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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

24 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

25 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Sirpa Seppälä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIPÄIVYSTYS
Perusturvaltk 26 §
Isonkyrön kunta on ostanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Vaasan
kaupungilta: Pohjanmaan sosiaalipäivystys. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.
Sosiaalipäivystyksen luonne on muuttunut ERICA-järjestelmän myötä. Tämän vuoksi
sosiaalipäivystyksen ostaminen Seinäjoen kaupungilta tulee ajankohtaiseksi. Seinäjoen kaupunki tuottaa myös virka-aikana tapahtuvan sosiaalipäivystyksen (klo 08.0016.00): Etelä Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus. Sosiaalipäivystys on
vaativaa sosiaalityötä, joka edellyttää jatkuvaa päivystystä. Isonkyrön sosiaalitoimessa on haastetta hoitaa kyseisiä tehtäviä lain edellyttämällä tavalla, koska työntekijöillä on hoidettavana monia muitakin lakisääteisiätehtäviä per työntekijä.
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kuntiin ohjauskirjeen 26.2.2015. Kuntien sosiaalitoimea ohjeistettiin häiriötilanteisiin varautumisessa, toiminnan kehittämisessä ja
yhteystietojen saattamisesta hätäkeskuksen tietoon. Hätäkeskuksissa varauduttiin jo
uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAN käyttöönottoon ja vaadittiin, että sosiaalitoimella on käytössä VIRVE-päälaite, johon tehtävät voidaan välittää virka-aikana ja
virka-ajan ulkopuolella. Tehtävä on lakisääteinen ja yhteistoiminta hätäkeskuksen
kanssa piti saada kuntoon. Vuodesta 2015 saakka Isonkyrön sosiaalitoimi on sosiaalipäivystänyt virka-aikana. Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen käytäntönä on ollut
se, että virka-aikainen sosiaalipäivystys on tapahtunut kuntien toimesta.
Maaliskuussa 2019 on siirrytty ERICA- hätäkeskustietojärjestelmään. Samalla sosiaalitoimesta tuli osa viranomaisverkostoa. Ennen Erica-järjestelmää Virvelaitteeseen tulleet viestit olivat infoluonteisia viestejä, mutta nyt viesteistä tuli velvoittavia. Sosiaalitoimea on ohjeistettu olemaan jatkuvassa valmiudessa mahdollisen
hälytyksen suhteen eli Virve-puhelin tulee olla kuuntelussa koko ajan. Tämä on erittäin haasteellista muiden tehtävien hoidon rinnalla.
Suuria kustannusvaikutuksia ei ole sillä, jos Isokyrö siirtyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen. Isonkyrön sosiaalityön organisoimiselle ja työhyvinvoinnille sillä on kuitenkin iso merkitys.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle,
-

että sopimus sosiaalipäivystyksestä sanotaan irti Vaasan kaupungin kanssa
siten, että sopimus päättyy 31.12.2019

-

ja Isonkyrön kunta tekee sopimuksen Seinäjoen kaupungin kanssa liittymisestä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen 1.1.2020 alkaen

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTOPYYNTÖ: LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON SEUDULLINEN TOIMINTAMALLI
ETELÄ-POHJANMAALLA
Perusturvaltk 27 §
Seinäjoen kaupunginhallitus on päättänyt pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan kunnilta ja kuntayhtymiltä/yhteistoiminta-alueilta sitoutumisesta lastensuojelun seudullisen perhehoidon toimintamalliin. Lausuntoa pyydetään osallistumisesta (sitova sitoutuminen) lastensuojelun perhehoidon seudullisen toimintayksikön toimintaan. Lausunto pyydetään toimittamaan 24.5.2019 mennessä.
Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Etelä-Pohjanmaan kuntien sijaishuollon toimintamenot olivat vuonna 2017
lähes 25 miljoonaa euroa. Seinäjoen kaupunki toimii tässä isäntäkuntamallilla
1.1.2020 alkaen. Toimintayksikkö mm. rekrytoi perhehoitajat, järjestää Pridevalmennukset 2-3krt/vuosi, järjestää lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon sekä kriisiperhe- ja lomitusperhetoimintaa. Kunta vastaa edelleen mm. lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen vastuusosiaalityöstä, vahvistaa toimeksiantosopimukset ja valvoo perhehoitoa alueellaan. Kustannukset jaetaan lapsiperheiden lukumäärän suhteessa. Arvio Isonkyrön kunnan kohdalla on 9554e/vuosi. Kuntien tulee sitoutua Seinäjoen kaupungin 1.1.2019 vahvistamiin palkkioihin ja kulukorvauksiin. Kuntien suuremmat palkkiot jäävät voimaan, mutta alemmat palkkiot tulee korottaa Seinäjoen
tasolle. Palkkiot Seinäjoella ovat suuremmat kuin Isonkyrön palkkiot.
Isonkyrön kunnassa ei ole ollut montaa sijoitusta/vuosi. Tilanne voi kuitenkin äkisti
muuttua ja sijoituspaikkaa tarvitaan. Perhehoitajia ei ole helppoa löytää. Isonkyrön
kunnan sosiaalityön organisaatio on pieni, joten ei ole mahdollista kunnan omana
toimintana järjestää valmennuksia perhehoitajille tai rekrytoida heitä. EteläPohjanmaan kuntien yhteinen toimintayksikkö on tarpeellinen ja se tukee sosiaalityötä kunnissa. Keskitetyllä toiminnalla on mahdollista myös paremmin löytää henkilöitä, jotka haluavat toimia perhehoitajina tai kriisiperheinä.
Liitteenä on Seinäjoen kaupungilta tulleet asiakirjat liittyen Lastensuojelun perhehoidon seudulliseen toimintamalliin.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,
-

PÄÄTÖS:

että Isonkyrön kunta päättää osallistua lastensuojelun perhehoidon seudulliseen toimintayksikön toimintaan.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET SEKÄ HOIVAOSASTON KULJETUSPALVELUT AJALLE 1.10.19-31.12.2019
Perusturvaltk 28 §
Vuonna 2016 kilpailutettiin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelu sekä hoivaosaston
kuljetuspalvelut. Tällöin pyydettiin tekemään tarjous ajanjaksolle 1.9.2016- 30.9.18
(+ yksi optiovuosi). Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2016 §30 hyväksyä Killisen Taksin/Elisabeth Killinen tarjouksen annetun tarjouksen mukaisesti.
Vammais-palvelukuljetukset -1.5%, sosiaalihuollon kuljetukset -1.0% ja hoivaosaston kuljetukset -2.4% voimassa olevista valtioneuvoston asetuksella vahvistetuista
taksiliikenteen kuluttajahinnoista sisältäen perusmaksun, ajomatkamaksun, odotus
(enintään 15min) ja avustamislisän. Yhteistarjouksessa ovat mukana Tarja Hasunen,
Tapio Lae Oy, Marja Mullola, Paula Markko ja Juha Waismaa.
9.10 2017 allekirjoitettiin edellä mainitun sopimuksen siirto, koska Killisen Taksi siirsi
kyseisen sopimuksen liikennöitsijä Paula Markon nimiin. Tämä asia sopi kaikille sopimuksen osapuolille. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2018§ hyväksyä yhden optiovuoden käytöstä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain sekä hoivaosaston kuljetuspalveluissa ajalle 1.9.2018-30.9.2019.
Sopimusta olisi hyvä jatkaa vielä 2019 vuoden loppuun saakka eli kolme kuukautta.
Sopimuksen jatkaminen sopii Taksiautoilijoille. Perusturvan palvelualueella on alettu
selvittämään sitä, jos jatkossa siirryttäisiin Likuma-järjestelmään matkojen käytössä
ja seurannassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että lipukkeita ei enää tarvitsisi lähettää asiakkaille vaan matkat ladataan kortille. Asian selvittely on vielä kesken. Kilpailutuksen siirtäminen syksylle olisi järkevää, jotta tiedetään keneltä hankitaan Likumajärjestelmä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

jatkaa sopimusta vielä ajalle 1.10.2019-31.12.2019 saakka annetun tarjouksen
mukaisesti. Vammaispalvelukuljetukset -1.5%, sosiaalihuollon kuljetukset -1.0% ja
hoivaosaston kuljetukset -2.4% voimassa olevista valtioneuvoston asetuksella
vahvistetuista taksiliikenteen kuluttajahinnoista sisältäen perusmaksun, ajomatkamaksun, odotus (enintään 15min) ja avustamislisän. Yhteistarjouksessa ovat
mukana Paula Markko, Tarja Hasunen, Tapio Lae Oy, Marja Mullola, ja Juha
Waismaa.

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2019
Perusturvaltk 29 §
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuivat 1.1.2019 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäiskorvaus nousi 799,84 euroon henkilöä kohden. Vuonna
2017 vähimmäiskorvaus oli 785,16e/kk. Kunnat voivat maksaa myös 799,84 euron
vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan myös erityisestä
syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin
edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 420,09 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kulukorvauksia tulee tarkastaa vastaavasti 1.1.2019 lukien. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 2983,40 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Käynnistämiskorvaus maksetaan vain huostaan otettujen lasten perhesijoituksesta,
avohuollon sijoituksesta ei makseta käynnistämiskorvausta. Kiireellisen sijoituksen
yhteydessä voidaan korvata välttämättömät tarvikkeet.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2019 lukien

PÄÄTÖS:

-

perhehoidon palkkion vähimmäiskorvaus on 799,84 euroa henkilöä kohden,

-

kulukorvauksen vähimmäismäärä on 420,09 euroa henkilöä kohden,

-

ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2983,40 euroa henkilöä kohden.

Ehdotus hyväksyttiin.

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: 28,29
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusaika

Otteen oikeaksi todistaa
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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 26,27
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

28,29

__________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

