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§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä viimeistään toisena päivänä
sähköisen linkin saamisesta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Susanna Palomäki ja Mikko Ahola.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Palomäki ja Mikko Ahola.
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Perusturvalautakunta, § 70,20.11.2019
Perusturvalautakunta, § 77, 18.12.2019
§ 77
Palvelusetelit erikoissairaanhoidon palveluissa
HMKDno-2019-454
Perusturvalautakunta, 20.11.2019, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Parmanen
tuomas.parmanen@hameenkyro.fi
ylilääkäri
Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluissa on ollut käytössä
maksusitoumushankintamenettely koskien perustason erikoissairaanhoidon ja
tutkimusten palveluhankintaa vaihtoehtona julkisen erikoissairaanhoidon palveluille.
Pääosin palveluiden hankinta on kohdistunut erikoislääkärikonsultaatioiden ja
erikoistutkimusten hankintaan. Tavoitteena on ollut nopeampi palvelun saatavuus ja
jatkohoitosuunnitelman teko, hoitokoordinaation säilyttäminen
perusterveydenhuollossa ja parempi kustannusten hallinta. Maksusitoumusostojen
käyttö on perustunut lääketieteelliseen ja todettuun erikoissairaanhoidon palvelun
tarpeeseen ja tällä menettelyllä on korvattu peruserikoissairaanhoidollinen julkisen
erikoissairaanhoidon käyttö.
Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluille on tarjottu mahdollisuutta osallistua Nokian,
Ylöjärven ja Kangasalan kaupukien sekä Pirkkalan ja Lempäälän kuntien
erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajien valintaan ja aloittaa erikoissairaanhoidon
palveluiden järjestäminen ja hankkiminen palveluseteleleiden avulla.
Edellä mainitut kaupungit ja kunnat ovat tarjonneet palveluseteleillä
erikoissairaanhoidon palveluja vuodesta 2013 alkaen, osa kunnista jo vuodesta 2011
alkaen. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kustannuksia on säästynyt ja
lisäksi kuntalaiset ovat saaneet valinnan vapautta hoitopaikkansa suhteen.
Palvelusetelit on myös todettu hyväksi tavaksi tukea omalääkäreiden
konsultaatiotoimintaa, jolloin potilaan hoitopolku pysyy paremmin omalääkärin
seurannassa. Palvelusetelituottajina ovat olleet aikaisemmin seuraavat tuottajat:
Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Oy, Röntgentutka Oy, Suomen Terveystalo Oy, Tampereen
Ritarihuone Oy (Johanneksen klinikka), Tekonivelsairaala Coxa Oy.
Tavoitteena on saada palveluntuottajilta palvelusetelihintatarjoukset marraskuussa
niin, että hankintaa koskeva päätös voitaisiin tehdä aikaisintaan joulukuussa 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Nokian, Ylöjärven ja
Kangasalan kaupunkien sekä Pirkkalan ja Lempäälän kuntien kanssa
erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajien valintaan, mikä mahdollistaa myöhemmin
tarjousten jättämisen jälkeen perusturvalautakunnan niin päättäessä
erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnan palvelusetelillä.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 18.12.2019, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Parmanen
tuomas.parmanen@hameenkyro.fi
ylilääkäri
Liitteet

1 Palvelusetelituotteiden hintavertailutaulukko, lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet.pdf
2 Palvelusetelituotteiden hintavertailutaulukko, avohoito ja diagnostiikka.pdf
3 Palveluseteleiden poissulkemistaulukko.pdf
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säädetään
palvelusetelin käyttämisestä kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Palvelusetelin avulla pyritään mm. lisäämään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja
parantamaan palvelujen saatavuutta. Palveluseteli on järjestämisvastuussa olevan
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämä sitoumus, jolla korvataan
palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään
arvoon asti. Asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuu on palvelun tuottajan hinnan
ja kunnan myöntämän palvelusetelin erotus.
Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää
palveluseteliä. Kunta myös määrittelee palvelusetelin arvon. Jos asiakas ei halua
käyttää palveluseteliä, tulee kunnan ohajta hänet muilla tavoin järjestettävien
palvelujen piiriin. Toisaalta asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi
palvelusetelillä. Palvelusetelin käytön yleisperiaatteena on mahdollistaa
erikoissairaanhoidon ja osin yleislääketieteen alan palvelun hankinta
palvelusetelitoimijoiden tuottamana silloin, kun palvelun tarve on lääketieteellisesti
perusteltu.
Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat ovat
käyttäneet palvelusetelillä erikoissairaanhoidon palveluissa jo vuodesta 2011 alkaen.
Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kustannuksia on säästynyt ja lisäksi
kuntalaiset ovat saaneet valinnan vapautta hoitopaikkansa suhteen. Palvelusetelit on
myös todettu hyväksi tavaksi tukea omalääkäreiden konsultaatiotoimintaa, jolloin
potilaan hoitopolku pysyy koko ajan omalääkärin valvonnassa. Lisäksi KPMG teki v.
2019 aikana selvityksen Kehyskuntien erikoissairaanhoidon palvelusetelin käytöstä ja
selvityksen perusteella palveluseteli on toimiva ratkaisu asiakkaiden, palveluiden
tilaajien ja tuottajien näkökulmasta.
Kehyskuntien edellinen palvelusetelituottajien ja tuotteiden kausi alkoi 1.1.2015 ja
päättyy sellaisenaan 31.12.2019. Uusi kausi palvelusetelituottajien ja tuotteiden osalta
koskee 1.1.2020 – 31.12.2023 ajanjaksoa. Vuoden 2020 alusta palvelusetelillä
hankittavien palveluiden valikoima koskee sekä avohoidon palveluita että
lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä. Uusi palvelusetelituotteita ovat mm. uniapneaan
liittyvät setelit.
Aiemman käytännön mukaisesti palvelusetelin omavastuuosuus on edullisimmillaan
saman suuruinen kuin vastaavan palvelun hankkimisen asiakasmaksu Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2019 ovat voimassa olevat asiakasmaksut olleet 41,20
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euroa (konsultaatiot) ja 135,10 euroa (toimenpiteet). Yleislääkäripalveluun liittyvän
palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy kunnan terveyspalveluiden asiakasmaksuja
ja niiden määräytymistä koskevien periaatteiden mukaisesti.
Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytyksenä on ollut ainakin yhden
tuoteryhmän olennaisten palvelujen tarjoaminen, kelpoisuusehtojen täyttyminen,
palvelujen riittävän hyvä laatu sekä palvelujen hintataso. Hintatason osalta on
noudatettu 50 % rajaa, niin että hinta tuoteryhmittäin (konsultaatiot ja avohoidon
palvelut) voi olla korkeintaan 50 % kalliimpi kuin kyseisen tuoteryhmän tuotteiden
edullisin tarjottu hinta. Lyhytjälkihoitoisten toimenpiteiden osalta vastaava hintaraja
katsotaan yksittäisten palvelukorien ja – pakettien sekä tuotteiden osalta.
Kaudelle 2020 – 2023 pyydettiin palvelusetelituottajia ilmoittautumaan lehti-
ilmoituksella, joka julkaistiin Aamulehdessä 10.11.2019. Ilmoittautumiset vaadittavien
tietojen kera pyydettiin toimittamaan 25.11.2019 klo 12.00 mennessä Kangasalan
kaupungin osoitteeseen. Tarkemmat palvelusetelituotteet ja ilmoittautumiseen
edellytetyt tiedot julkaistiin kaikkien Kehyskuntien nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä palvelusetelituottajiksi ilmoittautuivat:
Coronaria Uniklinikka Oy (taulukoissa nimellä Coronaria)
Lääkäriasema Johanneksen Klinikka/Johanneksen Klinikka (taulukoissa nimellä
Johanneksen Klinikka)
Mehiläinen Oy (taulukoissa Mehiläinen)
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy (taulukoissa Pihlajalinna)
Suomen Terveystalo Oy (taulukoissa Terveystalo)
Tekonivelsairaala Coxa Oy (taulukoissa Coxa)
Tullinkulman Työterveys Oy (taulukoissa Tullinkulman Työterveys)
Tarjoukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.
Palvelusetelituotteiden tarjotuista hinnoista tehty hintavertailutaulukko sekä näiden
perusteella laadittu lomake poissulkemisista hintojen tai tuoteryhmän olennaisten
palvelujen perusteella ovat liitteinä. Oheismateriaalina on palvelusetelituottajien
tuoteluettelo ja palvelusetelituottajien ilmoittautumislomake. Hyväksyttäväksi
esitettävät palveluntuottajat ovat täyttäneet ilmoittautumislomakkeen mukaiset
vaatimukset liittyen tilaajavastuulainmukaisiin tietovaatimuksiin ja muihin
kelpoisuusvaatimuksiin (luotettavuus ja yleinen soveltuvuus, ammattitaito,
vakavavaraisuus, yleinen vastuullisuus ja toimintavarmuus).

Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää
1. hankkia terveydenhuollon palveluita palvelusetelillä
2. hyväksyä palveluntuottajiksi 1.1.2020 - 31.12.2023 seuraavat tuottajat:
Coronaria Uniklinikka Oy
Lääkäriasema Johanneksen Klinikka
Mehiläinen Oy
Pihlajalinna Oy
Suomen Terveystalo Oy
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Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tullinkulman Työterveys Oy
sulkea pois palvelusetelituotteiden poissulkemistaulukko -liitteen mukaiset
tuoteryhmät ja tuotteet
vahvistaa palveluseteleiden suuruuden sellaiseksi, että tuotteittain edullisimman
tuotteen osalta omavastuu on sama kuin asiakasmaksuista päätettäessä
hyväksytty erikoissairaanhoidon käyntimaksu ja päiväkirurgisissa tuotteissa
päiväkirurgian maksu sekä yleislääkäripalveluun liittyen kunnan
terveyspalveluiden asiakasmaksut
antaa ylilääkärille oikeuden päättää, mitä hyväksyttyjen tuottajien
palveluseteleitä otetaan käyttöön omaa toimintaa täydentämään
antaa ylilääkärille oikeuden täydentää tai karsia palvelusetelituotantoa
tuotteiden osalta, täsmentää käytössä olevien tuotteiden sisältökuvausta ja
tehdä Hämeenkyrön terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa koskevat ohjeet

Kokouskäsittely
Sosiaalijohtaja Taina Niiranen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 78
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen
HMKDno-2017-693
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määräävät kunnallisista
sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista. Lain mukaan palvelusta perittävä
maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
ja asetuksella säädetään maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi
maksukyvyn mukaan. Asetuksen 33 a §:n mukaisesti enimmäismäärät ja tulorajat
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin mukaisesti ja
indeksitarkistukset tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1
päivänä. Valtioneuvosto on vahvistanut 1.1.2020 voimaan tulevat enimmäismäärät
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismenojen rajoissa kuuluvat
kunnan harkintavaltaan. Hämeenkyrössä voimassa olevat maksut ovat olleet
asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia.
Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia
vuosille 2020-2021, koska kansaneläkeindeksi ei ole muuttunut vuodesta 2017. Edellä
mainitut maksut pysyvät ennallaan. Työeläkeindeksin pisteluvun muutos vuoden 2017
ja vuoden 2019 välillä on kaksi prosenttia. Työeläkeindeksin muutoksen mukaiset
indeksitarkistukset kohdistuvat kotona annettavann palvelun tulorajoihin ja tulorajan
korotukseen (asiakasmaksuasetus 3 § 2 ja 3 mom) sekä henkilökohtaiseen käyttöön
jätettävään käyttövaraan, kun kunta periin henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai
saamiset (asiakasmaksuasetus 33 §). Työeläkeindeksillä tarkistetut euromäärät
pyöristetään asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan lähimpään täyteen euroon.
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee 108 eurosta 110 euroon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
perusturvapalveluiden palvelupäälliköt, laskuttajat, potilastoimisto
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§ 79
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen
HMKDno-2017-691
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hiltunen
Liitteet

1 Omaishoidon tuen soveltamisohje 1.1.2020 alkaen
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §: n mukaan
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:
ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Omaishoidon tuen hoitopalkkion
vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa
kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai
pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin merkitsee
hoitopalkkoihin noin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.
Esitys omaishoidon tuen maksuluokista indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2020 alkaen:
OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT JA MAKSULUOKAT
Maksuluokka III / 410,00 €/kk (400,00)
Hoidettava tarvitsee runsaasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä
toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. ruokailussa ja WC-
asioissa, tai hän tarvitsee hoitajan läsnäolon muistamattomuuden tai levottomuuden
takia. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan
työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Joissakin tapauksissa hoidettava voi olla
osan päivästä hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa, jos hoito hänen kotona
ollessaan on erittäin vaativaa ja sitovaa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsisi
runsaasti kotihoidon palveluja (käynnit 3-5 kertaa vrk) ja/tai kuormittaisi laitoshoitoa.
Maksuluokka II / 547,00 €/kk (536,00)
Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä
toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. liikkumisessa,
ruokailussa ja WC-asioissa. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on
sitovaa eikä hoitajan työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Hoitotyöllä
vältetään säännöllinen toistuva laitoshoidon tarve.
Maksuluokka I / 730 €/kk (714,00)
Hoidettava tarvitsee jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissaan ja runsaasti hoivaa ja
huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettavaa ei voi jättää yksin mihinkään vuorokauden
aikaan. Hoitotyö on raskasta ja sitovaa. Hoitajan työssäkäynti ei ole mahdollista.
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Hoidettavalla on runsas avuntarve esim. peseytymisessä, pukeutumisessa, WC-
asioissa ja ruokailussa, tai hän vaatii muistamattomuuden ja levottomuuden takia
jatkuvaa valvontaa tai hän on vuodepotilas. Hoidettava ei voi toimintakykynsä takia
käydä päivittäin hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa. Ilman omaishoitajaa
asiakas tarvitsee tehostetun asumispalvelu- tai laitoshoitopaikan.
Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen hoidettavan hoito voidaan
järjestää toimeksiantosopimuksella. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä
omaishoitolain 3 §:n 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävän sijaishoitajan kanssa.
Sijaishoidosta toimeksiantosopimusta tehtäessä varmistetaan järjestelyn olevan
hoidettavan edun mukaista.
Toimeksiantosopimuksessa sovitaan:
1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta
4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista
Sijaishoitajalle maksetaan:
Maksuluokka III: sijaishoitopalkkio

78,00 €/vrk eli 3,25 €/h

Maksuluokka II: sijaishoitopalkkio

105,00 €/vrk eli 4,37 €/h

Maksuluokka I: sijaishoitopalkkio

128,00 €/vrk eli 5,33 €/h

Palkkio maksetaan tehtyjen tuntien mukaan. Kulukorvauksia ei makseta erikseen.
Asiakas hankkii sijaishoitajan itse tai tarvittaessa kunnan avustuksella. Sijaishoitajan
kanssa tehdään toimeksiantosopimus määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi.
Maksettava palkkio on veronalaista tuloa.
Omaishoidon tilapäisen lomituksen (alle 4 tuntia) asiakasmaksu on käyntimaksun
suuruinen 12,00 euroa.
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan
antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään maksua 11,40 euroa vuorokaudelta.
Lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta sovitaan omaishoidon palveluohjaajan
/asiakasohjaajan kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy
1. omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2020 selosteen mukaisesti
2. liitteenä olevan omaishoidon tuen soveltamisohjeen 1.1.2020 alkaen
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kotihoitopäällikkö Hiltunen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 80
Lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
1.1.2020 alkaen
HMKDno-2017-696
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Sipiläinen
Liitteet

1 Lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja
kulukorvaukset 1.1.2020.pdf
Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon
järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa
käytetään lastensuojelussa huostaanotettujen, kiireellisesti sijoitettujen tai avohuollon
tukitoimenpiteenä sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseen.
Perhehoito voi olla myös lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa. Lastensuojelulain
mukaisesti sijaishuolto pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona.
Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä tarvittaessa
käynnistämiskorvausta. Lisäksi perhehoitajalle voidaan korvata kuukausittain
maksettavan kulukorvauksen lisäksi muita erikseen sovittuja kuluja.
Perhehoitolaki (263/2015) määrittää hoitopalkkion ja kulukorvauksen
vähimmäismäärät. Vuonna 2020 hoitopalkkion vähimmäismäärä on 816,21 euroa/kk
ja kulukorvauksen vähimmäismäärä on 423,31 euroa/kk. Käynnistämiskorvauksen
enimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 3006,24 euroa. Sovittuihin kulukorvauksiin ja
hoitopalkkioihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.
Perhehoidossa on tällä hetkellä 16 hämeenkyröläistä lasta tai nuorta.
Lasten perhehoidon sekä tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
1.1.2020 alkaen ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti lasten perhehoidon sekä
tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Perusturvalautakunta
1. hyväksyi sosiaalijohtajan ehdotuksen
2. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Esteellisyys
Susanna Palomäki poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi.
Palomäki on asianosainen.
Tiedoksi
johtava sosiaalityöntekijä, palkkasihteerit

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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18.12.2019
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§ 81
Oikopolun kiinteistön vuokraaminen perusturvapalvelujen käyttöön
HMKDno-2019-465
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Nuorten toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön lisää toimintojen synergiaa
sekä synnyttää Hämeenkyröön uudenlaisen nuorisotalokulttuurin. Vastuualueiden
ylittävä tiivis yhteistyö lisää hämeenkyröläisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.
Hämeenkyrön kunnan nuorisotilat ovat Koskilinnan kellaritiloissa. Etsivän nuorisotyön
ja starttivalmennuksen toimitilat ovat Valtakatu 5:ssä. Molemmissa kiinteistöissä on
huomattavaa korjausvelkaa. Perusnuorisotyön nuoriso-ohjaajat sekä
starttivalmennuksen ja etsivän nuorisotyön työntekijät tekevät paljon yhteistyötä.
Hämeenkyrössä käynnistyy vuoden 2020 alussa yläkoulun 7-9 -luokkalaisille
suunnattu joustavan perusopetuksen ns. jopo-luokka, joka tarvitsee toimintamallinsa
mukaiset tilat. Luokalle on eduksi, että pääosa sen toiminnasta on erilaisen
päivärytminsä vuoksi muualla kuin Yhteiskoulun tiloissa.
SPR:n hybridiyksikön käytössä ollut Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:n omistama
Oikopolun kiinteistö on tyhjenemässä joulukuun 2019 aikana. Vapautuviin tiloihin on
mahdollista sijoittaa etsivän ja perusnuorisotyön työntekijät sekä päivisin toimivien
starttivalmennuksen ja jopo-luokan vaatimat ryhmätyötilat, jotka iltaisin toimivat alle
18-vuotiaiden nuorten avoimena nuorisotilana.
Hämeenkyrön varhaiskasvatuksella on viikoittain erilaisia ohjattuja, perheitä tukevia
toimintaryhmiä, joiden pääosin aamupäiviin sijoittuva toiminta sopii Oikopolun
kiinteistöön samanaikaisesti rakennuksen muun päivätoiminnan kanssa. Oikopolun
kiinteistöön tulevat myös nuoren tukiasunto sekä bänditila. Kaikkien näiden
toimintojen myötä Oikopolun kiinteistön käyttöaste tulee olemaan korkea.
Oikopolun käyttöönottomahdollisuudesta ja pintaremontista on käyty neuvotteluja
Asunnonhankinta Oy:n ja kunnan kiinteistötoimen edustajien kanssa.
Tilakatselmuksessa on todettu tilojen sopivuus monipuoliseen nuorisotyöhön
remontin jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää teknisille palveluille kiinteistön vuokraamista
tarkoitukseen sopivasti remontoituna perusturvapalvelujen käyttöön etsivän
nuorisotyön ja starttivalmennuksen tiloiksi viimeistään 1.2.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
vs. tekninen johtaja Luoma, kiinteistöpäällikkö Wallin, työllisyyspalvelujen päällikkö
Rajakoski
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Perusturvalautakunta, § 52,25.09.2019
Perusturvalautakunta, § 82, 18.12.2019
§ 82
Pirkanmaan henkilökohtaisen avun kriteerit, toimintakäsikirja sekä henkilökohtaisen avun
keskukseen liittyvä sopimus
HMKDno-2019-382
Perusturvalautakunta, 25.09.2019, § 52
Valmistelijat / 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
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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
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
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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
henkilökohtaisen avun palveluun on suunniteltu kustannettavaksi kuntien kesken
palkkalaskelmaperustaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 18.12.2019, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
Liitteet

1 Henkilökohtaisen avun kriteerit Pirkanmaa.pdf
2 Henkilökohtaisen avun keskus Yhteistoimintasopimus liitteineen
3 Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja 1.1.2020 Pirkanmaa.pdf
Hämeenkyrön perusturvalautakunta on päättänyt 25.9.2019 § 52, että Hämeenkyrön
kunta lähtee mukaan Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa
keskus laajenee henkilökohtaisen avun keskukseksi. Hämeenkyrön kunta on em.
päätöksellä sitoutunut ostamaan keskukselta 1.1.2020 alkaen palveluita erikseen
laadittavan sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunki toimii keskuksen
vastuukuntana. Vastuu henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arviosta ja
päätöksenteosta säilyy asiakkaan kotikunnalla. Keskus vastaa lakisääteisestä
ohjauksesta ja neuvonnasta sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin
palkanmaksusta.
Yhteistoiminnan edellytyksenä on, että Pirkanmaan alueella on käytössä yhteiset
henkilökohtaisen avun kriteerit ja toimintakäytännöt. Keskus vastaa toiminnan
jatkuvasta kehittämisestä, jotta palvelut olisivat jatkossakin yhdenvertaiset, laadukkaat
ja vastaavat asiakkaiden palvelutarpeeseen, sekä kustannusten kasvua hillitsevät.
Tiivistä yhteistyötä tehdään kuntien vammaispalvelujen kanssa.
Liitteenä olevissa kriteereissä ja työnantajamallin käsikirjassa kuvataan
yksityiskohtaisesti yhteistoiminnan perusteet, sekä kunnan ja keskuksen välinen
yhteistyö ja vastuut. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirjan
päivittämisestä vastaa jatkossa keskuksen ohjausryhmä, jossa on edustus jokaisesta
kunnasta. Kuntien lautakuntiin toimintaohje viedään tilanteissa, joissa ohjeen muutos
vaikuttaa oleellisesti asiakkaan asemaan ja/tai kunnan kustannuksiin.
Kriteerejä ja käsikirjaa on työstetty yhdessä kaikkien Pirkanmaan kuntien
työntekijöiden kanssa. Keskuksen ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty
henkilökohtaisen avun työnantajanmallin käytäntöjen yhtenäistämiseen. Vuonna 2021
yhteistoiminta laajennetaan koskemaan myös henkilökohtaisen avun ostopalvelua ja
palveluseteliä. Näistä sovitaan myöhemmin erillisillä sopimuksilla.
Työantajamallissa kaikkiin uusiin työsuhteisiin sovelletaan ja noudatetaan yleistä
työlainsäädäntöä ja sen määräyksiä eli työsopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalaki,
työterveyslakia, sairausvakuutuslakia sekä tarvittaessa lakia lasten kanssa
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työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi sekä muita soveltuvia lakeja. Lisäksi
noudatetaan Pirkanmaan kuntien yhteistä työnantajan käsikirjaa. Henkilökohtaisten
avustajien työnantajien liitto ry:n (Hetan) jäseniksi liittyvien työnantajien avustajien
työsuhteisiin sovelletaan Heta-Tes:iä.
Kaikkien uusien avustajien tuntipalkka on Heta-Tes:in mukainen eli 10,70 euroa/ tunti
ja palkkaa nostetaan automaattisesti Heta-Liiton prosenttikorotusten mukaisesti.
Lisäksi kaikille avustajille korvataan Heta-Tes:in mukaiset työaikakorvaukset koskien
ilta-, yö ja lauantailisiä. Vanhojen ennen keskuksen toiminnan aloittamista alkaneiden
työsopimusten osalta työehdot tai tuntipalkka eivät muutu, vaan jatkuvat samanlaisina
kuin tähänkin saakka.
Hämeenkyrössä muutoksia tulee ainakin seuraaviin käytäntöihin ja
korvauksiin:
1. Avustajien perustuntipalkka on nykyisen 10,75 euron sijaan 10,70 euroa.
2. Lomaraha korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla.
Lomaraha ei ole lakisääteinen vuosilomalain edellyttämä korvaus.
3. Avustajien ateriakulut työmatkan ajalta korvataan jatkossa vain Heta-liittoon
kuuluvien työnantajien kohdalla.
4. Kokemusvuosilisät korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien
kohdalla.
5. Tilapäinen hoitovapaa korvataan jatkossa palkallisena (3 päivää) vain Heta-
liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla. Muille ei lapsen sairastuessa korvata
vapaata palkallisena, mutta annetaan lain mukainen mahdollisuus neljän päivän
vapaaseen.
6. Palkanmaksupäiviä on keskuksen toiminnan aloittaessa kaksi entisen yhden
palkanmaksupäivän sijaan.
7. Työnantajan mahdollisuus syöttää avustajan työtunnit itse järjestelmään
mahdollistuu.
8. Muutos tuntilistojen toimitusosoitteeseen sekä lomakorvausten ja
pitämättömien lomien maksupäiviin.
Henkilökohtaisen avun keskukseen liittyvät asiat ja käytännöt tullaan esittelemään
vuoden 2020 ensimmäisessä vammaisneuvoston kokouksessa vammaispalveluiden
päällikön toimesta. Suunnitteilla on myös kuntien vammaisneuvostojen edustajien
kutsuminen alkuvuonna 2020 Tampereelle tutustumaan henkilökohtaisen avun
keskukseen.
Liittenä ovat henkilökohtaisen avun kriteerit, Pirkanmaan henkilökohtaisen avun
keskuksen Työnantajamallin käsikirja 1.1.2020 ja sopimus Pirkanmaan
henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana
1.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevat Pirkanmaan maakunnallisen henkilökohtaisen avun
työnantajamallin käsikirjan ja henkilökohtaisen avun kriteerit
2. hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa sosiaalijohtajan
allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tampereen kaupunki, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki
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§ 83
Perusturvalautakunnan kokoukset 2020
HMKDno-2017-447
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja
paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoon kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
sen pitämisestä.
Perusturvalautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin klo 17.00
alkaen sosiaali- ja terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa. Kevätkaudella
2020 perusturvalautakunnan kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti:
5.2.2020
11.3.2020
15.4.2020
13.5.2020
17.6.2020
Jaoston kokous pidetään tarvittaessa, yleensä samana päivänä kuin
perusturvalautakunnan kokous.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta pitää kokouksensa selosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus, perusturvapalveluiden palvelujohtajat, perusturvapalveluiden
palvelupäälliköt
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§ 84
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 12.11.
-9.12.2019 (päätökset tallennettu Virran työtilaan):
Ylilääkäri
28.11.2019 § 14 Päivystyksen lääkäripalveluiden ostopalvelusopimus
Johtava sosiaalityöntekijä
5.12.2019 § 7 Sosiaalityöntekijän valinta
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Peruturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.12.2019

10/2019
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§ 85
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiat (asiakirjat on tallennettu
Virran työtilaan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valviran ilmoitukset ja päätökset
Talouden toteuma 1.1.-30.11.2019
Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 18.11.2019 § 54: Taloussuunnitelma
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.11.2019 § 197: Henkilöstösuunnitelma
2020
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.11.2019 § 198: Virkojen perustaminen
henkilöstösuunnitelman 2020 mukaisesti
Ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta 27.11.2019 §: Oikopolun kiinteistön
vuokraaminen sivistyspalvelujen käyttöön
Yhteistyösopimus Tampereen mielenterveysseura ry:n kanssa Mieli matkalla -
hankkeesta
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Toimeentulotuen perusosa 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät
1.1.2020
Sosiaalijohtajan irtisanoutuminen

Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.12.2019

10/2019
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Muutoksenhakukielto
§83
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.)

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.12.2019

10/2019
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Oikaisuvaatimus
§77, §78, §79, §80, §81, §82
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

