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§1
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
20.01.2021

§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Ahola ja Turo Antila.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Ahola ja Turo Antila.
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§3
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
Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu
Maakuntavalmistelu
Suojavarusteiden korvaaminen palveluntuottajille
Pandemiatilanne
Poliklinikan remontti
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§4
Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025
HMKDno-2019-459
Valmistelija / lisätiedot:
Kati Kola-Huhtala
kati.kola-huhtala@hameenkyro.fi
hoitotyön päällikkö
Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään mielenterveys- ja päihdetyötä sekä
järjestämään mielenterveys- ja päihdepalveluita sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden
lainsäädännöllinen tausta on perustuslain (731/1999) 19.3§ ssä, jonka mukaan julkisen
vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Valtuusto hyväksyi 27.4.2015 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosille
2015-2018. Ohjelmassa asetettiin kehittämistavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet
kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluille. Perusturvalautakunta vastaa ohjelman
seurannasta, arvioimisesta ja päivittämisestä. Ohjelma tulee päivittää ja sitä varten
tulee asettaa työryhmä.
Perusturvalautakunta asetti työryhmän kokouksessaan 20.11.2019 Hämeenkyrön
mielenterveys- ja päihdeohjelman päivittämiseksi. Perusturvalautakunta päätti myös
määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön mielenterveys- ja
päihdeohjelmaksi 31.12.2020 mennessä. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja
työryhmään on kutsuttu kuulemista varten asiantuntijoita tuomaan näkemyksensä ja
lausuntonsa ohjelmaan.
Mielenterveys ja päihdeohjelman tavoitteissa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä
kunnan asukkaiden mielenterveyden edistämisen ja päihteiden käytön ehkäisyn
näkökulmasta:
Kaikissa kunnan palveluissa huomioidaan ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön näkökulma. Ehkäistään kuntalaisten päihteiden käyttöä ja edistetään
mielenterveyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja mielekkäitä vapaa-
ajanviettotapoja.
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus päästä matalan kynnyksen mielenterveys-
ja päihdepalveluihin sekä tuotetaan palvelut mahdollisimman kattavasti kunnan
omana toimintana.
Varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen tarjoamalla
koulutusmahdollisuuksia.
Panostetaan ehkäisevään päihdetyöhön suunnitelmallisesti ja lainsäädännön
mukaisesti.
Mielenterveys ja päihdeohjelmassa on esitetty mielenterveys- ja
päihdepalveluiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja seuranta vuosille 2021-2025
ikäryhmittäin.
Oheismateriaalina on päivitetty mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2021-2025.

Ehdotus

Hämeenkyrö
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Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättä
1. hyväksyä osaltaan mielenterveys- ja päihdeohjelman
2. antaa mielenterveys- ja päihdeohjelman kommentoitavaksi kunnan nettisivuilla
ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää mielenterveys- ja päihdeohjelman hallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi
Päätös
Hyväksyttiin.
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§5
Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
HMKDno-2019-347
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Perusturvalautakunta asetti 28.8.2019 kokouksessaan työryhmän päivittämään
Hämeenkyrön ikäohjelma vastaamaan ikääntyneen väestön tämän päivän ja
tulevaisuuden palvelutarpeisiin.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980) eli vanhuspalvelulaki edellyttää kuntia laatimaan
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (§5). Kunnan on huomioitava
suunnitelmaa valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarviota ja -
suunnitelmaa sekä hyvinvointikertomusta. Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa
valtuustokausittain. Suunnitelman valmistellut työryhmä pitää tärkeänä, että
hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen
raportoitaisiin kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa.
Hämeenkyrön aiempi ikäohjelma vuosille 2002-2030 on hyväksytty vuonna 2002 ja
viimeisin päivitys on tehty vuosille 2013-2016. Vuosille 2021-2025 laadittu ikääntyneen
väestön hyvinvointisuunnitelma perustuu Menestyvä Hämeenkyrö 2030 -
kuntastrategiaan, jossa yhteiseksi päämääräksi on asetettu asukkaiden hyvinvoinnin
mahdollistaminen luonnonläheisessä kunnassa.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman painopistealueita ovat hyvän elämän
edistäminen, toimintakyvyn tukeminen ja ikäystävällisten sekä vaikuttavien palvelujen
kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetuilla toimenpiteillä pyritään lisäämään
mm. ikääntyvien kuntalaisten vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia sekä
vahvistamaan sosiaalista toimintakykyä. Ikäystävällisyys tulee huomioida niin kunnan
päätöksenteossa, elinympäristössä kuin palveluissakin. Ikääntyvä kuntalainen on
aktiivinen toimija, joka tuntee itse parhaiten hyvinvointiinsa vaikuttavat tarpeensa ja
toiveensa. Ikääntyvälle kuntalaiselle on annettava mahdollisuus osallistua itseään
koskevaan päätöksentekoon sekä kehittää nykyisiä ja tulevia palveluitaan.
Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tällä vuosikymmenellä
ja yleisesti 80 ikävuoden jälkeen palvelujen tarve lisääntyy. Palvelurakenteen
muuttamista ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseksi on
kunnassa jatkettava aktiivisesti, jotta hillitään kasvavia kustannuksia. Kuntalaisten
hyvinvointiin vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen toimintoja
kehittäessä kunnassa on tehtävä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kunnan
palvelualueiden välillä että yhdessä yhdistysten ja järjestön kanssa.
Oheismateriaalina on ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan
nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi
Päätös
Perusturvalautakunta päätti
1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman siten
korjattuna, että dian 12 otsikko päivitetään muotoon: Hyvinvointisuunnitelman
taustalla Tavoitteena ikäystävällinen Suomi -laatusuositus ja kuntastrategia -
Menestyvä Hämeenkyrö 2030
2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan
nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021

10 (25)

§6
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025
HMKDno-2020-185
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään
kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka
perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma
on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Suunnitelmassa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien
välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Lait eivät velvoita
kuntia laatimaan vastaavaa järjestämissuunnitelmaa sosiaalipalveluista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen alueellisesti
yhteistyössä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden
asiakaslähtöistä kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistetyn
järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien
kokouksessa 25.10.2019, ja se päätettiin laatia vuosille 2020–2025. Suunnitelman
laadinta yhdistettiin sisällöllisesti Pirkanmaalla toteutettavaan kuntavetoisen sote-
muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin
kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaan.
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta pyydettiin
kunnilta lausunnot 18.6.2020 mennessä. Hämeenkyrön kunnanhallitus päätti
lausunnosta 15.6.2020. Kaikkien kuntien lausunnot käsiteltiin järjestämissuunnitelman
ohjausryhmässä 14.8.2020, ja lausunnoilla ollut suunnitelma päivitettiin hyväksyttyjen
täsmennysten osalta.
Järjestämissuunnitelma hyväksyttiin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta
Pshp:n valtuustossa 12.10.2020. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen
järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä Pshp:n alueen kunnissa sosiaalipalveluiden ja
muiden kuntien järjestämisvastuulla olevien, järjestämissuunnitelmassa mainittujen,
palveluiden osalta.
Järjestämissuunnitelman 2020–2025 toimeenpanon seurannasta vastaa alueellisesti
jatkossa uusi nimettävä sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaryhmä.
Järjestämissuunnitelman ohjausryhmänä toimii Pirkanmaan järjestämisvastuussa
olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat -ryhmä, johon kuuluu myös nimetyt Pshp:
n edustajat.
Hämeenkyrön perusturvalautakunnan mielestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen
yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä
palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
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Perusturvalautakunta
1. merkitsee tiedoksi Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman terveydenhuoltoa koskevan osuuden
2. hyväksyy Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
sosiaalihuoltoa koskevan osuuden
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§7
Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
käyttöönotto
HMKDno-2021-22
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Kanta-palvelut ovat Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylläpitämiä
palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille (laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).
Kanta-palveluiden keskeisiä palveluja ovat asiakas- ja potilastiedon sähköinen
arkistointi, sähköiset reseptit ja kansalaisen Omakanta, jonka välityksellä kansalainen
voi tarkastella omia terveydenhuollon tietojaan. Perusturvalautakunta on 12.6.2013 §
33 käsitellyt terveydenhuollon Kanta-arkistoon liittymisen. Hämeenkyrön kunta on
liittynyt terveydenhuollon osalta Kanta arkistoon 22.5.2014.
Kanta-arkistoon liittyminen laajenee myös sosiaalihuollon asiakastietoihin. Kanta-
palvelu mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon
asiakastietojen ympärivuorokautisen käytön ja pysyvän säilyttämisen
valtakunnallisesti. Arkistoon tullaan tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät
asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
käyttöönotto on ollut mahdollista vuodesta 2018 alkaen ja Omakanta vuodesta 2020
alkaen.
Liittymisvelvoitteesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan säätämään
uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä. Lakiehdotus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja sen mukaan julkisen
sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen asiakastietojen arkistointipalveluun viimeistään 1.9.2024
mennessä. Myös laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja sen edellyttämät
muutokset 1.1.2021 mennessä, kuten palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeuksien
uudelleenmäärittelyt, ohjaavat sosiaalihuollon organisaatioita valtakunnallisen
arkiston käyttöönottoon.
Vuoden 2020 alusta lukien voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906
/2019) edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen tulee säilyttää
sähköisesti laatimansa asiakirjat. Sähköiseen arkistointiin liittymisessä noudatetaan
kahden vuoden siirtymäaikaa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden - ja
hyvinvoinninlaitos THL, kansaneläkelaitos (Kela) ja Kansallinen arkisto ovat yhdessä
linjanneet, että Kanta-palveluiden terveydenhuollon potilas- ja sosiaalihuollon
asiakastiedon arkisto ovat ainoa ratkaisu säilyttää pysyvästi sosiaali- ja
terveydenhuollossa syntyviä asiakas- ja potilastietoja.
Pirkanmaalla on sovittu, että alueelle myönnettyä Komas-hankkeen valtionosuutta
voidaan käyttää tietyiltä osin sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittyviin kustannuksiin.
PirSote ja Komas-hankkeista on tehty aiemmin omat sopimukset. Pirkanmaan kunnat,
joissa sosiaalipalveluissa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä, toteuttavat

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021

13 (25)

liittymisprojektin yhteistyönä. Samanaikainen liittyminen mahdollistaa yhteisen
valmistelutyön ja projektijohtamisen ja säästää kustannuksia. Hämeenkyrön on
tarkoitus muiden Effica-tietojärjestelmäkuntien lailla liittyä sosiaalihuollon
asiakastiedon arkistoon 10. aallossa eli 1.2.2021-31.12.2021 välisenä aikana.
Ilmoittautuminen kyseiseen aaltoon tapahtuu 31.1.2021 mennessä.
Kunnan talousarviossa on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen.
Sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto edellyttää organisaatiolta hallinnollista
päätöstä Kanta-palveluihin liittymisestä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. liittyä sosiaalihuollon Kanta-arkistoon 10 aallossa eli 1.2.-31.12.2021 välisenä
aikana
2. antaa sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittymiseen liittyvän
nimenkirjoitusoikeuden sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukolle
3. tarkastaa pykälän välittömästi
Tiedoksi
Matti Karvonen, Pikassos, sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, sosiaalityöntekijä
Kinnunen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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Perusturvalautakunta, § 88,09.12.2020
Perusturvalautakunta, § 8, 20.01.2021
§8
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen
yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen
HMKDno-2019-382
Perusturvalautakunta, 09.12.2020, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus_Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus on perustettu
1.1.2020. Hämeenkyrön perusturvalautakunta on 25.9.2019 § 52 päättänyt, että
Hämeenkyrön kunta on mukana em. uudessa maakunnallisessa keskuksessa, jonka
myötä perhehoidon yksikkö siis on laajentunut koskemaan myös henkilökohtaista
apua ja omaishoitoa. Keskuksen toimintaa on kehitetty yhdessä kuntien lautakunnissa
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Keskuksen toimintaa on tähän saakka ohjannut kaksi erillistä
yhteistoimintasopimusta, joista toinen koskee Perhehoidon yksikön ja toinen
Henkilökohtaisen avun yksikön toiminnan järjestämistä.
Keskuskokonaisuuden toiminnasta on nyt tehty yksi yhteinen yhteistoimintasopimus,
johon on yhdistetty aikaisemmat erilliset sopimukset. Lisäksi sopimukseen on lisätty
Pirkanmaan kuntien lautakunnissa aikaisemmin hyväksyttyjen henkilökohtaisen avun
palveluseteli- ja ostopalvelumallilla järjestettyjen palvelujen koordinointivastuu.
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen
yhteistoimintasopimuksella sovitaan Pirkanmaan kuntien kesken keskuksen
toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana.
Päivitetty yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Sopimus on
voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä kalenterivuotta
aiemmin, viimeistään edellisen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.).

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä
henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksen liitteineen 1.1.2021
alkaen
2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan
yhteistoimintasopimuksen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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Päätös
Hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Liitteet

1 Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun
yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen_korjattu.pdf
Perusturvalautakunnan 9.12.2020 päätöksen jälkeen Tampereelta on ilmoitettu, että
sopimuksesta oli jäänyt pois kohdasta kaksi toiseksi viimeisen kappaleen lopusta
seuraava lause: "Näiden palvelujen etenemisestä ja yksityiskohdista sovitaan
sopijapuolten kanssa erillisellä sopimuksella.” Kyseinen lause on nykyisessä
sopimuksessa ja se ei muuta sopimuksen sisältöä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä
henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksen liitteineen 1.1.2021
alkaen
2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan
yhteistoimintasopimuksen
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tampereen kaupunki/Katariina Somppi, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021
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§9
Perusturvalautakunnan lausunto Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavasta
HMKDno-2017-361
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Kunnanhallitus on asettanut Hämeenkyrön Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville 7.12.2020-
15.2.2021 väliseksi ajaksi. Kaavasta pyydetään lausuntoa 15.2.2021 mennessä.
Lausuntoaineistot ovat tutustuttavissa Hämeenkyrön kunnan nettisivuilla ja linkki
materiaaliin on lähetetty lautakunnan jäsenille.
Perusturvapalveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta kaavalla ei ole
vaikutusta. Terveydenhuollon palvelut toteutetaan neuvola- ja
kouluterveydenhuollossa suunnitellusti nykyisellä mallilla eikä kaavasta aiheudu
muutosta palveluntarpeeseen. Kaava-alue on pientalovaltainen eikä alueelle ole
suunnitteilla esimerkiksi palveluasumisen yksikköjä. Väestörakenteen
tasapainottamisen näkökulmasta kaava on tervetullut, mikäli alueelle saadaan
työikäisiä ja lapsiperheitä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta antaa Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulman osayleiskaavasta
selosteen mukaisen lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaavoitus (kirjaamo)

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021
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§ 10
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.
Perusturvapalveluiden talouden rakenne muuttui 1.1.2021, minkä vuoksi laskujen
hyväksymisoikeudet tulee päivittää.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää perusturvapalveluiden laskujen hyväksyjät 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, vastaava terveydenhoitaja Pia Turvala
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): vastaava hammaslääkäri Eija Lammi,
suuhygienisti Essi Teronen
Erikoissairaanhoito (kustannuspaikat 2910-2920): ylilääkäri Tuomas Parmanen,
apulaisylilääkäri Sonja Leppänen
Lisäksi ylilääkärillä 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.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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Vammaispalvelut (kustannuspaikat 3325-3379): vammaispalveluiden päällikkö Leena
Kyröjoki, vammaispalveluiden palveluvastaava Miia Reijomaa
Työllisyyspalvelut (kustannuspaikat 3385-3390): työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna
Rajakoski, vastaava työvalmentaja Ville Papu
Lisäksi sosiaalityön päälliköllä 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 hoitotyön päälliköllä 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.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Laskujen hyväksyjät, maksuliikennesihteeri Anttila, palvelusihteeri Syrjänen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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§ 11
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 4.12.2020-
12.1.2021. Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Sosiaali- ja terveysjohtaja
10.12.2020 § 9 Puitesopimus palveluiden ostosta A-klinikka Oy:ltä
Ylilääkäri
11.1.2021 § 1 Sairaudenhoidollisen jalkahoitopalvelun hankinta
12.1.2021 § 2 Terveyskeskushammaslääkärin vakituisen toimen täyttö
Sosiaalityön päällikkö
16.12.2020 § 3 Tutkimuslupa
Hoitotyön päällikkö
4.1.2021 § 1 Tutkimuslupa
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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§ 12
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiakirjat (tallennettu Virran
työtilaan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valviran ohjauskirje 17.12.2020: Vanhuspalvelulain muutokset
Kuntainfo 19/2020: Suojainkustannusten korvaaminen
Kunnanhallitus 7.12.2020: § 209 Henkilöstösuunnitelma 2021
Kunnanvaltuusto 14.12.2020: § 45 Hallintosäännön päivitys 2020, syksy 2020
Kunnanvaltuusto 14.12.2020: § 47 Muutostalousarvio 2/2020
Kunnanvaltuusto 14.12.2020: § 48 Taloussuunnitelma 21
Talousarvion seuranta 1.1.-30.11.2020
Kunnanhallitus 21.12.2020: § 221 Työllisyyden kuntakokeilut
Kunnanhallitus 21.12.2020. § 222 Henkilöstön työvaatteiden ja sairaalatekstiilien
vuokraus- ja pesulapalvelun ja vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelun hankinta

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

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021
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§ 13
LISÄPYKÄLÄ: Tartuntatautilain mukaiset laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet
HMKDno-2020-448
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Viranomaisten yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitettujen viranomaisten ja kuntien on
järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon
häiriötilanteisiin. Kunnan on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon
torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä.
Laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet
Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi
perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti
odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää
toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai
yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat
päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi,
että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti
epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. (Tartuntatautilaki 58 §)
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian (COVID-19) pandemiaksi
11.3.2020. COVID-19 pandemiassa on kyse vaikutuksiltaan erityisen vakavaa
suuronnettomuutta vastaavasta, hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta
tartuntataudista.
Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaan edelleen
kiihtymisvaiheessa. Lisäksi huolta aiheuttaa koronaviruksen muuntuneet virustyypit,
joiden tartuttavuus on alkuperäistä herkempää. Suomessa ja Hämeenkyrössä ovat
alkaneet koronavirusrokotukset, joiden tavoitteena on saada väestöön laumasuoja
epidemian tukahduttamiseksi.
Koronaviruksen ja sen muuntuneiden virustyyppien leviämisen rajoittamiseksi ja
väestön rokotussuojan varmistamiseksi on tarpeen jatkaa rajoitteita.
Tällä hetkellä aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla Pirkanmaalla kaikki yli
kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on
kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 8.2.2021 saakka.
Enintään kymmenen hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on
noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Avi
suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko
järjestää.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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Pandemiatilannetta Hämeenkyrössä on käsitelty häiriötilanteen johtoryhmässä
viikoittain. Hämeenkyrö hyödyntää rajoituksia esittäessään Pirkanmaan alueellisen
pandemiaryhmä ”koronanyrkin” ja AVI:n ohjeita ja määräyksiä. Häiriötilanteen
johtoryhmässä tehtyjen linjausten perusteella perusturvalautakunta jatkaa
päätösesityksessä olevien toimintayksiköiden sulkua tietyin poikkeuksin 8.2.2021
saakka.
Hallintosäännön 100 §:n mukaan perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain
mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. jatkaa kunnan kehitysvammaisten ja ikäihmisten päivätoiminnan, Oikopolun
nuorisotilan ja liikuntatilojen (Kosken Syke, koulujen liikuntasalit ja kuntosalit)
sulkua 8.2.2021 saakka. Sulku ei koske alle 20 vuotiaiden lasten ja nuorten
harrastustoimintaa, kun toiminnassa toteutetaan annettuja turvaohjeita.
2. tarkastaa pykälän välittömästi
3. panna päätöksen täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla
4. antaa päätöksen välittömästi tiedoksi kunnan häiriötilanteen johtoryhmälle
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
häiriötilanteen johtoryhmä

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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Hallintovalitus
§13
Hallintovalitus
Valitusoikeus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valitusaika ja valitusviranomainen
Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta
nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valitusviranomainen ja osoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
faxi: 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava
oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §9, §11, §12
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
20.01.2021
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Oikaisuvaatimus
§6, §7, §8, §10
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

