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§ 40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 41
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Ahola ja Turo Antila.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Ahola ja Hannele Nordfors.
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§ 42
Ajankohtaiset asiat
Sosiaali- ja terveysjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
- taloustilanne, tilinpäätös 2019 ja arviointikertomus 2019
- hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen asioiden raportointi
- sote-valmistelun tilanne
- lasten ja nuorten hyvintointiohjelman, ikäohjelman ja mielenterveys- ja
päihdeohjelman valmistelutilanne
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§ 43
Lausuntopyyntö Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-
2025
HMKDno-2020-185
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää laatimaan valtuustokausittain alueellisen
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä
yhteistyöstä. Suunnitelma on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on vuodesta 2006 alkaen laadittu
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelmassa on sovittu mm. kuntien
yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä tarvittavasta
yhteistyöstä olennaisten toimijoiden kesken.
Viimeisin Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin vuosille
2017–2019 ja hyväksyttiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017.
Valmistelun aikaisen alueellisen yhteistyön tuloksena syntyi toive sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteisestä järjestämissuunnitelmasta. Lait eivät velvoita kuntia
laatimaan sosiaalipalveluista järjestämissuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja
edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden
kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja. Sen avulla voidaan myös edistää
tuloksellisuutta palveluissa. Suunnitelman laadinta on myös yhdistetty Pirkanmaalla
toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä
valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus -
ohjelmaan, jonka rahoitushakuihin liittyvät kehittämistoimenpiteet on otettu
huomioon.
Järjestämissuunnitelmassa kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty
palveluiden nykytilanne, palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset hankkeet
tai hallitusohjelman kehittämistarpeet. Näistä on johdettu Pirkanmaalla toteutettavat
ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet.
Palveluiden järjestämisen esittely koostuu seuraavista palvelukokonaisuuksista:
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
perusterveydenhuollon ja suunterveyden palvelut
erikoissairaanhoidon palvelut
päivystys, kiireellinen ensihoito
lasten, nuorten ja perheiden palvelut
aikuisten psykososiaalisen tuen palvelut
ikäihmisten palvelut
vammaisten palvelut
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kuntoutus
tukipalvelut
ict ja tiedolla johtaminen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan liitto ovat pyytäneet kuntia ja muita
tahoja antamaan lausuntonsa järjestämissuunnitelmasta 18.6.2020 mennnessä.
Hämeenkyrön kunnan lausunto Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta 2020-2025:
Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluiden asiakaslähtöinen, sujuva,
tarkoituksenmukaisia palveluja tuottava, siten tuloksellinen ja taloudellisesti
kannattava toiminta varmistuu parhaiten yhteisellä strategisella suunnittelulla,
suunnitelman toteuttamisella ja seurannalla. Tämä Pirkanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteinen järjestämissuunnitelma on yksi keino, jolla tavoite voidaan
paremmin saavuttaa. On hyvä, että suunnitelmaan on nivottu tulevat kehityshankkeet
ja niiden rahoitus. Yhtä tärkeää strategisen suunnittelun ohella ovat suunnitelmasta
löytyvät tavoitteet ja mittarit sekä niiden arviointi ja seuranta.
Jotta tulevaisuudessa palveluiden laatua voidaan ylläpitää huomioiden myös talouden
kantokyky, tulee järjestämissuunnitelmassa huomioida riittävällä tasolla
kokonaistalouden näkökulma jo hoidon ja palvelun alkuvaiheen suunnittelussa.
Etenkin terveydenhuollon palveluissa kuntatalouden näkökulmasta taloudellisten
kysymysten esiin nosto vasta palvelusopimuksia tehtäessä on usein myöhäistä, jos
esimerkiksi käypähoitosuosituksissa tai hoitopoluissa on valittu hoitolinjauksia, jotka
nostavat merkittävästi hoidon kustannuksia ilman riittävää varmuutta ja tietoa siitä,
että hoidon vaikuttavuudesta tai kokonaiskustannuksista on tehty riittävät selvitykset.
Riittävällä vertailutiedolla kokonaisvaikutusten arvioinnista päästäisiin ehkä myös
paremmin lopputulokseen, joka vähentäisi keskustelua kustannusten jakautumisesta
eri palveluiden tuottajien kesken.
Järjestämissuunnitelmassa erikoissairaanhoidon palveluista annetaan vahvasti se
kuva, että palveluntuotanto kuntayhteistyössä on vain ja ainoastaan julkisen
erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin varassa.
Maakunnallisen erikoissairaanhoidon palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa tulee
myös antaa selvä ymmärrys siitä, että monet kunnat hankkivat
peruserikoissairaanhoidon ja lyhytjälkihoitoisen kirurgian palveluita palveluseteleillä
yksityisiltä toimijoilta. Tämän toiminnan tavoitteena on osaltaan vahvistaa hoidon
jatkumista perusterveydenhuollon palveluna, parantaa hoitoon pääsyä, olla
kustannustehokasta ja vapauttaa vaativan erikoissairaanhoidon resurssia
asianmukaiseen käyttöön. Talouden näkökulmasta olisi hyvä arvioida myös sitä, onko
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kannattavaa yrittää tarjota kaikkea perustason
erikoissairaanhoidon palvelua koko maakunnan alueella pois lukien digitaaliset
etäpalvelut.
Suunnitelmassa tulisi huomioida riittävällä tavalla alueen erilaisuudet palveluiden
tuottamisessa, asukasprofiileissa ja -määrissä. Mittareissa ei siten tarvitsisi olla suoraa
viittausta eri ammattilaisten määrään, esimerkkinä terveyskeskussairaaloissa
työskentelevät geriatrit, vaan mitata esim. tarpeenmukaisten geriatristen
konsultaatioiden saatavuutta. Vaikka terveyskeskussairaaloissa hoidettavien
potilaiden ikäprofiili on geriatrinen, niin sairauskirjo on monien eri erikoisalojen
osaamista vaativaa, ei välttämättä erityisesti geriatrian erikoislääkärin pätevyyttä
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vaativaa. Järjestämissuunnitelman maininta terveyskeskussairaaloiden geriatrien
määrästä voidaan tulkita myös siten, että on näyttöä siitä, että geriatrian erikoislääkäri
hoitaa terveyskeskussairaaloiden potilaat kokonaistaloudellisemin ja vaikuttavammin
kuin esimerkiksi yleislääketieteen erikoislääkäri. Perustason palveluita ei tule
vaativuudeltaan profiloida erikoissairaanhoidon erikoisalojen mukaisesti. Tällaisilla
järjestämissuunnitelman kirjauksilla on vaikutusta kuntatalouteen etenkin, jos
ammattihenkilöstön saatavuudessa on vajetta. Mittarina perusterveydenhuollossa
työskentelevien geriatrien määrä ei kuvaa palveluiden laatua, mutta voi antaa
järjestämissuunnitelman seurannassa eriarvoisen kuvan perustason palveluista. Sen
sijaan eri organisaatioiden monipuolisilla lisäpätevyyksillä voidaan hyödyntää
maakunnassa erikoisalakohtaisia konsultaatioita, joilla voidaan saada
monipuolisempia palveluja tarpeeseen ja ehkäistä kustannusten kasvua.
Jossain mittareissa aikatavoitteita voitaisiin jopa hieman täsmentää, viiden vuoden
suunnitelma-aika joidenkin tavoitteen toteutumiseen on melko pitkä, tavoitteellisuutta
voisi lisätä täsmällisillä vuosiluvuilla. Lisäksi tavoite, jonka toteutuminen todetaan vain
kyllä/ei vaihtoehdoilla, voi olla riittämätön kannustavuudeltaan ja sellaiset voivat jäädä
ns. kestohankkeiksi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita alueellisen kuvantamisen
hanke, joka on ollut käynnissä useita vuosia. Siihen voisi määritellä täsmällisemmän
aikatavoitteen samoin kuin lasten oikeudellisiin palveluihin.
Kaiken kaikkiaan Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on
askel kohti parempaa yhteistä näkemystä palveluiden tuottamisesta ja seurannasta ja
se antaa hyvän pohjan palveluiden yhteiselle suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan liiton lausuntopyyntö ja Pirkanmaan
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos vuosille 2020-2025
ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa Pirkanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025 selosteen mukaisen
lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus
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§ 44
Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun palvelun yhteishankinta
HMKDno-2020-195
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Hämeenkyrön perusturvalautakunta on 25.9.2019 § 52 päättänyt, että Hämeenkyrön
kunta lähtee mukaan Pirkanmaan kuntien laajuiseen omais- ja perhehoidon sekä
henkilökohtaisen avun keskukseen. Hämeenkyrön kunta on sitoutunut hankkimaan
keskukselta vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin
palveluita erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Sopimus Pirkanmaan
henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana
1.1.2020 alkaen on allekirjoitettu loppuvuonna 2019. Yhteistoimintasopimuksessa
ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen on järjestetty henkilökohtaisen
avun ohjaus ja neuvonta sekä tuki työnantajana toimimiseen palvelussa oleville
asiakkaille ja kuntien työntekijöille. Sopimuksessa on lisäksi sitouduttu laajentamaan
omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa vaiheittain
koskemaan henkilökohtaisen avun ostopalvelun ja palvelusetelin ohjausta.
Sopimuksen mukaan vuoden 2020 aikana valmistellaan henkilökohtaisen avun
ostopalvelun yhteishankintaa ja palvelusetelimallin yhteistä sääntökirjaa.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelun hankinta on tarkoitus
toteuttaa Pirkanmaan kuntien yhteishankintana vuoden 2020 aikana. Vastuu
henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arviosta ja päätöksenteosta säilyy edelleen
asiakkaan kotikunnalla. Henkilökohtaisen avun palvelun avulla voidaan toteuttaa
myös vammaispalvelulain mukaista palveluasumista asiakkaan omaan kotiin.
Suunniteltu henkilökohtaisen avun palvelun yhteishankinnan sopimuskausi on
1.1.2021 – 31.12.2023 + mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevaan optiokauteen.
Tarjouspyynnön suunniteltu julkaisuaika on syyskuussa 2020. Tampereen kaupungin
henkilökohtaisen avun palvelun hankinnan arvioitu volyymiarvo on noin 7 932 000
euroa/ vuosi. Tampereen volyymiarvio perustuu nykyisiin henkilökohtaisen avun sekä
palveluasuminen omaan kotiin- palvelun toteumiin.
Hankintaan ovat todennäköisesti lähdössä mukaan kaikki Pirkanmaan kunnat
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Mukaan lähtevät kunnat tekevät
yhteishankinnan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:
n tarkoittamalla tavalla. Tampereen kaupunki toteuttaa hankinnan omasta ja muiden
kuntien puolesta. Tampereen kaupunki on tarkoitus valtuuttaa hallinnoimaan
hankintamenettelyä muiden hankintayksiköiden puolesta. Hankintaa koskevassa
tarjouspyynnössä tullaan ilmoittamaan yhteishankintaan osalistuvat hankintayksiköt
sekä kuvaamaan hankintaa koskeva päätöksentekomenettely.
Hämeenkyrössä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua järjestetään tällä
hetkellä työnantajamallilla ja ostopalveluna. Ostopalvelusopimus on laadittu Med
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Group Oy/ Onni Hoivan kanssa ja se on voimassa 31.1.2021 saakka. Tavoitteena on
1.2.2021 alkaen järjestää palvelut yhteishankinnalla. Hämeenkyrön kunnan arvio
hankinnan volyymista on noin 75 000 euroa/ vuosi.
Oheismateriaalina on vaikutusten ennakkoarviointi.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta
1. päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Pirkanmaan omais- ja perhehoidon
sekä henkilökohtaisen avun keskuksen laajenemissuunnitelman ja toimintaa
koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilökohtaisen avun
yhteishankintaan 1.2.2021 alkaen.
2. valtuuttaa Tampereen kaupungin hallinnoimaan henkilökohtaisen avun
ostopalvelussa toteutettavaa hankintamenettelyä, tekemään asiassa
Hämeenkyrön puolesta hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankinnassa
mukana olevien kuntien puolesta tehtävät sopimukset hyväksyttyjen
palveluntuottajien kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tampereen kaupunki/palvelujohtaja Maritta Närhi, Tampereen kaupunki
/projektipäällikkö Milja Koljonen, Tampereen kaupunki/suunnittelija Emma Lindström,
vammaispalvelujen päällikkö Leena Kyröjoki
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§ 45
Toimivalta hankinta-asioissa, perusturvapalvelut
HMKDno-2020-197
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta
toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Hankintavallan rajat koskevat
myös puitesopimuksia.
Perusturvalautakunta on 30.8.2017 (§ 46) päättänyt siirtää tuotteen, tuoteryhmän,
sopimuksen tai palvelun kertahankinnan päätösvallasta siten, että sosiaalijohtajalla ja
ylilääkärillä on päätösvalta 10 000 -100 000 euron (alv 0 %) ja vastuualueiden
päälliköillä alle 10 000 euron (alv 0 %) osalta. Tuolloin voimassa olleen hallituksen
päätöksen mukaan kaikista yli 5 000 euron hankinnoista on ollut tehtävä päätös.
Edellä mainittu päätös ei vastaa enää nykyisiä virkanimikkeitä, joten päätös tulee
päivittää. Lisäksi hallitus päätti 17.6.2019 (§ 102), että hankintaraja, jolloin hankinnasta
on tehtävä viranhaltijapäätös, on 9 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää 1.6.2020 alkaen toimikaudekseen hankintavallan
euromääräisistä (alv 0 %) rajoista seuraavasti:
- johtava sosiaalityöntekijä/sosiaalityön päällikkö, kotihoidon päällikkö,
vammaispalvelujen päällikkö, asumispalveluiden päällikkö, johtava hoitaja
päättävät hankinnoista talousarviomäärärahojen puitteissa 30.000 euroon asti
- ylilääkäri ja sosiaali- ja terveysjohtaja päättävät hankinnoista
talousarviomäärärahojen puitteissa 200.000 euroon asti

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
perusturvapalveluiden vastuualueiden päälliköt
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§ 46
Kotikunnalta, ulkomaalaiselta ja sotilasvammalain perusteella perittävät maksut 2020
HMKDno-2020-202
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 Suoritehinnat 2020
Sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja kotikuntalaki määräävät kuntien välisistä
maksuvelvoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Kunnan
tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito ja sosiaalipalvelut kotikunnasta riippumatta.
Lisäksi edellä mainitut lait antavat oikeuksia valita kiireettömiä palveluja muunkin kuin
kotikunnan tuottamana.
Palvelun tuottaneella kunnalla on oikeus laskuttaa kotikuntaa, minkä vuoksi palveluille
on laskettu niiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaiset hinnat. Ne
perusturvat vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin ja toteutuneisiin käynteihin ja
hoitopäiviin. Terveydenhuollon hintojen laskennassa on sovittu Kangasalan,
Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylöjärven kanssa yhtenäisistä laskentaperusteista.
Terveydenhuollon kiireellisen hoidon käyntihintoja sovelletaan myös Kelalta
laskutettaviin ulkomailla kotipaikan omaaviin henkilöihin sekä ulkomailla kotipaikan
omaaviin henkilöihin, jotka eivät kuulu Kelan korvauksen piiriin tai heillä ei ole esittää
EU:n sairaanhoitokorttia tai muuta matkustusasiakirjaa.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta vahvistaa 1.6.2020 alkaen liitteen mukaiset
maksut vieraskuntalaisille annetuista palveluista, lakisääteisen vakuutuksen piiriin
kuuluvien hoidosta, sotilasvammalain mukaisesta laskutuksesta ja ulkomailla
kotipaikan omaaville henkilöille, joilla ei ole EU:n sairaanhoitokorttia, annetusta
hoidosta.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
terveyskeskusavustaja Haukipää, atk-kanslisti Urpanen, toimistosihteeri Nimell,
hammashoitaja Koro
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Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
03.06.2020
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§ 47
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 ruokasalissa. Syyskaudella 2020 kokoukset
ehdotetaan pidettävän seuraavasti:
2.9.
7.10.
4.11.
9.12.
Jaoston kokous pidetään tarvittaessa, yleensä samana päivänä kuin
perusturvalautakunnan kokous.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta pitää kokouksensa selosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
perusturvapalveluiden vastuualueiden päälliköt

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
03.06.2020
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§ 48
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 15.4.-25.5.2020
(tallennettu Virran työtilaan):
Vammaispalveluiden päällikkö
25.5.2020 § 1 Osallistuminen Henkilökohtainen budjetti -Pirkanmaa -hankkeeseen
25.5.2020 § 2 Kehitysvammaisten asumisyksiköiden palveluvastaavan Populus-
päätösten hyväksyminen
Asumispalveluiden päällikkö
15.5.2020 § 1 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero
3091)
15.5.2020 § 2 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero
3040)
15.5.2002 § 3 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero
3074)

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
03.06.2020
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§ 49
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiakirjat (tallennettu Virran
työtilaan):
1.
2.
3.
4.

Avin ilmoitukset ja päätökset
Valviran ilmoitukset ja päätökset
Talousarvion seuranta 1.1.-30.4.2020
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 11.5.2020 § 78: Sosiaali- ja terveysjohtajan
varahenkilö
5. Perusturvalautakunnan seminaari 20.-21.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
03.06.2020
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Muutoksenhakukielto
§43
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
03.06.2020

5/2020
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Oikaisuvaatimus
§44, §45, §46, §47
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

