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§ 10
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 11
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokuksessa valittua jäsentä viimeistään toisena päivänä
sähköisen linkin saamisesta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.
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§ 12
Ajankohtaiset asiat
Palvelujohtajat selostavat ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitseee palvelujohtajien ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Jäsen Turo Antila saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.
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§ 13
Päivystysajan muutos
HMKDno-2019-336
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Parmanen
tuomas.parmanen@hameenkyro.fi
ylilääkäri
Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin terveyspalvelut ovat tuottaneet
alueellaan ilta- ja viikonloppuaikaista perusterveydenhuollon lääkäripäivystyspalvelua
yhteistyössä jo vuosia. Päivystys on toteutettu vuoroviikoin Hämeenkyrön ja Ikaalisten
omissa päivystyspisteissä niin, että juhlapyhät ovat vuosittain vuorotelleet tai niiden
vuorottelusta on vuosittain sovittu erikseen. Arkisin virka-aikana klo 8.00 - 16.00
terveyspalvelut ovat tuottaneet omissa toimipisteissään kiirevastaanottoa.
Päivystysajat ovat viimeisten päätösten mukaisesti olleet arkisin klo 16.00 - 18.00 ja
viikonloppuisin klo 9.00 - 20.00. Näiden päivystysaikojen välisen ajan kiireellinen
päivystyspalvelu on toteutettu Tampereella Tays Acutassa eli arkisin klo 18.00 - 8.00 ja
viikonloppuisin klo 20.00 - 9.00.
Hämeenkyrön perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2019 lyhentää
kesäkautena 1.6. - 1.9.2019 arki- iltojen lääkäripäivystysvastaanottoa välille klo 16.00 -
18.00. Viikonloppupäivystysaikaa ei muutettu, koska alueellisen lääkäripäivystyksen
pidemmällä ajalla pyrittiin turvamaan 24/7 toimivien akuuttiosastojen
konsultaatiotarpeet. Arkisin tätä ei pidetty ongelmallisena, koska niin sanottu oma
lääkäri on paikalla jo heti seuraavana arkipäivänä klo 8.00 alkaen.
Hämeenkyrö ja Ikaalinen päättivät elokuussa 2019, että arki-iltojen päivystysaikaa
jatketaan toistaiseksi lyhennettynä klo 16.00 - 18.00 välisen ajan lääkäripäivystyksenä.
Alueellisen päivystysyhteistyön yhdenmukaisuuden säilymisen vuoksi arki-iltojen
päivystysajan muutoksesta on keskusteltu myös Ikaalisten kaupungin kanssa.
Näiden aikaisempien päätösten tueksi on arvioitu oman toiminnan tilastojen, Acutan
ja Ensihoidon tilastojen ja arvioiden mukaisesti, että arkipäivystysajan lyhennys ei ole
heikentänyt olennaisesti väestön palveluiden saatavuutta tai palvelukysynnän
kasvamista Acutassa tai ensihoidossa. Myöskään ongelmia ei aiheutunut
akuuttiosastojen toimintaan tai konsultaatioiden saatavuuteen. Hoitoon hakeutuneet
on saatu hoidettua lyhennettynä päivystysaikana.
Syyskuusta 2019 lähtien on seurattu viikonloppujen ja arkipyhien klo 18.00 - 20.00
kiirevastaanotto/päivystyspalveluiden käyttöä Hämeenkyrön ja Ikaalisten
terveyskeskuksissa. Syyskuu 2019 - tammikuu 2020 välillä Ikaalisissa on ollut
enemmän klo 9 - 20 aikaisesti tuotettuja palvelupäiviä. Lisäksi Hämeenkyrön
seuranta alkoi 21.9.2019, kun Ikaalisten seuranta alkoi 1.9.2019.
Voidaan todeta, että lähes kaikki sosiaalipalveluiden ja terveyskeskusten osastojen
konsultaatioista ajoittui välille 9 - 18 ja vain murto-osa klo 18 jälkeiseen aikaan.
Virallista seurantaa palveluasumisen konsultaatioista ei pidetty, johtuen erittäin
vähäisestä tai olemattomasta konsultaatiomäärästä. Keskimäärin koko seuranta-aikaa
koskien yhtä lauantaita, sunnuntaita tai arkipyhää kohden potilaita klo 18 - 20 välillä
kävi vain kaksi potilasta/päivä. Kirjattuja kontaktitarpeita klo 18 - 20 väliseen palveluun
on ollut 100 kontaktia/5 kk jakso, joista vain 8 potilasta oli tullut ambulanssin
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tuomana. Karkea arvio on, että jos paikallista palvelua ei olisi ollut saatavana klo 18 -
20 välillä, niin korkeintaan puolet (50 potilasta eli 1 potilas/ lauantai, sunnuntai tai
arkipyhä) olisi hakeutunut Acutaan.
Acutasta 20.2.2020 saadun mielipiteen mukaan Acuta toivoo kuntien järjestävän omaa
iltavastaanottotoimintaa, mutta esitettyjen potilasmäärien hakeutuminen Acutaan ei
ole ongelma Acutan kannalta, mikäli viikonloppupäivystystä lyhennetään klo 18.00
päättyväksi.
Ensihoitokeskukselta 21.2.2020 saadun mielipiteen mukaisesti esitetty
viikonloppupäivystyksen lyhennys klo 18.00 asti saatavaksi paikalliseksi palveluksi ei
ole yksittäisenä muutoksena kovinkaan merkittävä paikallisen palvelun saatavuuden
näkökulmasta.

Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää lyhentää Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksen
viikonloppujen ja arkipyhien päivystysvastaanoton / kiirevastaanoton 1.4.2020 alkaen
välille klo 9.00 - 18.00. Päivystyspalvelu on TAYS Acutassa arkisin klo 18 - 08 ja
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 18 - 09.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ikaalisten terveyskeskus, Ensihoitokesks (Anssi Aunola), Acuta (Sami Mustajoki),
Ikaalisten Ambulanssipalvelu, Securitas, osastonhoitaja Leskinen, osastonhoitaja Yli-
Kyyny, asumispalveluiden päällikkö Vina, hallintopalvelusihteeri Myllymäki
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§ 14
Tähystystutkimusten hinnat 2020
HMKDno-2020-52
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Hämeenkyrön kunnan perusturvapalveluilla on myyntisopimus gastroskopia- ja
kolonoskopiatutkimuksista Ikaalisten ja Ylöjärven kaupunkien kanssa. Laskutuksessa
käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hintoja. Sairaanhoitopiirin hallitus on
27.1.2020 vahvistanut hinnat vuodelle 2020. Gastroskopian (sisältää myös
biopsianäytteet) hinta on 238 euroa. Vuonna 2019 hinta oli 248 euroa. Kolonoskopian
hinta on 365 euroa. Vuonna 2019 hinta oli 365 euroa.
Hallintosäännön 91 § mukaan lautakunnat päättävät maksuista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa gastroskopian hinnaksi 238 euroa ja
kolonoskopian hinnaksi 365 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, osastonhoitaja Leskinen, toimistosihteeri
Nimell, atk-kanslisti Urpanen
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§ 15
Hemodialyysihoidon hinnat 2020
HMKDno-2020-51
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Hämeenkyrön terveyskeskuksessa annetaan dialyysihoitoja hämeenkyröläisten lisäksi
Ikaalisten, Parkanon ja Ylöjärven kaupunkien asukkaille sekä tilapäisesti ns.
lomadialyysihoitoja eri sairaanhoitopiirien asukkaille maksusitoumuksella.
Dialyysihoidon laskutuksessa käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hintoja.
Sairaanhoitopiirin hallitus on 27.1.2020 vahvistanut hinnat vuodelle 2020 seuraavasti:
Hemodialyysihoito sairaalassa 324 euroa (vuonna 2019: 321 euroa)
Omatoiminen hemodialyysi 235 euroa (vuonna 2019: 236 euroa)
Vaativa hemodialyysi 458 euroa (vuonna 2019: 458 euroa).

Hallintosäännön 91 § mukaan lautakunnat päättävät maksuista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta vahvistaa hemodialyysihoidon hinnoiksi vuonna 2020
1. hemodialyysihoito 324 euroa
2. omatoiminen hemodialyysihoito 236 euroa
3. vaativa hemodialyysihoito 458 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Ylöjärven kaupunki, osastonhoitaja Yli-Kyyny,
toimistosihteeri Nimell, atk-kanslisti Urpanen
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§ 16
Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus: Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun
hankintapäätös
HMKDno-2019-455
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus 25.2.2020
"Yliopiston Apteekki on sisällyttänyt ilmoitettuun hintaansa myös lääkejätteiden
noudon. Yliopiston Apteekin palvelukuvauksessa todetaan, että "-- josta veloitetaan
erillinen maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti."
Tässä tapauksessa, kun kilpailutuksessa vaaditaan lääkejätteen noudon sisältymistä
palkkion hintaan, on erillinen maksu hinnastossa 0€. Hinnastot ovat asiakaskohtaisia.
Hinnasto on voimassa kilpailutuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.
Vaadimme päätökselle oikaisua."
Vs. sosiaalijohtaja on 18.2.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun hankinnasta. Saatujen tarjousten perusteella palveluntuottajaksi
on valittu Sammon Apteekki sopimuskaudeksi 1.6.2020-31.5.2023, sopimukseen
sisältyy 1+1 optiovuotta. Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2020 tarjouksen
jättäneille palveluntuottajille. Yliopiston Apteekki jätti tarjouksen, joka hylättiin.
Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimus on saapunut muutoksenhakuaikana ja se on
oheismateriaalina.
Perusturvalautakunta päätti 20.11.2019 § 69 lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun kilpailuttamisesta ja hankinnan kriteereistä. Tarjouspyyntö
julkaistiin 18.12.2019 kunnan www-sivuilla, tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja
pienhankinnat.fi-sivustolla. Kiinnostuneilla palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää
tarjouspyyntöön lisätietopyyntöjä 10.1.2020 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin
vastattiin 14.1.2020. Sitova tarjous tuli jättää 23.1.2020 klo 15.00 mennessä.
Tarjoukset avattiin 24.1.2020.
Hankinta on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnön mukaan: ”
Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelu täyttää lakien ja
viranomaismääräysten asettamat velvoitteet ja vaatimukset ja palvelukuvauksessa
esitetyt palvelun vähimmäisvaatimukset.” Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön
liitteenä olleessa palvelukuvauksessa. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hinta tuli
ilmoittaa kahden viikon lääke-erätoimitukselle yhtä asiakasta kohden, sisältäen
annosjakelupalvelun ja kuljetuksen.
Palvelukuvauksessa ehtona oli, että Palveluntuottaja huolehtii Tilaajan toimipisteen
hävitettävien lääkkeiden, myös annosjakelun ulkopuolella olevien, kuljettamisesta
hävitettäväksi ilman erillistä veloitusta. Yliopiston Apteekki ilmoitti
tarjousasiakirjoissaan, että hoitoyksikkö voi tilata Yliopiston Apteekin
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yhteistyökumppanin kautta lääkejätenoudon, josta veloitetaan erillinen maksu
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tarjous hylättiin tarjouspyynnön
vastaisena.
Tarjousasiakirjoissa on ilmoitettu, että lääkejätenoudosta veloitetaan erillinen maksu,
joten tarjouksessa on ollut tarjouspyynnön vastainen ehto. Tarjousasiakirjoihin ei ole
sisältynyt erillistä hinnastoa, josta maksuttomuus olisi ilmennyt. Tarjouksen
hylkääminen on siten ollut perusteltua eikä päätöksen muuttamiselle ole perusteita.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta.

Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hylkää Yliopiston Apteekin oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Yliopiston Apteekki
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§ 17
Hämeenkyrön Apteekin oikaisuvaatimus: Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun
hankintapäätös
HMKDno-2019-455
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Hämeenkyrön Apteekki on toimittanut 20.2.2020 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan
lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevaan päätökseen uutta käsittelyä.
Hämeenkyrön Apteekki vetoaa oikaisuvaatimuksessaan kokonaistaloudellisuuteen,
lääketurvallisuuteen, tarjoamiinsa maksuttomiin palveluihin sekä ilmasto- ja
ympäristönäkökohtiin. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.
Vs. sosiaalijohtaja on 18.2.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun hankinnasta. Saatujen tarjousten perusteella palveluntuottajaksi
on valittu Sammon Apteekki sopimuskaudeksi 1.6.2020-31.5.2023, sopimukseen
sisältyy 1+1 optiovuotta. Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2020 tarjouksen
jättäneille palveluntuottajille. Hämeenkyrön Apteekki jätti tarjouksen. Hämeenkyrön
Apteekin oikaisuvaatimus on saapunut muutoksenhakuaikana.
Perusturvalautakunta päätti 20.11.2019 § 69 lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun kilpailuttamisesta ja hankinnan kriteereistä. Tarjouspyyntö
julkaistiin 18.12.2019 kunnan www-sivuilla, tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja
pienhankinnat.fi-sivustolla. Kiinnostuneilla palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää
tarjouspyyntöön lisätietopyyntöjä 10.1.2020 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin
vastattiin 14.1.2020. Sitova tarjous tuli jättää 23.1.2020 klo 15.00 mennessä.
Tarjoukset avattiin 24.1.2020.
Hankinnan toteuttamisessa on noudatettu Hämeenkyrön kunnan hankintaohjeita.
Hankinta on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnön mukaan: ”
Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelu täyttää lakien ja
viranomaismääräysten asettamat velvoitteet ja vaatimukset ja palvelukuvauksessa
esitetyt palvelun vähimmäisvaatimukset.” Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön
liitteenä olleessa palvelukuvauksessa.
Hankintapäätös on tehty tarjouspyynnön ja sen liitteenä olleen palvelukuvauksen
kriteerien mukaisesti. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hinta tuli ilmoittaa kahden
viikon lääke-erätoimitukselle yhtä asiakasta kohden, sisältäen annosjakelupalvelun ja
kuljetuksen. Tarjouspyynnön palvelukuvauksen vaatimukset huomioivat myös
lääketurvallisuuden. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty päivittäisiä, maksuttomia
toimituksia eikä oikaisuvaatimuksessa esille tuotuja ympäristö- ja ilmastonäkökohtia,
joten niitä ei voida pitää valintaperusteena.
Valitun palveluntuottajan tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset eikä
päätöksen muuttamiselle ole perusteita.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta.
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Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hylkää Hämeenkyrön Apteekin oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hämeenkyrön Apteekki
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§ 18
Hämeenkyrön Apteekin hankintaoikaisuvaatimus: Lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun hankintapäätös
HMKDno-2019-455
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Hämeenkyrön Apteekki on toimittanut 20.2.2020 hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa
vaaditaan lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevaan päätökseen uutta käsittelyä.
Hämeenkyrön Apteekki vetoaa hankintaoikaisuvaatimuksessaan
kokonaistaloudellisuuteen, lääketurvallisuuteen, tarjoamiinsa maksuttomiin
palveluihin sekä ilmasto- ja ympäristönäkökohtiin. Hankintaoikaisuvaatimus on
oheismateriaalina.
Vs. sosiaalijohtaja on 18.2.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun hankinnasta. Saatujen tarjousten perusteella palveluntuottajaksi
on valittu Sammon Apteekki sopimuskaudeksi 1.6.2020-31.5.2023, sopimukseen
sisältyy 1+1 optiovuotta. Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2020 tarjouksen
jättäneille palveluntuottajille. Hämeenkyrön Apteekki jätti tarjouksen. Hämeenkyrön
Apteekin oikaisuvaatimus on saapunut muutoksenhakuaikana.
Perusturvalautakunta päätti 20.11.2019 § 69 lääkkeiden koneellisen
annosjakelupalvelun kilpailuttamisesta ja hankinnan kriteereistä. Tarjouspyyntö
julkaistiin 18.12.2019 kunnan www-sivuilla, tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja
pienhankinnat.fi-sivustolla. Kiinnostuneilla palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää
tarjouspyyntöön lisätietopyyntöjä 10.1.2020 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin
vastattiin 14.1.2020. Sitova tarjous tuli jättää 23.1.2020 klo 15.00 mennessä.
Tarjoukset avattiin 24.1.2020.
Hankinnan toteuttamisessa on noudatettu Hämeenkyrön kunnan hankintaohjeita.
Hankinta on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnön mukaan: ”
Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelu täyttää lakien ja
viranomaismääräysten asettamat velvoitteet ja vaatimukset ja palvelukuvauksessa
esitetyt palvelun vähimmäisvaatimukset.” Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön
liitteenä olleessa palvelukuvauksessa.
Hankintapäätös on tehty tarjouspyynnön ja sen liitteenä olleen palvelukuvauksen
kriteerien mukaisesti. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hinta tuli ilmoittaa kahden
viikon lääke-erätoimitukselle yhtä asiakasta kohden, sisältäen annosjakelupalvelun ja
kuljetuksen. Tarjouspyynnön palvelukuvauksen vaatimukset huomioivat myös
lääketurvallisuuden. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty päivittäisiä, maksuttomia
toimituksia eikä hankintaoikaisuvaatimuksessa esille tuotuja ympäristö- ja
ilmastonäkökohtia, joten niitä ei voida pitää valintaperusteena.
Valitun palveluntuottajan tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset eikä
päätöksen muuttamiselle ole perusteita.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta.
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Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hylkää Hämeekyrön Apteekin hankintaoikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hämeenkyrön Apteekki

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 19
Johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeen muutos
HMKDno-2020-85
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen
virantoimituspäivä on 31.8.2020. Virka tullaan julistamaan haettavaksi erillisessä
pykälässä. Vastuualueen esimiehen valinta kuuluu hallintosäännön 70 §:n mukaan
lautakunnan päätösvaltaan. Nimikkeen muuttamisesta päättää hallintosäännön 75 §:n
mukaan se viranomainen, joka tekee valinnan ko. virkaan, kuultuaan
henkilöstöpäällikköä.
Johtava sosiaalityöntekijä johtaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen
toimintaa. Vastuualueen toimintaan kuuluvat aikuissosiaalityön palvelut, ehkäisevä ja
täydentävä toimeentulotuki, välitystilien hoito, maahanmuuttajien sosiaalityön
palvelut ja hybridiyksikkö, lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset
sosiaalityön palvelut, perheoikeudelliset palvelut, perheneuvonnan palvelut ja
perhetyö.
Sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen esimiehen nimike (vakanssi nro 3002)
esitetään muutettavaksi siten, että nimike olisi sosiaalityön päällikkö. Hämeenkyrön
perusturvapalveluissa sosiaalipalveluiden vastuualueiden esimiehet ovat
nimikkeeltään päällikköjä lukuun ottamatta johtavan sosiaalityöntekijän nimikettä.
Muutos yhdenmukaistaisi vastuualueiden esimiesten nimikkeet ja näiltä osin
selkiyttäisi niitä. Sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualue on laaja ja esimiehellä on
alaisenaan muitakin työntekijöitä kuin sosiaalityöntekijöitä, mm. puheterapeutti ja
perhetyöntekijä. Sosiaalityön päällikkö - nimike kuvaa vastuualueen palvelujen laajaa
sisältöä paremmin kuin johtava sosiaalityöntekijä - nimike, josta muodostuu helposti
mielikuva lähinnä vain sosiaalityöntekijöiden tiimiä johtavasta henkilöstä.
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen 4.3.2020:
Puollan esitystä nimikkeen muutoksesta. Muutos yhdenmukaistaa vastuualueen
esimiestason nimikkeistön sosiaalipalvelujen palvelualueella.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. muuttaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen esimiehen (vakanssi
3002) virkanimikkeen sosiaalityön päällikkö - nimikkeeksi
2. todeta, että muutos astuu voimaan siitä alkaen, kun uusi viranhaltija aloittaa
virantoimituksen.
3. hyväksyä tämän pykälän tarkastetuksi välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 20
Sosiaalityön päällikön virka
HMKDno-2020-86
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen
virantoimituspäivä on 31.8.2020. Irtisanoutumisilmoitus on oheismateriaalina.
Vastuualueen esimiehen valinta kuuluu hallintosäännön 70 §:n mukaan lautakunnan
päätösvaltaan. Valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä
hallintosäännön 69 §:n mukaan. Perusturvalautakunta on tässä kokouksessa
erillisessä pykälässä käsitellyt johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeen
muuttamista sosiaalityön päälliköksi.
Sosiaalityön päällikkö johtaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen toimintaa.
Tehtävään on sisältynyt johtavan sosiaalityöntekijän tehtävien ohella myös
lastenvalvojan tehtävät, jotka ovat vieneet liki 50 % työajasta. Haettavaksi julistettava
sosiaalityön päällikön virka ei enää sisällä lastenvalvojan tehtäviä, vaan ne tullaan
siirtämään toisen henkilön hoidettavaksi. Tehtävään tulee edelleen sisältymään jonkin
verran asiakastyötä tehtävänkuvassa erikseen määritellysti. Tällä muutoksella
vahvistetaan mahdollisuutta tehdä vastuualueen esimiehen tehtäviä.
Kelpoisuusehtona sosiaalityön päällikön virkaan on sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän
pätevyys. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja johtamisen erikoistumisopinnot.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta
1. julistaa haettavaksi sosiaalityön päällikön viran 1.8.2020 alkaen
2. määrää viran kelpoisuusehdoksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (817/2015) mukaisen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyden
3. valitsee haastatteluryhmään lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi jäsentä sekä
viranhaltijoista vs. sosiaalijohtajan ja kotihoidon päällikön
Päätös
Perusturvalautakunta päätti
1. julistaa haettavaksi sosiaalityön päällikön viran 1.8.2020 alkaen
2. määrätä viran kelpoisuusehdoksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (817/2015) mukaisen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyden
3. valita haastatteluryhmään perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jussi
Niinenmaan ja jäsenet Hannele Nordforsin ja Susanna Palomäen sekä
viranhaltijoista vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoen ja kotihoidon päällikkö Sirpa
Hiltusen
Tiedoksi

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 21
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 28.1.-3.3.2020
(päätökset tallennettu Virran työtilaan):
Ylilääkäri
19.2.2020 Terveyskeskuslääkärin vakituisen viran täyttö
Vs. sosiaalijohtaja
11.2.2020 Ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisu AVPH:n hankinta ja käyttöönotto
sosiaalipalveluissa
18.2.2020 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 22
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiat (asiakirjat on tallennettu
Virran työtilaan):
1. Valviran ilmoitukset ja päätökset
2. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät
1.1.2020 (korvaa kuntainfon 9/2019)
3. Perusturvalautakunnan itsearviointikyselyn tulokset
4. Talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.1.2020
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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Kunnallisvalitus
§16, §17
Kunnallisvalitusohje
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 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:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
fax: 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika on 30 päivää.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta
nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava
oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
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Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain
vastaisuudesta.
Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan
kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000
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Muutoksenhakukielto
§18, §20
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§13, §14, §15, §19
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan
perusturvalautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

