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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön
8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021

§ 18
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.
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§ 19
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 sosiaali- ja terveysjohtajan ja ylilääkärin
ajankohtaiskatsauksen.
Ylilääkäri: pandemiatilanne
Sosiaali- ja terveysjohtaja: rokotetilanne, suojavarusteiden
korvaaminen palveluntuottajille, terveyskeskuksen poliklinikan remontti,
hallintoriita, maakuntavalmistelun hankesalkku 5:n eli digitalisaation tilanne,
muutostalousarvion valmistelu
Ylilääkäri Tuomas Parmanen oli läsnä pandemiatilannetta käsiteltäessä, hän poistui
ennen muiden ajankohtaisten asioiden käsittelyä.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 20
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman 2020-2023 päivitys ja valvonnan
raportointi 2020
HMKDno-2019-384
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Liitteet

1 Yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus- ja valvontasuunnitelma 2020-2023_päivitetty
Perusturvalautakunta hyväksyi 25.9.2019 Hämeenkyrön yksityisten sosiaalipalvelujen
ohjaus- ja valvontasuunnitelaman. Palveluja valvotaan suunnitelman mukaisesti,
ennakoivan valvonnan, sopimusvalvonnan, sopimusseurannan, suunnitelmallisen
valvonnan, ennalta ilmoittamattomien käyntien sekä omavalvonnan keinoin.
Ohjaus- ja valvontasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perusturvalautakunta
hyväksyi valvontakäyntien painopisteet vuodelle 2020. Ne olivat henkilöstömitoituksen
ja -kelpoisuuksien tarkastelu suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoito ja
siihen liittyvät prosessit sekä asiakkaan kuuleminen ja itsemääräämisoikeus.
Valvonnan painopisteiden raportointi vuodelta 2020 on oheismateriaalina.
Ohjaus- ja valvontasuunnitelmaan esitetään joitakin teknisluonteisia korjauksia.
Valvonnan vastuuhenkilöt kunnassa on päivitetty nykyisen organisaatiorakenteen
mukaiseksi. Suunnitelma sisältää esityksen, että valvonnan painopisteet vuosina 2021-
2023 ovat henkilöstömitoitus, lääkehoito ja asiakkaan kuuleminen ja
itsemääräämisoikeus. Niistä raportoidaan perustuvalautakunnalle vuosittain.
Liitteenä on päivitetty ohjaus- ja valvontasuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä yksityisten sosiaalipalvelujen päivitetyn ohjaus- ja
valvontasuunnitelman vuosille 2020-2023
2. merkitä tiedoksi valvonnan painopisteiden raportoinnin vuodelta 2020
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala,
asumispalveluiden päällikkö Vina, kotihoidon päällikkö Hiltunen, vs.
vammaispalveluiden päällikkö Rättäri, toimistosihteeri Uppa

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 21
Asumispalveluiden myöntämisen perusteet
HMKDno-2021-75
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen
Pirkanmaalla on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020-2021, johon osallistuvat kaikki
Pirkanmaan kunnat Tampereen toimiessa hankkeen vastuukuntana.
Hankkeen tavoitteena on, että RAI-väline on käytössä koko Pirkanmaalla ikäihmisten
palveluissa toimintakyvyn arvioinnin työkaluna sekä tiedolla johtamisen
mahdollistajana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt KOMAS (Kohti
maakunnallista sotea) hankkeelle rahoituksen ajalle 1.7.2020–31.12.2021. Hankkeessa
työskentelee yksi kokoaikainen projektisuunnittelija.
RAI-yhteistyöhankkeessa toimintaa kehitetään kuntien kesken vertaiskehittämisen
teemalla hyödyntäen moniammatillisia työryhmiä, joissa on osallistujia kaikista
Pirkanmaan kunnista. Osana hanketta on päivitetty Pirkanmaan Ikäneuvo -hankkeen
aikana laadittuja asumispalveluiden kriteereitä.
Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet sisältävät tietoa asumispalveluiden
tarkoituksesta, asumispalveluiden myöntämisen edellytyksistä ja RAI-mittarien
antamaa ohjeellista rajausta palvelun myöntämiseksi. Asumispalveluiden
myöntämisen perusteet on laadittu sekä palveluasumiseen (ei ympärivuorokautinen
hoiva) että tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva). Uudet
perusteet tulevat moniammatillisten SAS-työryhmien (SAS= Suunnittele, Arvioi, Sijoita)
työkaluksi ja avuksi viranhaltijoille, jotka tekevät asumispalvelupäätökset SAS-
työryhmien esityksestä.
RAI-toimintakykyarvioinnin mittareista asumispalveluiden myöntämisen perusteissa
huomioidaan Maple (palvelutarveluokka), ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot),
IADLCH (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot) ja CPS (kognitiomittari).
Asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.4.2021 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perustuvalautakunta päättäää hyväksyä liittenä olevat asumispalveluiden
myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
asumispalveluiden päällikkö Vina, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021
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§ 22
Kotihoidon myöntämisen perusteet
HMKDno-2021-73
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hiltunen
sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi
kotihoidon päällikkö
Liitteet

1 Kotihoidon myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen
Pirkanmaalla on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020-2021, johon osallistuvat kaikki
Pirkanmaan kunnat Tampereen toimiessa hankkeen vastuukuntana. Hankkeen
tavoitteena on, että RAI-väline on käytössä koko Pirkanmaalla ikäihmisten palveluissa
toimintakyvyn arvioinnin työkaluna sekä tiedolla johtamisen mahdollistajana. Sosiaali-
ja terveysministeriö on myöntänyt KOMAS (Kohti maakunnallista sotea) hankkeelle
rahoituksen 1.7.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa työskentelee yksi kokoaikainen
projektisuunnittelija.
RAI-yhteistyöhankkeessa toimintaa kehitetään kuntien kesken vertaiskehittämisen
teemalla hyödyntäen moniammatillisia työryhmiä, joissa on osallistujia kaikista
Pirkanmaan kunnista. Osana hanketta on päivitetty Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeen
aikana laadittuja kotihoidon kriteereitä.
Uudet kotihoidon myöntämisen perusteet sisältävät tietoa kotihoidon tarkoituksesta,
kotihoidon palvelun myöntämisen edellytyksistä ja RAI-mittarien antamaa ohjeellista
rajausta palvelun myöntämiseksi. Uudet kotihoidon myöntämisen perusteet tulevat
asiakasohjaajien työkaluksi, kun he palvelutarpeen arviointiin liittyen tekevät
päätöksen palvelujen myöntämisestä tai ohjaavat asiakasta muiden palvelujen piiriin.
Kotihoidon myöntämisen perusteita hyödynnetään myös asiakkaan palvelujen
jatkamista tai päättämistä arvioitaessa.
RAI-toimintakykyarvioinnin mittareista kotihoidon myöntämisen perusteissa
huomioidaan Maple (palvelutarveluokka), ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot),
IADLCH (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot) ja CPS (kognitiomittari).
Kotihoidon myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat kotihoidon myöntämisen
perusteet 1.4.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kotihoidon päällikkö Hiltunen, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021
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Kunnanhallitus, § 190,23.11.2020
Perusturvalautakunta, § 23, 17.02.2021
§ 23
Hämeenkyrön hybridiyksikön palvelusopimuksen päivitys
HMKDno-2016-189
Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 190
Valmistelijat / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 SPR Ha#meenkyro#n Hybridiyksikko# 112020 koonti
2 Sopimus Hybridiyksikön ylläpidosta 2020
Nyt vuonna 2020 tilanne Suomessa toimivien maahanmuuttoyksiköiden kohdalla on
toinen kuin vuonna 2017. Kansainvälisen suojelun hakemukset ovat vähentyneet
vuoden 2015 huipputasolta (32.000 hakemusta) ensin 4000-5000 vuosittaisen
hakemuksen tasolle ja nyt viimeisen 12 kuukauden aikana jätettyjen hakemusten
määrä on vähentynyt 3615 hakemuksen tasolle. Yksin tulleiden alaikäisten
turvapaikanhakijoiden hakemusmäärä on laskenut 3000 vuosittaisen hakemuksen
(2015) tasolta noin 100-160 vuosittaisen hakemuksen tasolle. Tämä on vähentänyt
oleellisesti myös vastaanottokeskusten lukumäärää. Suomessa toimii nyt 30
vastaanottokeskusta, joista kahdeksasta on jo tehty lakkauttamispäätös. Toiminnassa
olevia alaikäisyksiköitä on enää seitsemän, joista yksi on Hämeenkyrön hybridiyksikkö
(Espoo, Hämeenkyrö, Kotka, Oulu, Turku, Vantaa ja Vöyri). Hybridiyksikköjä näistä ovat
ainoastaan Hämeenkyrö, Kotka ja Vöyri. Hybridiyksiköllä tarkoitetaan alaikäisyksikön
(ryhmäkodin) ja perheryhmäkodin muodostamaa toiminnallista yhdistelmää, jossa
nuori jatkaa asumistaan aluksi turvapaikanhakijavaiheessa että myös oleskeluluvan
saatuaan. Hämeenkyrössä toiminnan piiriin kuuluvat myös tukiasuminen ja itsenäisen
asumisen jälkihuolto. Tämä mahdollistaa jokaiselle nuorelle toiminnallisen
kokonaisuuden useiden vuosien ajaksi, ilman että nuoren pitää muuttaa toiseen
yksiköön/kuntaan.
Se, että Hämeenkyrön yksikkö on yksi maamme kolmesta hybridiyksiköstä, edellyttää
sitä, että sopimusten ajantasaisuudesta on huolehdittava. Sopimusrakenne
uudistettiin 2017 niin, että pääsopimuksessa palvelun tilaajina ovat Pirkanmaan Ely-
keskus ja Maahanmuuttovirasto, jotka myös kustantavat koko palvelutoiminnan.
Ryhmäkotien toimintaa koordinoi Maahanmuuttovirasto ja perheryhmäkotien Ely-
keskukset. Sopimuksella Hämeenkyrön kunta on ottanut järjestämistehtävän
hoitaakseen ja on koko ajan tuottanut sen niin, että palveluntuottajana on toiminut
SPR:n Hämeen piiri. Tästä tuottamistehtävästä on sovittu pääsopimusta täydentävällä
kunnan ja SPR:n välisellä palvelusopimuksella, jonka hyväksyy perusturvalautakunta.
Tätä sopimusrakennetta ei ole nyt tarpeen muuttaa mutta sopimusten sisältöä tulee
ajantasaistaa. Oleellisin kohta toiminnan laajuudesta pysyy samassa suuruusluokassa
kuin aiemminkin:

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021

11 (20)

”Hämeenkyrön kunta järjestäjänä ja Suomen Punainen Risti palveluntuottajana
järjestävät vastaanottolain mukaisen vastaanoton sekä ryhmä- ja
perheryhmäkotiasumisen 40 alaikäiselle ilman huoltajaa Suomeen tulleelle,
vastaanottolain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, jotka ovat merkitty
vastaanottokeskuksen asiakkaiksi vastaanoton asiakasrekisteriin (UMAREK) tai asuvat
vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoitetussa osoitteessa yksityismajoituksessa.
Palvelu tuottaminen tapahtuu nykyisten sopimusten korvaamisesta ja yhdistämisestä
huolimatta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi vähintään nykyisen sopimuksen
irtisanomisajan Suomen Punaisen Ristin toimesta (erillinen palvelusopimus)
edellyttäen, että toiminnan kustannukset korvataan Hämeenkyrön kunnalle valtion
varoista. Vaihtoehtoisesti kunta voi kilpailuttaa palvelutuotannon tai järjestää tämän
sopimuksen mukaisen toiminnan myös omana toimintana edellyttäen, että toiminnan
kustannukset korvataan Hämeenkyrön kunnalle valtion varoista.”
”Vastaanottotoiminta järjestetään ryhmä- ja perheryhmäkodista ja tukiasunnoista
muodostuvassa yhdistelmämuodossa eli ns. hybridimuotoisesti = jäljempänä
hybridiyksikkö. Asiakkaat voivat jatkaa asumista samassa yksikössä oleskeluluvan
saamisen jälkeen kunnes he täyttävät 18 vuotta. 18 vuotta täyttäneille Hämeenkyröön
jääville nuorille järjestetään tarpeen mukaan jälkihuollon tukitoimia 25 ikävuoteen
saakka.”
Sopimusmuutoksia on myös yhteyshenkilöissä ja toimipisteissä, jotka määritellään
sopimuksen liitteessä.
Kunnan talousarviossa Hybridiyksikön talousarvio sisältyy perusturvan palvelualueelle
perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueelle. Hybridiyksikön kokonaismenot vuodelle
2021 on 2,2 milj. euroa ja valtion korvaukset kattavat kokonaan hybridiyksikön
ylläpidon ja nuorten jälkihuollon kustannukset. Lisäksi valtio korvaa talousarviossa
ennakoimattomat lakisääteiset erityiskustannukset. Hybridiyksikön työntekijämäärä
on sovittu lastensuojelulaitosmitoitusta mukaillen: perheryhmäkoti 1 htv/asiakas,
tuettu asuminen 0,7 htv/asiakas ja jälkihuolto 0,1 htv/asiakas. Marraskuussa 2020
yksikkö työllistää 20 työntekijää. Hybridiyksikön asukasmäärä on vuonna 2020 ollut
keskimäärin 17-20 asukasta perheryhmäkodissa ja keskimäärin 10 asiakasta tuetussa
asumisessa. Koska asumismuodot ovat ikäsidonnaisia, asiakasmäärät vaihtelevat
vuosittain.
Liitteenä on sopimus hybridin ylläpidosta sekä sen toimintaa kuvaava Powerpoint
esitys.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy sopimuksen hybridiyksiköstä ja antaa allekirjoitusoikeuden
kunnanjohtajalle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 17.02.2021, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Taija Jokimaa-Frusti
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taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi
sosiaalityön päällikkö
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt päivittää
Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suomen Punaisen Ristin
Hämeen piirin välisen sopimuksen ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten
vastaanottokeskustoiminnasta ja asuinyksikön (hybridiyksikkö) ylläpidosta.
Sopimuksessa ovat tilaajina Maahanmuuttovirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus,
palvelun järjestäjänä Hämeenkyrön kunta ja palvelun tuottajana Suomen Punainen
Risti, Hämeen piiri. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
(KEHA) korvaa Hämeenkyrön kunnalle vastaanotosta, hybridiyksikön ylläpidosta sekä
nuorten jälkihuollosta aiheutuvat, hyväksyttyyn talousarvioon perustuvat todelliset
kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana. Lisäksi KEHA-keskus ja ja/tai
Maahanmuuttovirasto vastaavat talousarviossa ennakoimattomien lakisääteisten
erityiskustannusten korvaamisesta.
Hämeenkyrön kunta järjestäjänä ja Suomen Punainen Risti palveluntuottajana ovat
sitoutuneet järjestämään vastaanottolain mukaisen vastaanoton sekä ryhmä- ja
perheryhmäkotiasumisen 40 alaikäiselle ilman huoltajaa Suomeen tulleelle lapselle tai
nuorelle. (Vastaanottolaki 3 §:n 1 ja 2 kohta). Vastaanotto järjestetään ryhmä- ja
perheryhmäkodista ja tukiasunnoista muodostuvassa yhdistelmämuodossa eli ns.
hybridimuotoisesti.
Hybridiyksikön kokonaismenot vuodelle 2021 on 2,2 milj. euroa ja valtion korvaukset
kattavat kokonaan Hybridiyksikön ylläpidon ja jälkihuollon kustannukset.
Kunnan ja SPR:n päivitetty sopimus alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja
nuorten vastaanotosta ja ryhmä- ja perheryhmäkotitoiminnasta sekä heidän
tukiasumisesta ja jälkihuollosta on liitteenä.
Kunnanhallituksen hyväksymä sopimus hybridiyksikön ylläpidosta on
oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä Hämeenkyrön kunnan ja SPR:n välisen sopimuksen alaikäisten ilman
huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotosta ja ryhmä- ja
perheryhmäkotitoiminnasta sekä heidän tukiasumisesta ja jälkihuollosta
2. oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, toimistosihteeri Uppa

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021
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§ 24
Sote-uudistuksen lainsäädäntömuutokset
HMKDno-2021-57
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Esitykset sote-uudistuksen lainsäädäntömuutoksista ovat lausuntokierroksella.
Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelee lakiluonnoksiin liittyvää Pirkanmaan
maakuntavalmistelun tuottamaa materiaalia.
Hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista
sote-uudistuksesta johtuen voi antaa lausunnon sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n
kautta 26.2.20201 mennessä.
Oheismateriaalina on tiivistelmät seuraavista lakiluonnoksista: laki hyvinvointialueista,
laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja voimaanpanolaki.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta käy keskustelun sote-lainsäädännön muutosesityksistä ja
merkitsee tiedoksi sote-valmistelun tilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 25
Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvitys 2020 ja käyttösuunnitelma 2021
HMKDno-2021-80
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Kunta on saanut valtionperintönä Pauli Heleniuksen perinnön valtiokonttorin
päätöksellä 2.4.2001. Päätöksen mukaan perintö on luovutettu kunnalle käytettäväksi
vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen. Perinnön alkupääoma on ollut 63 672,34
euroa.
Perintövarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja asumispalveluiden päällikkö
tekee vuosittain lautakunnalle käyttöselvityksen edelliseltä vuodelta sekä
käyttösuunnitelman alkavalle vuodelle. Vuoden 2020 käyttöselvityksen mukaan
testamenttivaroja käytettiin 7 932,61 euroa.
Koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi päiväaikaisten toimintojen kehittämiseen
testamenttivaroja käytettiin suunniteltua vähemmän.
Perintövarojen pääoma 1.1.2021 on 13 570,46 euroa ja käyttösuunnitelman mukaan
perintövarat käytetään loppuun vuoden 2021 aikana.
Perintövarojen käyttöselvitys vuodelta 2020 ja käyttösuunnitelma vuodelle 2021 ovat
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvityksen
2020 ja käyttösuunnitelman 2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talous- ja hallintojohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela, hoitotyön päällikkö Kola-
Huhtala, asumispalveluiden päällikkö Vina

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 26
Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvitys 2020
HMKDno-2021-79
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahasto perustuu heidän yhteiseen testamenttiinsa
ja vuonna 1992 tehtyyn 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 asumispalveluiden
päällikkö tekee vuosittain lautakunnalle käyttöselvityksen edelliseltä vuodelta sekä
käyttösuunnitelman alkavalle vuodelle. Vuoden 2020 käyttöselvityksen mukaan
testamenttivaroja käytettiin 3 815,08 euroa. Käyttösuunnitelman mukaan
testamenttivarat on käytetty kokonaisuudessaan loppuun vuoden 2020 aikana.
Testamenttivarojen käyttöselvitys vuodelta 2020 on oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston
käyttöselvityksen vuodelta 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumispalveluiden päällikkö Vina, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala, talous- ja
hallintojohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021

16 (20)

§ 27
Toimivalta hankinta-asioissa, perusturvapalvelut
HMKDno-2021-81
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 päätti 3.6.2020 § 45 hankintavallan euroomääräisistä (alv 0 %)
rajoista toimikaudekseen. Vuoden 2020 syksyllä tehdyn organisaatiouudistuksen
vuoksi päätös tulee päivittää nykyisen vastuualuejaon ja virkanimikkeiden mukaiseksi.
Euromääräisiin toimivaltoihin ei esitetä muutosta.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että
1. talousarviomäärärahojen puitteissa vastuualueen päälliköt päättävät
hankinnoista 30 000 euroon asti ja sosiaali- ja terveysjohtaja ja ylilääkäri 200 000
euroon asti (alv 0 %)
2. aiempi hankintojen toimivaltaa koskeva päätös kumotaan.
Tiedoksi
ylilääkäri Parmanen, sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, hoitotyön päällikkö Kola-
Huhtala, delegointirekisteri/Tenho

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 28
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 13.1.- 9.2.2021.
Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Sosiaali- ja terveysjohtaja
8.2.2021 § 1 Tutkimuslupa Työterveyslaitoksen Tykydata -hankkeelle
Ylilääkäri
9.2.2021 § 3 Oire-EKG palvelun hankinta
Sosiaalityön päällikkö
22.1.2021 § 1 Sosiaalityöntekijä viran täyttäminen
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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§ 29
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat asiakirjat (tallennettu Virran
työtilaan):
1. Tekninen lautakunta 2.2.2021: Taloussuunnitelma 2021; investointiosan
käyttösuunnitelma
2. Tekninen lautakunta 2.2.2021: Investointihankkeiden työohjelma 2021, pykälä ja
liite
3. Perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen kokous 10.3.2021
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

3/2021
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Muutoksenhakukielto
§17, §18, §19, §24, §28, §29
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
17.02.2021

3/2021
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Oikaisuvaatimus
§20, §21, §22, §23, §25, §26, §27
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

