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kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 10.2.2020
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous laillliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Perusturvalautakunta
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä viimeistään toisena päivänä
sähköisen linkin saamisesta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Turo Antila ja Eeva Mäkinen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Turo Antila ja Eeva Mäkinen.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§3
Käyttösuunnitelma 2020; perusturvapalvelut
HMKDno-2019-248
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 Perusturvapalvelut_TA20 käyttösuunnitelma.pdf
Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman 18.11.2019.
Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvion
käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen
liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmien
muutoksista ilmoitetaan kunnanhalllitukselle. (Hallintosääntö 117 §) Valtuustoon
nähden sitova taso on palvelualueen nettomenot eli 33.891.200 euroa. Lautakunnat
jakavat määrärahat käyttösuunnitelmissa vastuualueille.
Talousarvion valmisteluvaiheeseen verrattuna käyttösuunnitelmaesityksessä on
siirretty 30.000 euroa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon vastuualueelle
kohdennettuna maksuttomaan ehkäisyyn. Maksutonta ehkäisyä käsiteltiin
valtuustoaloitteena vuonna 2019. Maksuttoman ehkäisyn merkitys alle 24 vuotiaille on
myös kansallisesti perusteltu, minkä vuoksi monet kunnat ovat ottaneet kyseisen
palvelun käyttöön Pirkanmaallakin. Talousarviovalmistelun aikana 30.000 euron
määrärahavaraus karsittiin pois. Nyt asiaa on tarkasteltu uudelleen ennaltaehkäisevän
terveydenhuollon palvelutoiminnan uudistamisen myötä. Maskuttomalla ehkäisyllä
voidaan saavuttaa säästöjä ei-toivottujen raskauksien välittömässä
erikoissairaanhoidossa ja synnytysten ja lastentautien alaan kuuluvassa
kiireettömässä erikoissairaanhoidossa. Lyhyen aikavälin kustannusvaikutusten
arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta.
Perusturvapalveluiden hallinnon vastuualueella on noin 120.000 euroan määräraha
työn vaativuuden arviointityön mukaisiin palkkamenoihin. Henkilöstöjaoston
päätöksen jälkeen edellä mainittu määräraha tulee vielä kohdentaa muille
vastuualueille.

Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta
1. hyväksyy liitteenä olevan perusturvapalveluiden käyttösuunnitelman 2020
2. oikeuttaa palvelualueen johtajan päättämään henkilöstöjaoston päätöksen
mukaisista muutoksista tva-määrahojen kohdentamisessa
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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Tiedoksi
Kunnanhallitus, perusturvapalveluiden johtoryhmä, talousjohtaja Paloranta,
taloussuunnittelija Rönkkö

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§4
Laskujen hyväksymisoikeudet, perusturvapalvelut
HMKDno-2020-34
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 Perusturvapalvelut laskujen hyväksymisoikeudet 5.2.2020.pdf
Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat päättävät laskujen hyväksyjät. Hyväksyjä
vastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, palvelu tai työ on
vastaanotettu, kirjanpidon merkinnät ovat oikein ja määrärahaa on käytettävissä.
Perusturvalautakunta on päättänyt 13.12.2017 perusturvapalveluiden laskujen
hyväkymisoikeudet 1.1.2018 alkaen lautakunnan toimikauden ajaksi. Yksittäisistä
muutoksista on sen jälkeen päätetty 22.8.2018, 10.4.2018 ja 19.6.2019. Vuoden 2020
alusta perusturvapalveluiden kustannuspaikkoihin tuli useita muutoksia, minkä vuoksi
laskujen hyväksymisoikeudet tulee päivittää. Selvyyden vuoksi on perusteltua päivittää
koko päätös koskien kaikkia hyväksyjiä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä perusturvapalvelujen laskujen hyväksyjät liitten mukaisesti
2. todeta, että aiemmat päätökset kumotaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Laskujen hyväksyjät, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela,
maksuliikennesihteeri Anttila, palvelusihteeri Syrjänen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§5
Kehitysvammaisten asumispalveluiden, lyhytaikaishoidon, aamu- ja iltapäivähoidon sekä
päivä- ja työtoiminnan seudullinen hankinta
HMKDno-2020-41
Valmistelija / lisätiedot:
Piia Rättäri
piia.rattari@hameenkyro.fi
Vs vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Kehitysvammahuollon asumispalveluita ja muita palveluita ei ole kilpailutettu
Pirkanmaalla kokonaisuutena. Tampere on kilpailuttanut kehitysvammahuollon
asumispalvelut ja muualla Pirkanmaan kunnissa on toteutettu yksittäisiä
kilpailutuksia. Hämeenkyrössä ei ole kilpailutettu kokonaisuuteen kuuluvia
kehitysvammaisten palveluita. Palvelut on järjestetty pitkälle kunnan omana
toimintana, tai yksittäisillä sopimuksilla eri palveluntuottajilta.
Pirkanmaalla on todettu tarve seudulliselle kehitysvammapalveluiden hankinnalle,
jotta pystytään vastaamaan erilaisiin uusiin palvelutarpeisiin, saadaan uutta tarjontaa
markkinoille ja pystytään vaikuttamaan palveluiden järjestämisestä syntyvien
kustannusten kohtuullisuuteen. Hankinnan suunnitteluvaiheessa on mukana
yhdeksän Pirkanmaan kuntaa, jotka tekevät päätöksensä hankintaan sitoutumisesta
helmikuun 2020 aikana. Hankintaa valmistelee Tuomi Logistiikka Oy. Hankinta on
tarkoitus toteuttaa yhteishankintana, jossa Tuomi Logistiikka Oy tekee
hankintapäätöksen ja hallinnoi sopimusta. Yhteishankinnan ja sopimuksen on
tarkoitus alkaa 1.1.2021.
Hankinta sisältää alustavasti seuraavat palvelutuotteet: autettu asuminen, ohjattu
asuminen, tukiasuminen, lyhytaikaishoito, aamu- ja iltapäivähoito sekä päivä- ja
työtoiminta. Palvelutuotteet voivat muuttua ja niiden sisältö tarkentuu hankinnan
edetessä. Jokainen kunta päättää myöhemmin, mihin palvelutuotteisiin sitoutuu.
Hankinnan tavoitteena on saada palveluiden käyttäjille laajat palvelutuotteet
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, varmistaa asiakkaiden hyvä elämänlaatu ja
tyytyväisyys sekä yhtenäistää sopimusehtoja. Tavoitteena on täydentää nykyisiä
pitkälle omana toimintana järjestettäviä palveluita tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
Nykyisten asiakkaiden palveluja ei hankinnan myötä muuteta, ellei muutoksille ole
asiakkaiden palvelutarpeesta johtuvia syitä.
Hankinnan valmistelu on tarkoitus aloittaa sitoutuneiden kuntien osalta helmikuun
lopussa, jolloin kilpailutusasiakirjoja aletaan valmistella sovitulla työryhmällä.
Työryhmään kuuluu edustus neljästä eri Pirkanmaan kunnasta. Lisäksi hankintaa
käsitellään ohjausryhmässä, johon kuuluvat automaattisesti kaikkien kilpailutuksessa
olevien kuntien edustajat. Hankinnan valmisteluvaiheessa on tarkoitus ottaa
huomioon vammaisneuvostojen, palvelujen käyttäjien ja järjestöjen edustajien
mielipiteet sekä käydä heidän kanssaan aktiivista keskustelua. Palveluntuottajia
informoidaan hankinnan aloitusvaiheessa ennakkoilmoituksella. Halukkaat tuottajat
tullaan kutsumaan markkinavuoropuheluun, jossa hankintaa taustoitetaan enemmän.
Tarjouspyynnön alustava julkaisuajankohta on elokuussa 2020. Hankintapäätös ja
sopimukset valmistellaan lokakuun 2020 aikana. Sopimuskauden pituus ja tarkemmat
hankintajärjestelmän yksityiskohdat varmistuvat hankinnan edetessä.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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Tuomi Logistiikka Oy laskuttaa hankintapalvelusta hinnastonsa mukaisesti. Alustava
kilpailutusvaiheen kustannusarvio on noin 11 500 - 16 300 euroa jaettuna hankintaan
osallistuvien kuntien kesken. Mikäli kaikki hankinnasta kiinnostuneet yhdeksän kuntaa
lähtevät mukaan, on kilpailutuskustannus maksimissaan noin 1 800 euroa/ kunta.
Alustava sopimuskauden kustannusarvio/ vuosi on noin 1 500 - 4 600 euroa jaettuna
hankintaan osallistuvien kuntien kesken, sisältäen mm. seurantapalaverit,
reklamaatioiden käsittelyt ja kilpailutukset dynaamisessa järjestelmässä (jaettuna
yhdeksän kunnan kesken max. noin 500 euroa vuodessa).
Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta
1. päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Tuomi Logistiikka Oy:n järjestämään
kilpailutukseen kehitysvammaisten asumispalveluista, lyhytaikaishoidosta,
aamu- ja iltapäivähoidosta ja päivä- ja työtoiminnasta
2. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n tekemään hankintapäätöksen Hämeenkyrön
kunnan puolesta
3. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n allekirjoittamaan hankintasopimuksen
Hämeenkyrön kunnan puolesta
4. päättää, että Hämeenkyrön kunnan vammaispalvelupäällikkö määrittelee
myöhemmin kilpailutuksen aikana hankinnassa mukana oleviin eri
palvelutuotteisiin sitoutumisen kunnassa esiintyvien tarpeiden mukaisesti
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vs. vammaispalveluiden päällikkö Piia Rättäri, Tuomi Logistiikka Oy (Teemu Korpinen)

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§6
Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvitys 2019 ja käyttösuunnitelma 2020
HMKDno-2020-36
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Kunta on saanut valtionperintönä Pauli Heleniuksen perinnön valtiokonttorin
päätöksellä 2.4.2014. Päätöksen mukaan perintö on luovutettu kunnalle käytettäväksi
vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen. Perinnön alkupääoma on ollut 63.672,34
euroa.
Perintövarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja lautakunnalle annetaan
vuosittain käyttöselvitys edelliseltä vuodelta sekä käyttösuunnitelma alkavalle
vuodelle. Vuonna 2019 perintövaroja käytettiin 22.655,66 euroa. Niillä hankittiin
toiminnallisia/digitaalisia välineitä ikäihmisten palveluasumiseen ja palkattin nuoria
kesätyöntekijöitä ikäihmisten ulkoiluavuksi. Perintövarojen pääoma 1.1.2020 on
21 582,59 euroa. Vuonna 2020 varoja on suunniteltu käytettäväksi toiminnallisten
/digitaalisten välineiden hankintaan ja ikäihmisille suunnattujen tapahtumien ja
retkien järjestämiseen.
Perintövarojen käyttöselvitys vuodelta 2019 ja käyttösuunnitelma vuodelle 2020 ovat
oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvityksen
2019 ja käyttösuunnitelman 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumispalveluiden päällikkö Vina, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§7
Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvitys 2019 ja käyttösuunnitelma 2020
HMKDno-2020-35
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahasto perustuu heidän yhteiseen testamenttiinsa
ja heidän vuonna 1992 tekemäänsä lahjoitukseen. Rahaston alkupääoma on ollut
400.000,00 markkaa.
Rahaston varoja käytetään Kurjenmäkikodin asukkaiden ja päivätoiminnan
asiakkaiden virkistykseen ja elämänlaadun parantamiseen.
Talousjohtaja huolehtii varojen sijoittamisesta ja hänellä on käyttöoikeus varoihin.
Testamenttivarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja lautakunnalle
esitetään vuosittain käyttöselvitys edelliseltä vuodelta sekä
käyttösuunnitelma alkavalle vuodelle. Vuonna 2019 testamenttivaroja käytettiin
5.932,02 euroa. Varojen käyttö kohdentui asukkaiden viihtyvyttä lisääviin hankintoihin,
asukkaiden retkiin, lehtitilauksiin, henkilökunnan koulutuksiin ja torstaikahvilaan.
Testamenttivarojen käytettävissä oleva pääoma 1.1.2020 on 3.795 euroa. Vuonna
2020 varoja on suunniteltu käytettäväksi asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin hankintoihin
ja lehtitilauksiin. Käyttösuunnitelman mukaan loput varat käytetään
kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.
Testamenttivarojen käyttöselvitys vuodelta 2019 ja käyttösuunnitelma 2020 ovat
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston
käyttöselvityksen 2019 ja käyttösuunnitelman 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumispalveluiden päällikkö Vina, talousjohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§8
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2019 -
27.1.2020 (päätökset tallennettu Virran työtilaan):

Palvelualueen johtaja
24.1.2020 § 1 Terveydenhuollon laiterekisterihankinta
27.1.2020 § 2 Deko huuhtelu- ja desinfiointikoneiden huoltosopimus
Ylilääkäri
15.1.2020 § 1 Lääkäreiden sijaisuuksien täyttö
15.1.2020 § 2 Palvelusetelijärjestelmän hankinta terveyspalveluihin
Johtava hoitaja
16.12.2019 § 11 Laitoshuoltajan valinta
16.12.2019 § 12 Laitoshuoltajan valinta
Kotihoidon päällikkö
31.12.2019 § 12 Lähihoitajan toimen täyttäminen
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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§9
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
Omaishoidon tuen kuntakyselyn tulokset 2019
Talouden hoito-ohjeet 2020
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 6: Sosiaalijohtajan sijaisuus
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 7: Perusturvan palvelualueen
johtajan ja sosiaalipalvelujen palvelujohtajan valinta sosiaalijohtajan
rekrytointiprosessin ajaksi
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 8: Sosiaalijohtajan viran ja
virkanimikkeen muutos
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.1.2020 § 9: Perusturvan palvelualueen
johtaja
Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 21.1.2020 § 4: Taloussuunnitelma 2020;
investointiosan käyttösuunnitelma
Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 21.1.2020 § 5: Investointihankkeiden
työohjelma 2020
Aluehallintoviraston ohjauskirje 28.1.2020: Rajoittamislain ja Paras-puitelain
jatkuminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan hakuprosessi

Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Parmanen, ylilääkäri
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
05.02.2020
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Oikaisuvaatimus
§3, §4, §5, §6, §7
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

