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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

2§
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Timo Mäkelä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN ESITTELY
Perusturvaltk 3 §
Palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund, kotipalvelun ohjaaja Susanna
Takaneva ja sosiaaliohjaaja Tiina Hakala kertovat kokouksessa Isonkyrön ikäihmisten palveluista
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalaitakunta päättää
-

kuulla Helena Kahra-Smedlundin, Susanna Takanevan ja Tiina Hakalan esittelyt

-

ja merkitsee asian tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAIKOJEN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 2019-2020
Perusturvaltk 4 §
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 postitettu 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: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

perusturvalautakunnan kokoukset pidetään 2019-2020 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

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.2.2018

5

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO 2019-2020
Perusturvaltk 5 §
Perusturvalautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 2019-2020

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 2019-2020
Perusturvaltk 6 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 § 33 hyväksynyt Isonkyrön kunnan
hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2019. Hallintosäännön 58 §: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 67–68 §: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 2019-2020
1)Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan
- perusturvajohtajan hallintosäännön 67-68 §: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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ETELÄ-POHJANMAAN SyTy! -LASTENSUOJELUN SYSTEEMISEN TOIMINTAMALLIN IMPLEMENTOINTI- JA MAAKUNNALLISEN PERHEHOIDON KÄYNNISTÄMISHANKE
Perusturvaltk 7 §
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto on käynnistynyt osana Lasten- ja perheiden palveluiden muutosohjelmaa (LAPE) vuonna 2017, jolloin maakuntien sosiaalityöntekijöille ja perheterapeuteille avautui mahdollisuus hakeutua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahtena eri koulutusryhmänä toteuttamaan
systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutukseen. Etelä-Pohjanmaalta tähän koulutuksen osallistui viisi sosiaalityöntekijää ja/tai terapeuttia, jotka ovat vuosina 2017 2018 toteuttaneet systeemisen lastensuojelun koulutuksia maakunnan kuntien ja
kuntayhtymien lastensuojelun tiimeille.
Toimintamallin käyttöönottoa jatketaan vuonna 2019 SyTy!-lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishankkeella, jonka toteutusta ohjaa ja
valvoo Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja koordinoi THL. SyTy!-hanke on yksi
LAPE:n siltaustoimista vuodelle 2019 ja osa Aulikki Kananojan lastensuojelun tiekartan toimeenpanoa. Hanke sisältää THL:n organisoiman tuen ja maksuttoman systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen, jota Etelä-Pohjanmaalla haetaan jo
koulutettujen lisäksi kahdelle sosiaalityöntekijälle ja kahdelle terapeutille. Hankkeeseen sisältyvänä tukena THL toteuttaa systeemisen lastensuojelun tiimeille ja maakuntien yhdyshenkilöille sekä konsultoiville sosiaalityöntekijöille, terapeuteille ja
työnohjaajille suunnattuja työpajoja. Koska SyTy!-hankkeessa on kyse lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementoinnista suomalaiseen toimintaympäristöön, hankkeeseen sisältyy myös systeemisen lastensuojelun pilottitiimien toimintaan kohdistuvaa tutkimuksellista osuutta, minkä osalta hankehakemusta täydennetään myöhemmin THL:n antaman ohjauksen perusteella.
Maakuntien lastensuojelun järjestämisestä vastaavien organisaatioiden tulee osoittaa henkilöstö- ja muut resurssit systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönoton mahdollistamiseen alueillaan. THL:n ohjeen mukaan maakunnallisiin hankkeisiin on mahdollista sisällyttää myös muita kehittämisosioita. Etelä-Pohjanmaan
kuntien ja kuntayhtymien sosiaalihuollon vastuuviranhaltijat ovat linjanneet maakunnan SyTy!-hankkeen toteutusta siten, että se kattaa systeemisen lastensuojelun rinnalla myös maakunnallisen perhehoidon toimintamallin käyttöönoton. Perusteena
tälle nähdään se, että Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon
osuus suhteessa laitoshoitoon näyttäytyy tilastovertailuissa muuta maata alhaisempana. Kansallisen ohjauksen mukaan perhehoidon tulisi kuitenkin olla lapsen kasvua
ja kehitystä pitkäjänteisesti turvaava, ensisijainen sijoitusmuoto. THL tulee vuoden
2019 alkupuolella antamaan yhteistyössä LAPE-lastensuojelun ja perhehoidon kehittäjäverkostojen kanssa työstetyn kansallisen ohjeen lastensuojelun perhehoidon
maakunnalliseksi toteuttamiseksi.
Etelä-Pohjanmaan SyTy!-hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki, joka
rekrytoi hankkeen toteutusta varten hankekoordinaattorin. Hankkeen ohjausryhmänä
toimii maakunnan Lape-ryhmä, jonka työtä tukemaan muodostetaan sosiaalihuollon
johtavista viranhaltijoista, lastensuojelun esimiehistä, systeemisen toimintamallin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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kouluttajista, terapeuteista ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä koostuva projektiryhmä.
Seinäjoen kaupungin hallinnoiman Etelä-Pohjanmaan SyTy! – lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementointi ja maakunnallisen perhehoidon käynnistämishankkeen kustannukset ovat vuonna 2019 yhteensä 78 000 euroa. Toteutuneet
kustannukset jaetaan kuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa lastensuojelun
järjestämisestä vastaavien kuntien/ kuntayhtymien kesken. Isonkyrön kunnan kustannusosuudeksi muodostuu 1863,63 euroa vuonna 2019.
Liite 1: Etelä-Pohjanmaan SyTy! –lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementointi- ja maakunnallisen perhehoidon käynnistämishankkeen hakemus

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että
PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunta lähtee mukaan SyTy! -hankkeeseen.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Perusturvaltk 8 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston
hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä. Perusturvalautakunta päättää em. asioista mm. perusturvan hallinnon osalta. Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.
Kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2019 ovat liitteessä 2
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2019 liitteen 2 mukaisesti

-

ja vahvistaa käyttötalousosan määrärahat ja kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet seuraavasti:

Perusturvanhallinto
Tulosyksikkö: Perusturvalautakunta (3000):
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa,
-49 172 euroa,
-49 172 euroa

Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Sosiaalipalvelut
Tulosyksikkö: Kotipalvelu (3110)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

239,500 euroa,
-2 386 257 euroa,
- 2 146 757 euroa

Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan asettamat lisätavoitteet:
- Kustannustietoisuuden lisääminen
- Tarveharkinnan huomioonottaminen ja yhteistyön lisääminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tulosyksikkö: Asumispalvelut ja laitoshoito (3130)
Toimintatuotot
776 000 euroa,
Toimintakulut - 3 236 963 euroa,
Toimintakate - 2 460 963 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan asettamat lisätavoitteet:
- Kustannustietoisuuden lisääminen
- Tarveharkinnan huomioonottaminen ja yhteistyön lisääminen
Tulosyksikkö: Sosiaalityö (3140)
Toimintatuotot
3000 euroa,
Toimintakulut -1 159 541 euroa,
Toimintakate -1 156 541 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan asettamat lisätavoitteet:
- Kustannustietoisuuden lisääminen
- Tarveharkinnan huomioonottaminen ja perustasolla tapahtuvan palvelutuotannon
ensisijaisuus
Tulosyksikkö: Muut sosiaalipalvelut (3150)
Toimintatuotot
0 euroa,
Toimintakulut -606 055 euroa,
Toimintakate -606 055 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan asettamat lisätavoitteet:
- Kustannustietoisuuden lisääminen
- Tarveharkinnan huomioonottaminen ja perustasolla tapahtuvan palvelutuotannon
ensisijaisuus
- Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukipalveluja kohdennetaan ensisijaisesti välttämättömiin päivittäisiin toimiin, jotka edesauttavat henkilön selviytymistä kotona,
työelämässä tai opinnoissa. Lisäksi ensisijalla ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, esim. vaikeavammaiset henkilöt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimeentuloturva
Tulosyksikkö: Toimeentuloturva (3200)
Toimintatuotot 10 000 euroa,
Toimintakulut -293 000 euroa,
Toimintakate -283 000 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan asettamat lisätavoitteet:
- Kustannustietoisuuden lisääminen
Terveydenhuolto
Tulosyksikkö: Kansanterveystyö (3400)
Toimintatuotot
0 euroa,
Toimintakulut -3 391 307 euroa,
Toimintakate -3 391 307 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Ympäristöterveydenhuolto
Toimintatuotot
0 euroa,
Toimintakulut
-117 000 euroa,
Toimintakate
-117 000 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Tulosyksikkö: Sairaanhoito (3410)
Toimintatuotot
0 euroa,
Toimintakulut -6 055 600 euroa,
Toimintakate -6 055 600 euroa
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EP-POTTI JA SÄHKÖSÄNGYT
Perusturvaltk 9 §
Vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttiin investointiosassa EP-Pottitietojärjestelmään liittymistä varten 80 000e ja palvelukodin sähkösänkyjen hankintaan 15 000e.
EP-Potti- tietojärjestelmään liittymisestä on neuvoteltu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Isokyrö liittyi samaan aikaan kuin Seinäjoen kaupunki EP-Pottiin.
EP-Pottia käyttää hoivaosasto, palvelukoti, kotipalvelu, psykiatrinen sairaanhoitaja ja
sosiaaliohjaaja (omaishoidontuki ja SHL-mukaiset kuljetuspalvelut). Isonkyrön omaa
Effica-järjestelmää ei olisi enää voinut asiakasturvallisesti edes käyttää, kun Seinäjoen kaupunki, joka tuottaa Isonkyrön kunnan perusterveydenhuollon palvelut liittyi
EP-Pottiin. EP-Pottiin liittymisen myötä reaaliaikainen tieto asiakkaista välittyy edelleen Isonkyrön sosiaalipalveluihin.
Isonkyrön Effica-järjestelmän yhdistämisestä EP-Pottiin tehtiin tarjouspyyntö Tieto
Finland Oy:lle. Perusturvajohtaja Merja Latvala teki viranhaltijapäätöksen, jossa hyväksyttiin Tieto Finland Oy:n tarjous (10.4.2018§43). Asia on ilmoitettu perusturvalautakunnan puheenjohtajalle neljän päivän sisällä päätöksestä ja asia on viety tiedoksi myös perusturvalautakunnalle. Isonkyrön kunta ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri allekirjoittivat asiasta myös sopimuksen.
Hankkeen lopullinen kustannus on 45 268,79e. EP-Pottiin siirtyminen on vaatinut
valtavasti työtunteja palvelukeskuksen johtajalta ja kotipalvelun ohjaajalta. EP-Potti
työllistää edelleen, koska ohjelmaa kehitetään ja päivitetään koko ajan.
Palvelukodin sähkösängyistä saatiin kaksi tarjousta. Merivaaran tarjous oli edullisempi. Futura Plus-sairaalasänkyjä ostettiin yhteensä 18 kpl, joihin käytettiin
15 000e myönnettyä investointirahaa. Perusturvajohtaja Merja Latvala on tehnyt viranhaltijapäätöksen sähkösänkyjen hankinnasta (15.1.2018§14). Asia on ilmoitettu
perusturvalautakunnan puheenjohtajalle neljän päivän sisällä päätöksestä ja asia on
viety tiedoksi myös perusturvalautakunnalle.
Sähkösänkyjen lopullinen kustannus on 15 000e
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2019
Perusturvaltk 10 §
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2019 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäiskorvaus nousee 799.84 euroon henkilöä kohden. Vuonna
2018 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. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2019 lukien
-

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

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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SEUTUREKRY
Perusturvalautakunta 11 §
Seuturekry on käynyt esittämässä palveluaan Isonkyrön kunnan johtoryhmälle ja
erikseen vielä lähiesimiehille ikäihmisten palveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Seuturekry on päätetty ottaa käyttöön 4.3.2019 alkaen. Tällöin uusi Titania-lista alkaa.
Seuturekry on kunnallinen osakeyhtiö, voittoa tavoittelematon yhtiö. Seuturekryn nimi on muuttumassa Sarastiarekryksi, koska Taito Oy ja KuntaPro Oy ovat yhdistymässä. Toiminta pysyy samana yhdistymisen myötä, ainoastaan nimi muuttuu. Seuturekryn palveluja ovat mm. sijaispalvelut, rekrytointipalvelut ja työtarjoukset osaaikaiselle henkilöstölle. Isonkyrön kunta on kiinnostunut eteenkin sijaispalvelusta.
Seuturekryltä hankitaan alle 3kk mittaiset sijaisuudet. Kotipalvelu ja palvelukeskus
aloittavat kokeilun ja hankkivat alle 3 kuukauden mittaiset sijaisuudet Seuturekryn
kautta. Varhaiskasvatus ja tukipalvelut tulevat mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa mukaan asiaan.
Tällä hetkellä lähiesimiehiä työllistää ja kuormittaa erityisesti lyhyiden sijaisten hankinta. Työaikaa kuluu paljon sijaisten hankintaan. Seuturekryn kautta sijaiset kohdentuvat oikein ja on mahdollista saada paremmin myös uusia sijaisia. Ammattitaitoisten sijaisten hankkiminen on vaikeutunut. Seuturekry huolehtii kaikesta rekrytointiin liittyvästä ja varmistaa sijaisten ammattitaidon. Seuturekry huolehtii myös kaikesta sijaisiin liittyvistä työantajavelvollisuuksista. Seuturekry tekee jatkuvaa yhteistyötä
kunnan ja myös TE-toimistojen ja oppilaitosten kanssa sekä markkinoi palveluaan,
jotta myös Isonkyrön sijaistarve saataisiin katettua.
Käytännössä esimies ilmoittaa sähköiseen järjestelmään sijaistarpeen. Työntekijä
taas on merkannut järjestelmään ajat, jolloin hän on käytettävissä. Robottitekniikan
avulla n. 60%:ia työpaikoista ja työntekijöistä kohtaavat. Työntekijänkin on helpompi
vaikuttaa tekemäänsä työhön. Tämän käytännön avulla hän voi esim. olla aamupäivän päivähoidossa ja iltapäivän kotipalvelussa töissä. Soittorumba jää välistä, kun
sähköisesti voi ilmoittaa työpaikat ja valita ne.
Seuturekryn sähköisen järjestelmän käyttö on ilmaista, ei tarvita esim. lisenssiä. Järjestelmään pääsee tunnuksilla tietokoneelta, vaikka kotoa käsin. Aloituskustannus
on 2200e. Jos uusia kunnan palveluita siirtyy myöhemmin käyttämään Seuturekryä,
uutta kustannusta ei synny. Kaikki sisältyy 2200e alkumaksuun. Työntekijöistä maksetaan tuntihintaa. Tuntihinta luokat ovat A-D hinnasto. Tuntihinta laskee, mitä
enemmän tunteja ostetaan. Jos aluksi tehdään sopimus tuntihinnalla a ja käyttö onkin suurempaa koko vuoden osuus, hyvitetään alemman tuntihinnan mukaan. Tuntihinta maksetaan toteutuneiden tuntien mukaan.
Seuturekry on lähettänyt kunnanjohtajalle tarjouksen asiasta ja tarjouksessa on käyttöönoton hinta 2200e+alv.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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HOIVAOSASTON JA PALVELUKODIN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUJEN MYYNTI
Perusturvaltk 12 §
Hoivaosaston ja palvelukodin paikkoja ei ollut mahdollista myydä muille kunnille
muutamaan vuoteen, koska paikat on täyttyneet isokyröläisistä. Nyt jonkin aikaa
paikkatilanne on ollut sellainen, että paikoille olisi voinut ottaa myös ulkopaikkakuntalaisia. Kesän aikana onkin tullut kysyntää ulkopaikkakuntalaisilta mahdollisuudesta
saada asumiskotipaikkaa ikäihmiselle Isostakyröstä.
Hoivaosaston hoitopäivähinta on tarkastettu vuosittain. Hoivaosaston hoitopäivänhinta on vuonna 2019 laskelman mukaan 164,92e/vrk. Palvelukodin hoitopäivähinta
on 136,65 e/vrk. Hoitopäivähintoihin on lisätty 5%:n hallintokulut.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää
-

vahvistaa hoivaosaston vuoden 2019 hoitopäivän hinnaksi 173,17e/vrk
ja palvelukodin hoitopäivähinnaksi 143,49 e/vrk

-

kunta laskuttaa asiakkaan oman osuuden suoraan asiakkaalta,

-

ja hoitopäivän hinta tarkistetaan vuosittain keväällä.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 13 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1. 14.1.2018 §2/Tutkimuslupa: opinnäytetyön aihe on miten laaja-alaiset oppimisvaikeudet näkyvät työhaussa ja työelämässä nuorilla aikuisilla.
2. 15.01.2019 §3/ Psykiatrisen sairaanhoitajan valinta
3. 5.2.2019 §6/ Lähihoitajan toimet (varahenkilö) hoivaosastolla ja palvelukodilla
4. 18.2.2019 §10/ Lähihoitajan toimet (varahenkilö) kotipalvelussa
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 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.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 14 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet hoivaosasto ja palvelukoti
Seinäjoen ja Isonkyrön perusterveydenhuollon hinnasta 2019.
Vaasan hallinto-oikeus päätös 19/0030/1
Täyttölupa kaksi lähihoitajan toimea
Etelä-Pohjanmaan sh-piirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 1/2019
Seinäjoen sosiaali- ja terveysltk 14.2.2019 §12/ Isonkyrön kunnanhallituksen
kirje
Khall 18.2.2019 §28 /Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi

PTJ:N
EHDOTUS:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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ISONKYRÖN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE/Henkilöstön määrä yksiköittäin
ikäihmiset
Perusturvaltk 15 §
Isonkyrön Perusuomalaiset ovat tehneet seuraavan aloitteen liite 3.
Perusturvajohtajan selvitys aloitteen perusteella: Isonkyrön palvelukeskuksessa on
35- paikkainen palvelukoti, joka on tehostettua asumispalvelua sekä hoivaosasto,
jossa on 32 paikkaa. Hoivaosastolla on lyhytaikais- ja pitkäaikaispaikkoja.
Hoitomitoitus palvelukodilla on 0,54.
Palvelukodin muu henkilöstön mitoitus on 0,12.
Hoitomitoitus hoivaosastolla on 0,62.
Hoivaosaston muu henkilöstön mitoitus on 0,13.
Lisäksi palvelukodilla on 1 ja hoivaosastolla 2 varahenkilöä, jotka eivät ole mitoituslaskelmissa erikseen mukana
Palvelukeskuksen johtajan ja osastosihteerin lisäksi palvelukeskuksessa on seuraava henkilökuntarakenne
Hoitohenkilöstörakenne palvelukodilla:
Sairaanhoitaja
Lähihoitaja
Hoitoapulainen
Varahenkilö

1
17
1
1

Hoitohenkilöstörakenne hoivaosastolla
Sairaanhoitaja
Lähihoitaja
Varahenkilö

6
14
2

Tukipalvelu tuottaa ruoka- ja puhtaanapitopalvelut. Lääkäri käy viikoittain palvelukeskuksessa. Lisäksi palvelukeskuksessa toimii perusterveydenhuollon alainen fysioterapeutti. Palvelukeskuksen asiakkailla on mahdollista osallistua kotipalvelun
tuottamaan päivätoimintaan omien toimintojen lisäksi.
Tämän hetkinen henkilökuntarakenne palvelukeskuksessa on ollut riittävä. Lisäksi
huomioitavaa se, että hoivaosaston käyttöaste oli ka 80,06% vuonna 2018.
Kotipalvelussa ei erillisiä suosituksia mitoituksista ole. Suositus kuitenkin on se, että
välittömän asiakasajan osuutta henkilöstön kokonaistyöajasta on lisättävä palveluprosesseja kehittämällä. Palveluprosesseja on kehitettykin kotipalvelussa mm. on lisätty yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa ja yhteiset tiimit on perustettu

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kanssa sekä koneellinen lääkejakelu aloitettu. Kotipalvelussa kehitteillä on tällä hetkellä asiakasohjauksen toteutuminen.
Kotipalvelussa säännöllisiä kotipalvelun asiakkaita oli 31.12.18 yhteensä 96 ja tukipalveluasiakkaat mukaan lukien yhteensä 132 asiakasta. Asiakkaiden luona käydään palvelutarpeen arvioinnin perusteella 1-5 kertaa ja tehtävän mukaan asiakasaika vaihtelee.
Tällä hetkellä kotipalvelun tilanne on kuormittava. Asiaan toivotaan tulevan helpotusta Seuturekryn kautta (sijaisten saatavuus paranisi) ja asiakasohjauksen suunnittelun avulla. Ellei uudelleen järjestelyjen avulla helpotusta tule voi tulla eteen se, että
kotipalveluun tarvitaan lisää henkilöstöä.
Lisäksi kotipalvelun yöpartiotoiminnalle on tarve. Yöpartion avulla kotiin päin tehtävä
työ vahvistuisi. Hoivaosaston muuttaminen tehostetuksi asumispalveluksi on ollut
perusturvalautakunnassakin käsittelyssä, asiasta on tehty myös kuntalaisaloite.
Kunnanhallitus asetti asiaan toimikunnan ja toimikunnan selvityksen valmistuttua.
kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun ns.
maakunta- ja sote- järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Kotipalvelussa henkilöstörakenne on seuraava:
Kotipalvelun ohjaaja
1
Lähihoitaja/kodinhoitaja
17
Kotiavustaja
1
Varahenkilö
2

Lisäksi työaikaa ikäihmisten palvelujen osalta menee mm. seuraavilta henkilöiltä:
sosiaaliohjaaja Tiina Hakala (omaishoidontuki, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut) psykiatrinen sairaanhoitaja (psyk.sosiaalinen tuki) ja aikuissosiaalityöntekijä
Heidi Piirto (sosiaalityö).
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Takaneva puh. 050 434 6556, palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund puh. 050 432 0604, perusturvajohtaja
Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:

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: 7,8,10
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 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

7,8,10

___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

