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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 16 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

17 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Mäkinen ja Hanni Rintala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIOPOIKKEAMA/TEHTÄVÄALUE SOSIAALIPALVELUT
Perusturvaltk 18 §
Talousarvioin käyttötalousosassa lautakuntaa sitovia ovat valtuuston hyväksymät
tehtäväaluekohtaiset (osasto 03) sanalliset sekä tuloarviot, menomäärärahat ja nettomenot (=toimintakate).
Perusturvalautakunta hakee talousarviomuutosta vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin seuraavasti.
Sosiaalipalvelut tehtäväalue
Budjetti 2018

Toteuma

Toimintatuotot

1 017 000

1 194 800,05

Toimintakulut

- 7 279 594

-7 394 929,79

Toimintakate

- 6 268 494

-6 213 121,94

Sosiaalipalvelut tehtäväalueen toimintakulut ylitys 115 335,79e johtuu loppuvuonna
osin maksetun kertaerän vaikutuksesta. Talousarviota tehtäessä kertaerän määrä ei
ole ollut tiedossa. Lisäksi lastensuojelun avohuollon menot ylittyivät.
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueen toimintakate ei ylity, koska tuloja on saatu budjetoitua enemmän.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
-

kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät perusturvalautakunnan talousarvioon 2018 sosiaalipalvelujen tehtäväalueen talousarviopoikkeaman seuraavasti:
Toimintakulut ylitys – 115 335,79e

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.12.2018 JA TOIMINTAKERTOMUS
Perusturvaltk 19 §
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.
Talouslukuihin voi tulla vielä muutoksia, koska kaikkia laskuja ja hyvityslaskuja ei ole
voitu merkitä vielä toteumavertailuun.
Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteessä 1 ja menomäärärahojen toteutuminen tammi-joulukuulta 2018 liitteessä 2.
3000 Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta kokoontui kuusi kertaa. Vanhusneuvosto on kokoontunut viisi
ja vammaisneuvosto yhden kerran. Perusturvan palvelualue on ollut osaltaan rakentamassa perhekeskusmallia Isoonkyröön. Lisäksi työntekijät ovat olleet mukana
sote- ja maakuntauudistukseen liittyvissä ryhmissä. Kaksi oikaisuvaatimusta, yksi oikaisuvaatimus hallinto-oikeudesta ja yksi muistutus on ollut käsiteltävänä perusturvalautakunnassa vuonna 2018. Kaksi henkilö on saanut lisäpalkkatukea. Henkilökunnan kanssa on käyty 100% kehityskeskustelut. Psykiatrisen sairaanhoitajan ja
psykologin työtilat siirtyivät terveyskeskuksen uuteen osaan. Investoinneista sähkösänkyjen hankkiminen ja EP-Potti ovat toteutuneet. Perusterveydenhuollossa
haasteelliseksi tuli lääkäritilanne, Isossakyrössä on tätä nykyä vain yksi vakituinen
lääkäri. Toinen lääkäri tekee vain kahta päivää/viikko. Kunnanhallitus asetti toimikunnan ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen uudelleenarvioimiseksi. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun ns. maakunta- ja sotejärjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan. Koneelliseen lääkejakeluun on
siirrytty kotipalvelussa ja palvelukodilla. Sähköiseen tietojärjestelmään EP-Pottiin on
liitytty palvelukeskuksen, kotipalvelun, omaishoitotuen ja psykiatrisen sairaanhoitajan kirjausten osalta. Henkilörakennetta on muutettu siten, että osastonhoitajan toimi
muutettiin sairaanhoitajan toimeksi.
Perusturvalautakunta pysyy budjetissa.
3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli joulukuussa 96 asiakasta, joista 81 (13,71%)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Säännöllisen kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelun asiakkaita
on ollut yhteensä 132. Sijaisia on otettu vain välttämättömiin tarpeisiin. Työssä jaksamista on tuettu säännöllisillä tiimipalavereilla ja työparityöskentelyllä. Kotipalvelussa on aloitettu koneellinen lääkkeiden jako. Kotipalvelua työllisti ja työllistää edelleen
EP-Potti tietojärjestelmään siirtyminen. EP-Potti lisää asiakasturvallisuutta, mutta
uuden ohjelman käyttöön otossa on aina omat haasteet eteenkin, kun erillisiä tietoteknisiä henkilöitä ei ole käytettävissä vaan kotipalvelun ohjaaja ja palvelukeskuksen
johtaja tekevät omalta osaltaan päivitykset ohjelmaan. Turvapuhelinsopimus on
neuvoteltu ja päivitetty. Jatkossa palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakasta palvelusta. Päivätoiminnan kävijöiden lisäämiseksi kotipalvelu on aloittanut kahvilapäivät,
kaksi kertaa kuukaudessa. Päivätoiminnan naapuririvitalon väkeä on kutsuttu viettämään yhteistä hetkeä kahvin ja juttelun merkeissä. Lisäksi sosiaaliohjaajan kanssa
on järjestetty yhteistä kahvilatoimintaa omaishoitajille. Kotipalvelun haasteena on se,
että asiakkaiden kunto huononee ja tästä johtuen käyntimäärät lisääntyvät. Haasteellista on nykyisellä työntekijämäärällä tuottaa palvelua. Viikonlopun työmäärät
kuormittavat työntekijöitä. Ammattitaitoisten sijaisten saaminen on myös vaikeaa tätä
nykyä. Kotipalvelu kokeili kirjaamista asiakkaan kotona vpn-yhteyden kautta.
Tukipalvelut:
Pyykkipalvelussa oli 46 asiakasta
Saunapalvelussa oli 16 asiakasta/viikko
Päivätoiminnassa kävi pääsääntöisesti 15 henkilöä toimintahetkissä.
Palvelupäivät/kerta osallistui n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa
asiakasta.
Kauppapalvelussa oli 22 asiakasta ja palvelusetelipäätöksiä tehtiin 128 kpl.
Lääkehuollon asiakkaita 46.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä oli 93 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka. 61/kk. Omaishoidontuen piirissä olevista 6,2 % oli 75-vuotta täyttäneitä. Hakemuksia ei ole jonossa. Omaishoidontuessa päätös asiasta tehdään lain edellyttämän 3kk:den sisällä. Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita oli joulukuussa 17 henkilöä. Kuljetuspalveluiden kysyntä on edelleen kasvanut. Sosiaaliohjaaja tekee myös hyvinvoinnin edistäviä kotikäyntejä yli 80-vuotiaille, palvelua tarjottiin 40 henkilölle ja 17 otti käynnin
vastaan. Sosiaaliohjaajan tekemät kotikäynnit ovat olleet lisäksi tilannekartoituksia ja
hakemusten täyttämisiä. Omaishoitajien vertaisryhmässä on käynyt 8-10 osallistujaa/kerta, mukana on ollut myös 2-3 omaishoidettavaa. Omaishoitajien valmennuksia on toteutettu yhdessä Lakeuden omaishoitajat ry:n kanssa. Valmennuksessa oli
10 omaishoitajaa.
•

Kotipalvelu ylittyi n 127 000e

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3130 Asumispalvelut ja laitoshoito
Palvelukoti: Palvelukodille tuli vuoden alusta yhteensä 29 palvelukotihakemusta. 17
hakemukseen tehtiin myönteinen päätös. Varsinaista jonoa ei ole palvelukodille. Yli
75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa oli 5,1%. Koneellinen lääkejako on
aloitettu palvelukodilla. Palvelukeskuksen johtajaa on työllistänyt erityisesti EP-Potti
tietojärjestelmä ja työllistää edelleen. Palvelukotiin on hankittu sähkösängyt. Palvelukeskuksessa on aloitettu omaisillat molemmilla puolilla. Lisäksi huomioitavaa se,
että palvelukodilla on kuntoutettu asiakkaita myös takaisin kotiin, vaikka hän on saanut jo palvelukotipaikan.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa oli 8 asiakasta.
Hoivaosasto:
Hoivaosaston kuormitus oli 80,06 %. Pitkäaikaisten asiakkaiden määrä oli ka 13
asiakasta/kk ja heistä 11 oli yli 75-vuotiaita. Hoivaosastolla on myös jaksohoitoa kotona asumisen ja omaishoitajien tueksi. Säännöllisiä jaksohoitoasiakkaita on n. 20.
Yhdyshenkilönä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja hoivaosaston välillä
toimii potilaskoordinaattori. Suonensisäistä hoitoa yritettiin saada toteutumaan palvelukeskuksessa, mutta se ei huonon lääkäritilanteen vuoksi ollut mahdollista.
•

Asumispalvelut ja laitoshoito pysyy budjetissa

3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa muissa palveluissa
paitsi lastensuojelussa. Yhdeksässä lastensuojeluun tulleessa ilmoituksessa lakisääteinen määräaika ylittyi ja ilmoitus on käsitelty 8-14 arkipäivässä ja kahdessa ilmoituksessa käsittelyaika ylittyi 14 päivää.
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Vuonna 2018 asiakaskontakteja oli 545kpl. Voimassa
olevia asiakkuuksia on yhteensä 70 kpl (26 enemmän kuin vuonna 2017). Lisäksi
psykiatrinen sairaanhoitaja teki eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä asiakaskäyntejä. Yhteistyötahoja ovat: sosiaalitoimi, psykologi, terveyskeskus, hoivaosasto,
erikoissairaanhoito/Isonkyrön psykiatrinen poliklinikka, neuvola, kouluterveydenhoitaja, diabeteshoitaja, kotipalvelu, kotisairaanhoito, työterveyshuolto, etsivältä nuorisotyöntekijältä, Arpeeti ja tarvittaessa asiakkaan läheiset. Psykiatrisen sairaanhoitajan työhön liittyy myös kotikäynnit ja erilaiset verkostopalaverit eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja hän osallistuu mm. lastensuojelun moniammatilliseen työryhmään.
Psykiatrinen sairaanhoitaja voi toimia myös työparina esim. lastenvalvojan, sosiaalityöntekijän, kotipalvelun tai kotisairaanhoitajien kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja
käy myös kerran kuukaudessa mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta: Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 7 henkilöä koko vuonna, n. 5-6 hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Lastensuojelun sijaishuolto: Kolme lasta/nuorta on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle, kiireellisenä sijoituksena, joista yksi jatkuu vielä. Yksi kiireellinen sijoitus jatkui avohuollon sijoituksena, joka on jo päättynyt. Lisäksi on tehty kaksi avohuollon sijoitusta,
jotka eivät enää jatku. Jälkihuollossa oli kaksi lasta/nuorta.
Lastensuojelun avohuolto: Lastensuojelun moniammatillinen ryhmä on kokoontunut
7 kertaa. Ilmoituksia tuli yhteensä 165, joista lastensuojeluilmoituksia 122, yhteydenottoja sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 23 ja tiedonsaanteja lastensuojelun
tarpeesta 5. Ilmoituksia on tullut yhteensä 105 lapsesta/nuoresta. Palvelutarpeen arviointeja on tehty 81 lapsesta, joista määräajan puitteissa keskeneräisiä arviointeja
31.12.2018 on 17 lapsesta ja kolmen kuukauden määräajan ylittäneitä arviointeja 10
lapsesta. Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö (43 ilmoitusta),
perheväkivalta tai sen uhka (29 ilmoitusta) vanhemman psyykkinen terveys (26 ilmoitusta), lapsen pahoinpitelyepäily (10 ilmoitusta) sekä vanhemman jaksaminen (10 ilmoitusta). Muita ilmoitusperusteita olivat lapsen päihteidenkäyttö, lapsen rikollisuus, lapsen
itsetuhoinen käyttäytyminen sekä lapsen koulunkäynnin pulmat. Ilmoittajatahoina ovat
olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: sosiaalipäivystys (30 ilmoitusta), terveydenhuollon ammattihenkilöt (28 ilmoitusta), opetustoimi (19 ilmoitusta), poliisi (16 ilmoitusta). Lisäksi ilmoitustahoina lapsen vanhempi tai huoltaja, muu sosiaalitoimen tuottaja,
sosiaalityöntekijä ja päivähoito. Avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 82 lasta/nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on ollut 27 lasta/nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut lastensuojelullisen perhetyön asiakkaana 6 perhettä/kk ja shlmukaisen perhetyön asiakkaana 9 perhettä. Kotikäyntien lisäksi perhetyöntekijä on
osallistunut eri verkostopalavereihin ja tehnyt yhteiskäyntejä sosiaalityöntekijän kanssa.
Vuonna 2018 palkattiin kahteen otteeseen määräaikainen sijainen suuren työmäärän
vuoksi.
Sos.toimen yhteistoimintaprojektit: Kunnan oma Messis-hankkeessa pyrittiin aktivoimaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Lisäksi kohdassa Sonet Botnian rahoitus
osuus ja Lape -hanke, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.
•

Sosiaalityön budjetti ylittyi lastensuojelun avohuollon osalta.

3150 Muut sosiaalipalvelut
Vammaispalvelu
•

Muut sosiaalipalvelut alittui n. 113 00e budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Toimeentulotukipäätökset (ennaltaehkäisevä ja täydentävä) on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: Vuoden lopussa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 353, joista työttömiä 120 henkilöä. Työllisyystilanne on mennyt parempaan suuntaan. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 29 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa oli 33 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) oli
17 henkilöä vuoden lopussa. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli 21
henkilöä. Palkkatuetussa työssä oli 15 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston
työntekijä tekivät vuonna 2018 aktivointisuunnitelmia 102 henkilölle. Kuntouttavan
työtoiminnan päätöksi tehtiin vuonna 2018 yhteensä 95 kpl. ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2018 yhteensä 55 henkilöä.
Kunta maksoi ka. 16/kk henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet
työmarkkinatuella yli 300pv ja ka 16/kk henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%,
jotka ovat olleet yli 1000pv työmarkkinatuen piirissä.
•

Toimeentuloturva alittui n. 137 000e.

Terveydenhuolto
3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti
vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa.
Kertomusvuonna hoitopäiviä oli Seinäjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla 1864
hpv ja vuonna 2017 vastaavasti 2491 hpv. Vuonna 2018 oli 627 hpv vähemmän kuin
vuonna 2017.

3410 Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2017 verrattuna on laskenut 71e/asukas.
•

Terveydenhuolto kokonaisuudessaan alittui n. 900 000e.

Perusturvaosasto kokonaisuudessa pysyy budjetissa, alitusta n. 1 100 000 e.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.12.2018 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-joulukuulta 2018 liitteen 2 mukaisesti ja

-

ja hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2018 liitteen 1 tietojen mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOTOUTTAMISOHJELMA 2019-2023
Perusturvaltk 20 §
Kotoutumislain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava
kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan
vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma koskee kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia.
Isonkyrön kotouttamisohjelma on nyt päivitetty. Isonkyrön sosiaalitoimessa ei ole
tehty yhtään kotouttamisohjelmaa viime vuosien aikana, koska ei ole ollut ketään
henkilöä, joka olisi tarvinnut kotouttamisohjelmaa.
Liitteenä päivitetty kotouttamisohjelma 2019-2023 (liite 3).
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
-

PÄÄTÖS:

että Isonkyrön kotouttamisohjelma hyväksytään liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PALVELUTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET
Perusturvaltk 21 §
Palvelutyytyväisyyskysely järjestettiin 12.12.-31.12.2018. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 500 yli 20-vuotiaalle kuntalaiselle. Vastauksia saatiin 140. Kysely
on aikaisemmin tehty vuosina 2008, 2011 ja 2015 osittain samoilla ja osittain eri kysymyksillä.
Kysymykseen ”Miten tyytyväinen olet Isonkyrön kunnan palveluihin yleensä?”, keskiarvosana oli 3,7/5, kun se vuonna 2015 oli 3,6/5.
Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin kirjaston toimintaan (4,6/5), kuten aikaisemmissakin
kyselyissä. Palvelutyytyväisyys saavutti tai ylitti melko hyvän arvosanan myös
(4,0/5) kunnanviraston asiakaspalvelun, Seinäjoen keskussairaalan, äitiys- ja perheneuvonnan, Kyrönmaan lukion, jätehuollon, palo- ja pelastustoimen sekä juomaveden laadun osalta.
Merkittävästi edellisiin kyselyihin verrattuna tyytyväisyys on parantunut Seinäjoen
terveyskeskuksen vuodeosastoon, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, vammaispalveluihin, yhdistysten järjestämään nuorten harrastustoimintaan, kunnan katujen hoitoon sekä kunnan yhteistyöhön muiden kuntien kanssa.
Vastaavasti aikaisempaa tyytymättömämpiä oltiin terveyskeskuksen lääkäripalveluiden toimivuuteen. Ikäihmiset olivat monilta osin tyytyväisempiä palveluiden käyttäjiä
kuin nuoremmat ikäluokat.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 kehottanut lautakuntia käsittelemään tulokset omalta osaltaan. Lisäksi kunnanjohtaja on kehottanut esimiehiä käsittelemään
tulokset osastopalavereissa.
Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset ovat liitteessä 4.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta merkitsee palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.3.2019
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUN TUOTTAMISESTA/Tuisku Terveysja sosiaalipalvelut

Perusturvaltk 22 §
Tuiskula Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Tuiskula Terveys- ja Sosiaalipalvelut
Oy ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 27.2.2019 Isonkyrön
kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Juhani Kannelmaa.
Tuiskula Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy tuottaa lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvontaa, perhetyötä, avomuotoista perhekuntoutusta, lastensuojelun jälkihuoltoa, tukiasumista ja ammatillista tukihenkilötyötä. Hakemuksen liitteenä: ote
kaupparekisteristä, yhtiöjärjestys, toimintasuunnitelma 2019Pohjanmaan pelastuslaitos/neuvonta, 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 5 on asiasta tehty lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä Tuiskula Terveys- ja Sosiaalipalvelut 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 5 mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.3.2019
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KYRÖÖN TUVAN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Perusturvaltk 23 §
Isonkyrön kunta järjestää mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa Kyröön Tuvalla
osoitteessa Karjalankatu 2B. Isonkyrön kunta ja Kyrönmaan Vanhain tuki ry. ovat
tehneet vuokrasopimuksen kohteesta. Vuokrasopimus on voimassa 1.4.2014 alkaen
toistaiseksi voimassa olevana irtisanomisajan ollessa kaksitoista (12) kuukautta.
Isonkyrön perusturvassa on aloitettu toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Yksi mahdollisuus on se, että mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta muutetaan ostopalveluksi. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa käy 6-7 henkilöä. Sopimuksen irtisanomisesta on käyty alustavia neuvotteluja Kyrönmaan Vanhaintuki ry:n kanssa.
Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, joten jotta toimintoja on mahdollista
muuttaa, tulee sopimus nyt sanoa irti.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää,
-

PÄÄTÖS:

että Kyröön Tuvan vuokrasopimus sanotaan irti 1.4.2019 alkaen.

Merkittiin, että Juhani Leskelä poistui kokouksesta klo 18.51-19.00 (yhteisöjäävi).
Puheenjohtajana toimi Maria Heinonen.
Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.3.2019
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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: 22, 23
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

30 päivää

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta
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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 18, 19, 20, 21
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

22, 23

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

