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§ 50
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä viimeistään toisena päivänä
sähköisen linkin saamisesta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Paavola ja Paula Ylivakeri.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Paavola ja Paula Ylivakeri.
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§ 52
Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentaminen yhteiseksi perhehoidon ja henkilökohtaisen
avun keskukseksi
HMKDno-2019-382
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
Pirkanmaalla toimii perhehoidon maakunnallinen yksikkö, jota on tarkoitus laajentaa
vaiheittain yhteiseksi omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskukseksi.
Yhteistä keskusta tarvitaan, jotta toiminta olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti
vaikuttavampaa ja pirkanmaalaisille asiakkaille yhdenvertaisempaa. Keskittämällä
yhdelle toimijalle näiden palveluiden lakisääteisiä tehtäviä sekä muita yhteisiä
toimintoja, pystytään kuntien talous- ja henkilöstöresursseja käyttämään nykyistä
tehokkaammin ja osaamista vahvistaen.
Keskuksen tausta ja toimintamalli
Suunnitelma omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen
toteuttamiseksi on laadittu Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.
Omais- ja perhehoidon keskukset ovat olleet hallituksen I&O kärkihankkeissa yhtenä
kehittämisen pääkohteena ja integraation kärkenä. Henkilökohtaisen avun keskuksia
puolestaan toimii jo eri puolilla Suomea.
Pirkanmaan perhehoitoyksikkö on toiminut vuodesta 2016 lähtien ja siinä ovat
mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. Tähän vakiintuneeseen toimintaan
henkilökohtaisen avun ja omaishoidon osuudet voidaan viedä joustavasti. Omais- ja
perhehoidossa sekä henkilökohtaisessa avussa on monia yhdenmukaisia lakisääteisiä
velvoitteita, kuten valmennukset, hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä hoitajien ja
avustajien sijaisjärjestelyt. Nämä tehtävät siirtyisivät keskukseen.
Keskus palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä. Asiakkaiden omatyöntekijät
työskentelevät kunnissa ja heillä on vastuu jatkossakin palvelutarpeen arvioinnista ja
päätöksenteosta. Omatyöntekijät toimivat asiakkaiden koko palvelukokonaisuudesta
vastaavina lähityöntekijöinä.
Keskuksen suunnittelu
Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskussuunnitelmaa on käsitelty
Pirkanmaan sote -johtajien ”Pirkanmaan parasta sotea” -kokouksissa 27.11.2018,
5.4.2019, 17.5.2019 ja 21.8.2019. Näiden lisäksi suunnitelmaa on työstetty sote- ja
maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä sekä ikääntyneiden ja vammaisten
palvelujen eri työryhmissä. Asiaa on käsitelty myös maakunnan yhteisissä
vammaisneuvostojen tapaamisissa ja kuntien vammaispalvelun työntekijöiden,
ikääntyneiden palvelujen työntekijöiden ja järjestöedustajien kanssa. Lisäksi
keskuksen kokonaisuutta ja palveluja on esitelty sote- ja maakuntauudistuksen
seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Keskus on saanut laajasti tukea eri tahoilta.
Keskuksen hyödyt ja kustannukset
Keskittämällä omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun palveluja saadaan
toiminnallisia hyötyjä ja mahdollisesti kustannushyötyjä. Omaishoidon ja
henkilökohtaisen avun palvelut sitovat tällä hetkellä kunnissa useiden henkilöiden
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osa- tai kokoaikaista työpanosta. Nykyisessä hajautuneessa rakenteessa mm.
palveluihin liittyvien osaamisvaatimusten hallinta on haasteellista, esimerkkinä
henkilökohtaisen avun työehtosopimusten tulkinnat.
Keskuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään perhehoidon keskukseen
henkilökohtaisen avun tehtäviä. Keskuksen laajennuksen ensimmäisen vaiheen
budjettiin on laskettu kunnissa tällä hetkellä kiinnitettynä olevat henkilöstö- ja
toimintakustannukset perhehoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Perhehoidon
toimintaan ja kustannuksiin ei tässä vaiheessa tule muutoksia. Henkilökohtaisen avun
järjestämisen kustannukset on tarkistettu toukokuussa 2019 kuntakyselynä. Pykälän
liitteenä olevassa materiaalissa on selvitetty tarkemmin kuntakohtaisia laskelmia.
Säästöjä ei Hämeenkyrössä pystytä laskelmissa määrin saavuttamaan, koska
vapautunut työpanos säilyy edelleen kunnassa. Kustannushyötyjä saataneen sitä
kautta, että palkanlaskennan kulut nykyisestä hieman vähenevät.
Keskuksen toiminnan käynnistäminen
Sote-johtajien elokuun kokouksessa vahvistettiin, että suunnitelman eteenpäin
viemistä jatketaan ja se viedään päätöksentekoon kuntien lautakuntiin. Tampere esitti
voivansa toimia jatkossa myös yhteisen keskuksen isäntäkuntana, jatkumona
perhehoidon yksikön koordinointivastuulleen.
Esityksen liitteenä on vaiheistussuunnitelma tehtäville, jotka vaiheessa I ja
myöhemmin vaiheissa II ja III siirtyvät yhteiseen keskukseen. Vaiheen I toimintoja ovat
kaikkien perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun asiakkaiden neuvonta,
henkilökohtaisen avun työnantajien ohjaus ja neuvonta sekä palkanmaksu SuoraTyö -
ohjelman avulla.
Nykyisen perhehoidon yksikön toiminnan laajentuessa henkilökohtaisen avun
palveluihin tarvitsee muodostettu keskuskokonaisuus myös uuden nimen. Jotta
keskus olisi suunnitellusti toiminnassa vuoden 2020 alussa, sen käynnistäminen
edellyttää valmistelun resursointia yhteistyössä. Ensivaiheessa valmistellaan myös
keskuksen yhteiset toimintaperiaatteet ja henkilökohtaisen avun työnantajaohjeet.
Keskuksen toimintaa tukemaan nimetään ohjausryhmä. Nykyisen perhehoidon
yksikön ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan keskuksen kokonaisuutta
vastaavaksi siten, että jokaisella kunnalla on edelleen edustus ryhmässä.
Mukaan lähteviltä kunnilta edellytetään osallistumista 1.10.2019 - 31.1.2020 välisenä
aikana keskuksen käynnistämistyöhön palkattavien henkilöiden (0,5 projektipäällikköä
ja 0,5 projektityöntekijä) kustannusten jakamiseen. Hämeenkyrön osalta nämä
kustannukset ovat arviolta noin 900 €.
Oheismateriaalina on keskusmallien esittely.

Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta lähtee mukaan Pirkanmaan
perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa keskus laajenee henkilökohtaisen
avun keskukseksi. Hämeenkyrön kunta sitoutuu ostamaan 1.1.2020
alkaen keskukselta henkilökohtaisen avun työantajamallin palveluita erikseen
myöhemmin laadittavan sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunki vastaa
laajennetun keskuksen kokonaisuuden koordinoinnista. Keskuksen laajentuminen
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henkilökohtaisen avun palveluun on suunniteltu kustannettavaksi kuntien kesken
palkkalaskelmaperustaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tampereen kaupunki, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki
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§ 53
Hämeenkyrön yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 2020 - 2023
HMKDno-2019-384
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Niiranen
taina.niiranen@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus- ja valvontasuunnitelma 2020-2023.pdf
Kunnalla on itsehallintonsa mukaisesti palvelujen järjestäjänä ja lisäksi alueensa
yksityisen palveluntuotannon valvojana ensisijainen ja keskeisin rooli. Kunnan
tehtävänä on valvoa sitä, että kunnan asiakkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelman
ja tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Sen lisäksi kunnan tulee valvoa
alueellaan sijaitsevien sosiaalipalveluyksiköiden toimintaa.
Kuntatasolla sosiaalihuollon valvontaa toteutetaan monin eri tavoin. Kunnan
sosiaalihuollosta vastaava monijäseninen toimielin valvoo viranhaltijoiden ja muun
kunnallisen henkilöstön toimintaa. Viranhaltijat valvovat ja seuraavat sekä kunnan
omaa että alueellaan sijaitsevaa ja muualta ostettua yksityistä palveluntuotantoa.
Hämeenkyrön kunnan hallintosäännön 100 §:n 2 momentin mukaan
perusturvalautakunta huolehtii yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan
järjestämisestä. Perusturvapalvelut on valmistellut yksityisten sosiaalipalvelujen
valvontasuunnitelman vuosille 2020-2023. Tähän suunnitelmaan on kirjattu ne
periaatteet, joilla yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toimintaa
Hämeenkyrön kunnassa valvotaan. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu valvonnasta
vastaavat henkilöt. Valvonnan toteutumisesta laaditaan vuosittain raportti, joka
käsitellään perusturvalautakunnassa.
Vuoden 2019 suoritettujen valvontakäyntien perusteella tullaan valvontaa vuonna
2020 painottamaan henkilöstömitoituksen ja -kelpoisuuksien tarkasteluun suhteessa
asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoitoon ja siihen liittyviin prosesseihin sekä
asiakkaan kuulemiseen ja itsemääräämisoikeuteen.
Liitteenä on valvontasuunnitelma 2020-2023.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä
1) yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman vuosille 2020- 2023
2) valvontakäyntien painotukset vuodelle 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
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kunnanhallitus, sosiaalijohtaja Niiranen, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki,
johtava sosiaalityöntekijä Niemi, asumispalveluiden päällikkö Vina, kotihoidon
päällikkö Hiltunen, toimistosihteeri Uppa
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§ 54
Taloussuunnitelma 2020, perusturvalautakunta
HMKDno-2019-248
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Kunnanhallitus antoi 26.8.2019 palvelualueille ulkoiset erät sisältävän talousarvion
kehyksen, jonka puitteissa palvelualueiden tulee talousarvio laatia. Kehys perustuu
siihen, että koko kunnan talousarviossa tavoitteena on nollatulos, jolloin toimintakate
on 57 milj. euroa. Perusturvapalveluiden ulkoinen nettosumma kunnanhallituksen
kehyksessä on 30 865 000 euroa. Talousarvioprosessin aikana kunnanhallitus on
varautunut jakamaan lisäksi 250 000 euroa erikseen päätettäviin kohteisiin ja 10 000
euroa osallistuvaan budjetointiin. Palvelualueiden tulee tehdä esitykset edellä
mainitusta 250 000 euron määrärahasta jaettaviin asioihin. Määräraha kohdennetaan
kertaluonteisiin, vuodelle 2020 kohdistuviin menoihin. Kunnanhallitus käsittelee ko.
määrärahan jakamista 7.10.2019.
Lautakuntien tulee käsitellä talousarvionsa 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus tekee
talousarvioesityksensä 4.11.2019 ja valtuusto päättää talousarviosta 18.11.2019.
Talousarviota käsiteltiin 5.9.2019 perusturvalautakunnan seminaarissa. Valtuuston,
hallituksen ja lautakuntien yhteinen talousarvioseminaari pidettiin 9.9.2019. Kunnan
johtoryhmä on käsitellyt talousarvion valmistelua syyskuussa viikoittain.
Alla olevassa taulukossa on perusturvalautakunnalle annettu kehys ja palvelualueen
johtajan talousarvioehdotus vuodelle 2020 (sisältävät ulkoiset erät).
Perusturvalautakunta

Kehys 2020

TA-ehdotus 2020

Netto (ulkoinen)

-30.865.000

-31.393.169

Yllä olevassa taulukossa on vertailu kunnanhallituksen antamaan kehykseen, joka
sisältää ulkoiset erät. Talousarvioon sisältyy myös sisäisiä eriä (kunnan sisäiset,
vastuualueiden väliset erät, esimerkiksi tilavuokrat, ateriat ja ict-palvelut), joten
varsinaiset talousarvioluvut eroavat yllä mainituista.
Talousarvioehdotus ylittää kunnanhallituksen antaman kehyksen noin
530.000 eurolla. Talousarvioehdotus sisältää kaksi uutta vakanssia,
terveyskeskuslääkäri ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi vammaispalveluissa Tunturin hoiva-
avustajan vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi. Kurjenmäkikodin
saneerauksen jälkeen asumispaikkojen määrä ja henkilöstömäärä kasvavat.
Erikoissairaanhoidon menot kasvavat noin 400.000 euroa talousarvioon 2019
verrattuna. Perusturvapalveluissa syksyllä 2019 käynnistetyn työn vaativuuden
arviointityön vaikutukset henkilöstön palkkausjärjestelmään tulevat voimaan 1.1.2020.
Siihen on varattu talousarvioehdotuksessa noin 120.000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
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Perusturvalautakunta päättä
1. esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi perusturvapalveluiden talousarvion 2020
2. esittää kunnanhallituksen erikseen jaettaviin kohteisiin 35.000 euroa
puheterapiajonojen purkamiseen ja 35.000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden
palkkaamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus/valtuusto
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§ 55
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 22.8.-17.9.2019
(päätökse tallennettu Virran työtilaan):
Vammaispalveluiden päällikkö
28.8.2019 § 3 Ohjaajien valinta Tunturin asumisyksikköön
28.8.2019 § 4 Ohjaajan valinta Tunturin asumisyksikön sijaisuuteen
Johtava sosiaalityöntekijä
12.9.2019 § 4 Tutkimuslupa
12.9.2019 § 5 Tutkimuslupa
16.9.2019 § 6 Sosiaalityöntekijän valinta
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökst tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 56
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiat (asiakirjat tallennettu Virran
työtilaan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aluehallintoviraston ilmoitukset ja päätökset
Valviran ilmoitukset ja päätökset
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2019
Ote kunnanhallituksen pöytakirjasta 26.8.2019 § 115: Hyvinvointiryhmän valinta
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 26.8.2019 § 116: Taloussuunnitelma 2020
Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 27.8.2019 § 64: Sisäiset tilavuokrat
Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 27.8.2019 § 65: Sisäiset ateriahinnat ja
keittiötilojen tilapäinen vuokraaminen 2020
8. Ote kunnanhallituksen pöyräkirjasta 16.9.2019 § 137: Tietosuojavastaavan
nimeäminen
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§50, §51, §54, §55, §56
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
§52, §53
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

