälän 48 soveltamisalaan.
Palvelukeskuksen alakerrassa on kolme kotipalvelun asuntoa ja päivätoiminta. Jos
työntekijä työskentelee jatkuvasti, kyseisessä tilassa tulisi tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja olla voimassa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että
-

muutetaan 14.12.2017 § 66 seuraavasti:

-

kotipalvelun työntekijöitä ei edellytetä tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotusta

-

poikkeuksena kotipalvelun henkilöt, jotka työskentelevät jatkuvasti päivätoiminnan tilassa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2019
Perusturvaltk 49 §
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 2019 palkkakertoimeksi on vahvistettu 1,417. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91e/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81e/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja
jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87
prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna.
Lisätietoja antaa sosiaaliohjaaja Tiina Hakala puh. 050 566 1920 etumi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen määrät vuodelle 2019
seuraavasti:
- maksuluokka 1. 399,91e/kk
- maksuluokka 2. 564,92e/kk
- maksuluokka 3. 773,46e/kk
- jos omaishoitaja on omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheenajan estynyt tekemästä omaa tai toisen
työtä, palkkio on aina vähintään 799,81e/kk

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOIVUSILLAN KULJETUKSET
Perusturvaltk 50 §
Koivusillan kuljetukset on kilpailutettu ajalle 1.1.2019-31.12.2019 +yksi optio on
mahdollinen: Kehitysvammaisen kuljetus ja saattaminen Koivusiltaan. Asiakasmäärä
viisi, joista yksi käyttää pyörätuolia. Aiemmin Eskoo kilpailutti nämä matkat ja peri
sitten Isonkyrön kunnalta isokyröläisten osuuden.
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.
Määräaikaan mennessä tuli neljä tarjousta:
•

Tapio Lae Oy 79,80e/päivä (alv.0%), 34km asiakkaat kyydissä)
Mikäli matkan aikana tapahtuu reitti- tai aikataulumuutoksia, lisäkilometrit taksilla 1,25e/km ja lisäodotus 50e/alkava tunti. Lisäksi perivät yritys- ja yhdistysasiakkailta 10e/lasku ja sähköpostitse tai e-laskuna lähetetyistä laskuista veloittavat 2e.

•

Taksi Juha Waismaa 90,52e/pvä sis alv 10% ja alv 0% 82,29e/päivä
Mahdolliset lisäkilometrit sovitaan tilaajan kanssa.

•

Paula Markko 96,68e/päivähinta sis alv 10%. ja alv 0% 87,89e/päivä

•

Linja-auto Lehtonen 149e sis alv 10%, (alv 0e 135,45e)
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

Tapio Lae Oy järjestää ajalla 1.1.2019-31.12.2019 Koivusillan kuljetukset.

-

Perustelut: Tarjouspyynnön mukaisesti halvin vertailuhinta.

-

laskutuslisää ei hyväksytä

-

ja Laen tarjousta lisäkilometristä ei hyväksytä, koska tätä ei ole kilpailutuksessa pyydetty.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/JOHTAJANA YLI RAJOJEN-JOHTAMISTYÖSSÄ SOTESSATUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE JOY
Perusturvaltk 51 §
Sote-organisaatioiden keskijohtoon kohdistuvan JOY-hankkeen tarkoituksena on
tuottaa lisäymmärrystä johtajien välisestä yhteistyöstä ja kehittää johtamis-yhteistyön
käytännön toimintatapoja. Hanke nostaa keskiöön vähemmän tutkitun ilmiön: keskijohtoa edustavien johtajien välisen, tulosvastuurajat ylittävän yhteistyön. Tieteenala:
Johtamis- ja organisaatiotieteet.
Tavoitteina on
• kehittää johtajien yhteistyötä yli vastuualuerajojen (työelämäsuhteet)
• tehostaa yhteistä resurssienhallintaa vähentämällä vastuualueiden osaoptimointia
(tuottavuus),
• parantaa johtajien jaksamista (työhyvinvointi) tunnistamalla sote-uudistuksen aiheuttamat haasteet ja paineet keskijohdolle ja etsimällä niihin tukikeinoja.
Tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Kehittämistutkimuksen
periaatteiden mukaisesti osallistujat pohtivat ja kehittävät omaa rooliaan ja käytännön toimintaansa johtamisyhteistyössä. Osallistuvien johtajien kanssa syvennytään
aiheeseen muun muassa kehollisen ja visuaalisen haastattelun keinoin sekä tarkastelemalla kriittisesti jokapäiväisiä yhteistyörutiineja esim. digitaalisen vuorovaikutuksen ja resurssien yhteiskäytön osalta.
Tutkimus toteutetaan kolmen maakunnallisen sote-organisaation alueella ajalla
8/2018–2/2020. Työsuojelurahasto (TSR) on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 85
000 €. Tutkimus ei edellytä osallistuvalta organisaatiolta rahoituspanosta.
Hankkeeseen osallistuu kunkin maakunnan alueelta yhteensä n. 10 hengen lähi- ja
keskijohtoa edustavaa johtajaa, 1-3 henkilöä/organisaatio.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää myöntää tutkimusluvan yllä mainitulle hankkeelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON ALOITE/ILMAINEN EHKÄISY
Isonkyrön kunnan nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen ilmaisesta ehkäisystä seuraavasti:
NUORISOVALTUUSTON ALOITE ILMAISESTA EHKÄISYSTÄ
Nuva 3.10.2018, 74 §
Esimerkiksi Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25- vuotiaille helsinkiläisille
ja helsinkiläisten oppilaitosten opiskelijoille. Kaupungin tarjoamia ehkäisymuotoja
ovat pillerit, rengas, kierukka, implantaatti ja kondomit. Raumalla maksutonta ehkäisyä alettiin tarjota alle 20-vuotiaille yli seitsemän vuotta sitten. Tuolloin nuoret kertoivat, että ehkäisyn puute johtui usein rahapulasta. Maksuttoman ehkäisyn myötä
teiniraskaudet ja abortit lähtivät hurjaan laskuun.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto kannattaa ilmaista ehkäisyä ja esitämme että asiaa lähdetään ajamaan eteenpäin. Nuorisovaltuusto selvittää missä vaiheessa asia on.
PÄÄTÖS:

Yritämme saada asiaa eteenpäin.
________

Perusturvaltk 52 §
Isonkyrön kunnan terveyspalvelut tuottaa Seinäjoen kaupunki. Isonkyrön perusturvalautakunta tarvitsee lisätietoja asiaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta, jotta asiaan voidaan ottaa kantaa.
Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotossa pyydetään saada lisätietoa
mm. seuraavista asioista: tilastotietoja alle 25-vuotiaiden raskauksien määrästä, sukupuolitautien määrästä, raskauden keskeytysmääristä ja siitä miten asian voisi organisoida, jos asiaan tulee myöntävä kanta.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää lisätietoja ja kannanottoa yllämainittuun
asiaan Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnalta.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 53 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä
perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.

8.10.2018 §139 lähihoitajan valinta hoivaosastolle
Lähihoitaja Leena Vaismaa on valittu kyseiseen toimeen

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, 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
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 54 §
1.

Hoivaosaston ja palvelukodin kysely omaisille

2.

Täyttöluvat kunnanhallitukselta kolmeen lähihoitajan toimeen ja yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi.

3.

Täyttölupa neljän lähihoitajan (varahenkilön) toimet ja psykiatrinen sairaanhoitaja

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN : OIKAISUVAATIMUS
(JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§)
Perusturvaltk 55 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN : MUISTUTUS (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki
14§ ja 15§)
Perusturvaltk 56 §

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: 47, 48, 49, 50
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 55
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
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Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 200
65101 VAASA
Pykälä 56

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
51, 52, 53, 54
___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

47, 48, 49, 50
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

