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Saapuvilla olleet jäsenet
Jussi Niinenmaa, puheenjohtaja
Eeva Mäkinen
Hannele Nordfors
Juhani Vatajaniemi
Jukka Paavola
Mikko Ahola
Paula Ylivakeri
Turo Antila
Pertti Kiukainen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, sihteeri
Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä
Timo Mäkelä, kunnanhallituksen edustaja
Sirpa Hiltunen, kotihoidon päällikkö, poistui 18:00
Satu Vina, asumispalveluiden päällikkö, poistui 18:00
Tuomas Parmanen, ylilääkäri, poistui 17:33
Poissa

Anna-Kaisa Immonen, 1. varapuheenjohtaja
Risto Linnainmaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Antero Alenius, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Jussi Niinenmaa
Puheenjohtaja

Tuula Nieminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.05.2021

20.05.2021

Juhani Vatajaniemi

Paula Ylivakeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sosiaali- ja terveyskeskuksessa 24.5.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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§ 54
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön
8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Ehdotus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.05.2021

8/2021

§ 55
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juhani Vatajaniemi ja Paula Ylivakeri.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Vatajaniemi ja Paula Ylivakeri.
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§ 56
Ajankohtaiset asiat
Sosiaali- ja terveysjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita. Ylilääkäri
kertoo maakuntavalmistelun hankesalkku 1:n ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista
ylilääkäri: maakuntavalmistelun hankesalkku 1:n tilanne
kotihoidon päällikkö ja asumispalveluiden päällikkö: kotihoidon ja
asumispalveluiden asiakasmaksut asiakasmaksulain osittaisuudistuksen myötä
1.7.2021
sosiaali- ja terveysjohtaja: sosiaalityön päällikön irtisanoutuminen ja
vastuualueen ja osavastuualueen johtaminen
Ylilääkäri Tuomas Parmanen oli läsnä hankesalkkua 1 käsiteltäessä, hän poistui ennen
seuraavien ajankohtaisten asioiden käsittelyä.
Kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen ja asumispalveluiden päällikkö Satu Vina olivat
läsnä hankesalkkua 1 ja asiakasmaksuja käsiteltäessä, he poistuivat ennen seuraavaa
ajankohtaisen asian käsittelyä.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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§ 57
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021
HMKDno-2020-438
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021_Hämeenkyrö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) on tehty
muutoksia. Kyseessä on asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus. Muutokset
tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen lukuun ottamatta maksukattoa koskevia muutoksia,
jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.
Sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen (912/1992)
tehdään yhtäaikaisesti lain voimaan tulon kanssa muutokset siltä osin kuin asetuksen
sääntely siirtyy lakiin.
Asiakasmaksut ja niitä koskevat päätökset tulee päivittää muuttuneen lainsäädännön
mukaiseksi 1.7.2021 lukien. Maksukaton osalta muutokset huomioidaan 1.1.2022
lukien.
Lainsäädäntömuutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta ja
kohtuullistetaan maksuja. Maksukaton piiriin tulee 1.1.2022 alkaen aiempaa
enemmän maksuja, esimerkiksi suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut
ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.
Laki määrää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
asumispalveluiden maksuista, jotka ovat aiemmin puuttuneet kokonaan
asiakasmaksulainsäädännöstä ja kuntien välillä on ollut suuria vaihteluita.
Palveluasumisen maksuissa sovelletaan kahdenlaisia maksuperusteita. Ns.
tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät samalla tavalla kuin jatkuvan ja
säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa. Ympärivuorokautisessa eli ns.
tehostetussa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin
pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.
Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun enimmäismaksuprosentit
määräytyvät nykyistä tarkemmin tuntien mukaan. Lain mukaan säännöllisen
kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja palvelun käyttäjän palvelutuntien mukaan,
mikäli vain toinen puolisoista saa palvelua. Hämeenkyrössä kotihoidon maksu on
aiemmin määräytynyt vain palvelua saavan henkilön tulojen perusteella, puolison
tuloja ei ole maksua määrättäessä huomioitu.
Maksuttomiin sosiaalipalveluihin ei ole tehty muutoksia, joten esimerkiksi
vammaispalveluiden maksuihin ei uudistuksessa tule muutoksia.
Asiakasmaksulainsäädännön yleisperiaate on edelleen, että kunta voi periä maksuja
sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei niitä ole laissa säädetty maksuttomaksi. Laissa
säädetään tiettyjen palveluiden enimmäismaksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan
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palvelusta perittävä maksu saa olla kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kunta voi päättää periä laissa säädettyä
pienempiä maksuja tai palvelun järjestämisestä maksutta.
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat lainsäädännön
enimmäismääriin. Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ovat liitteenä. Oheismateriaalina on
esimerkkilaskelmat kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen maksujen muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021
alkaen liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vastuualueiden ja osavastuualueiden esihenkilöt, laskuttajat
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§ 58
Muutokset palveluissa kesällä 2021
HMKDno-2021-135
Valmistelija / lisätiedot:
Kati Kola-Huhtala
kati.kola-huhtala@hameenkyro.fi
hoitotyön päällikkö
Aurinkorinteen päivätoiminta on ollut tartuntatautilain 58 §:n perusteella tehdyillä
päätöksillä pääosin suljettuna 9.12.2020 -9.5.2021.
Hoito- ja hoivatyön vastuualueella hoitohenkilökunnan saatavuudessa vuosiloma- ja
muihin sijaisuuksiin on haasteita. Hakemuksia avoimiin lähi- ja sairaanhoitajien
sijaisuuksiin on tullut hyvin vähän. Hoitohenkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi
kotihoidossa toimintaa ja henkilökuntaa keskitetään 1.7-2.8.21 väliseksi ajaksi, jolloin
Aurinkorinteen päivätoiminta pidetään suljettuna toiminnallisista syistä. Sulkuaikana
Aurinkorinteellä hoidetaan toimintakyvyn perusteella vain välttämättömät kotihoidon
palvelujen piirissä olevat asiakkaat. Muiden asiakkaiden osalta heidät ohjataan
tarvittavien palveluiden piiriin.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Aurinkorinteen päivätoiminta on suljettuna 1.7.-2.8.2021 toiminnallisin perustein.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 59
Talousarvion käyttösuunnitelma 2021, perusturvapalvelut
HMKDno-2020-304
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Liitteet

1 TA21 Käyttösuunnitelma_perusturvapalvelut
Valtuusto hyväksyi muutostalousarvion 26.4.2021.
Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvion
käyttösuunnitelman. Hallintosäännön 116 §:n mukaan lautakunta voi siirtää
käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen
viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmien muutoksista ilmoitetaan kunnanhalllitukselle.
Valtuustoon nähden sitova taso on palvelualueen nettomenot eli 35,6 milj. euroa.
Käyttösuunnitelmassa on tehty määrärahasiirtoja vastuualueiden ja
osavastuualueiden välillä. Henkilöstömäärärahoja on kohdennettu palvelualueen
sisällä paremmin palvelun tarvetta vastaavalla tavalla. Palvelujen ostojen määrärahaa
siirretään päihde- ja mielenterveyspalveluista vammaispalveluihin. Lisäksi hoito- ja
hoivatyön vastuualueella ja täydentävien palveluiden osavastuualueella olevan
puhtaanapidon menot kohdennetaan palvelun käytön mukaan yksiköille kaikille
vastuualueille.
Talousarvion käyttösuunnitelma on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta
1. hyväksyy liitteenä olevan perusturvapalveluiden talousarvion
käyttösuunnitelman 2021
2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemään käyttösuunnitelmaan muutoksia
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vastuualueiden ja osavastuualueiden esihenkilöt, taloussuunnittelija, talousjohtaja,
kunnanhallitus

Hämeenkyrö
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§ 60
Laskujen hyväksymisoikeudet 2021, perusturvapalvelut
HMKDno-2021-21
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat päättävät laskujen hyväksyjät. Hyväksyjä
vastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, palvelu tai työ
vastaanotettu, kirjanpidon merkinnät ovat oikein ja määrärahaa on käytettävissä.
Perusturvalautakunta päätti laskujen hyväksymisoikeuksista viimeksi 20.1.2021. Niitä
on tarpeen päivittää.
Laskujen hyväksymisoikeudet esitetään päätettävän seuraavasti:
Perusturvapalvelujen hallinto (kustannuspaikat 2010-2019): sosiaali- ja terveysjohtaja
Tarja Soukko, hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Nieminen
Terveydenhuollon vastuualue
Avosairaanhoito (kustannuspaikat 2090-2093): poliklinikan osastonhoitaja Päivi
Leskinen, sairaanhoitaja Heidi Tulonen
Päihde- ja mielenterveyspalvelut (kustannuspaikat 2104-2115): psykiatrinen
sairaanhoitaja Suvi Koskinen, poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen.
Kustannuspaikat 2108-2109 voi hyväksyä myös sosiaalityön päällikkö Taija Jokimaa-
Frusti ja kustannuspaikat 2113-2115 asumispalveluiden päällikkö Satu Vina.
Suun terveydenhuolto (kustannuspaikka 2310): suuhygienisti Essi Teronen,
hammaslääkäri Eija Lammi
Erikoissairaanhoito (kustannuspaikat 2910-2920): ylilääkäri Tuomas Parmanen,
apulaisylilääkäri Suvi Vataja
Lisäksi vastuualueen esihenkilöllä ja hänen varahenkilöllään on oikeus hyväksyä
kaikkien terveydenhuollon kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat 2090-2920).
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue
Terveydenhoito (kustannsupaikat 3007-3009): vastaava terveydenhoitaja Pia Turvala,
poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen
Aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut (kustannuspaikat 3013-3287): sosiaalityön
päällikkö Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityöntekijä Milla Kinnunen. Kustannuspaikan
3014 voi hyväksyä myös sosiaalityön toimistosihteeri Virpi Pelttari, sosiaaliohjaaja
Marjut Kankaanpää ja sosiaalityöntekijät tehtävänkuvansa mukaan.
Vammaispalvelut (kustannuspaikat 3325-3379): vammaispalveluiden päällikkö Leena
Kyröjoki, vammaispalveluiden palveluvastaava Miia Reijomaa
Työllisyyspalvelut (kustannuspaikat 3385-3390): työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna
Rajakoski, palveluohjaaja Siru Saarijärvi
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Lisäksi vastuualueen esihenkilöllä ja hänen varahenkilöllään on oikeus hyväksyä
kaikkien perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat 3007-
3390).
Hoito- ja hoivatyön palvelujen vastuualue
Kotihoito (kustannuspaikat 3400-3480): kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen,
kotihoidon palveluvastaava Jenni Kaipila
Asumispalvelut (kustannuspaikat 3931-3936): asumispalveluiden päällikkö Satu Vina,
asumispalveluiden palveluvastaava Henna-Riikka Tomperi
Terveyskeskussairaala (kustannuspaikat 3960-3962): osastojen osastonhoitaja Sirkka
Yli-Kyyny, osastojen apulaisosastonhoitaja Anne-Maria Rantanen
Täydentävät palvelut (kustannuspaikat 3970-3974): hoitotyönpäällikkö Kati Kola-
Huhtala, osastojen osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny.
Lisäksi vastuualueen esihenkilöllä ja hänen varahenkilöllään on oikeus hyväksyä
kaikkien hoito- ja hoivatyön palvelujen kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat
3400-3974).
Investoinnit hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko.
Kaikki perusturvapalveluiden laskut voi hyväksyä sosiaali- ja terveysjohtaja ja hallinto-
ja talousasiantuntija sekä heidän varahenkilönsä.
Hyväksymisoikeus määräytyy tehtävän mukaan. Hyväksyjistä on informatiivisuuden
vuoksi esitetty nimikkeen lisäksi nimet.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy laskujen hyväksymisoikeudet selosteen mukaisesti
1.6.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.05.2021
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§ 61
Talouden seuranta
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Nieminen
tuula.nieminen@hameenkyro.fi
hallinto- ja talousasiantuntija
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys
merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus
sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja
tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi
liittyä myös sanallinen selostus.
Tammi-huhtikuun toteumatilanne on käytettävissä 18.5.2021, joten se esitellään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 62
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 16.4.
-10.5.2021. Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Sosiaali- ja terveysjohtaja
3.2.2021 § 7 Työaikamuodon muutos
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 63
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiakirjat (päätökset ovat
luettavissa kunnan nettisivuilla)
1. Valtuusto 26.4.2021 § 24 Muutostalousarvio 1/2021
2. Valtuusto 26.4.2021 § 25 Talouden tasapainotusohjelma 2021
3. Sosiaaliasiamiehen selvitys Hämeenkyrön kunnan asiakkaiden oikeuksien ja
aseman kehityksestä 1.1.-31.12.2020 (Virran työtilassa)
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §61, §62, §63
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
§57, §58, §59, §60
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

