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Saapuvilla olleet jäsenet
Mirka Löf, puheenjohtaja
Mikko Ahola, 1. varapuheenjohtaja
Juhani Vatajaniemi
Jukka Paavola
Kirsi Mäenpää
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Antero Alenius, kunnanjohtaja
Rauno Mäki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Mirka Löf
Puheenjohtaja

Tuula Nieminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
05.10.2021

01.10.2021

Mira Card

Jukka Paavola

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.
hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 6.10.2021.
Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija
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§ 82
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021

§ 83
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mira Card ja Tommi Messi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mira Card ja Jukka Paavola.
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Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021

11/2021

5 (20)

§ 84
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 :
koronapandemian ja -rokotusten tilanne
muutostalousarvion valmistelutilanne
työllisyyspalvelujen osavastuualueen siirto elinympäristöpalveluihin

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021
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§ 85
Talouden seuranta
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-elokuun toteumasta tehdään osavuosikatsaus, jonka perusturvapalveluiden
osuus on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta
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§ 86
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021, vammaispalvelujen maksuja koskeva
päivitys
HMKDno-2020-438
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Liitteet

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021_Hämeenkyrö.pdf
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.5.2021 päättänyt Hämeenkyrön sosiaali-
ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen. Perusteena on ollut sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) tulleet muutokset.
Pykälässä on tuolloin todettu, että maksuttomiin sosiaalipalveluihin ei ole tehty
muutoksia, joten esimerkiksi vammaispalveluiden maksujen on todettu pysyvän
ennallaan.
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistamisen jälkeen on
käynyt ilmi tarve täydentää asiakasmaksuja vammaispalveluiden osalta. Perusteena
on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 2 a §, jossa todetaan,
että ”kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksua koskevaa päätöstä
vastaava lasku”. Lainkohdalla on selkiytetty sitä, että maksun periminen kuuluu
kunnalle, eikä kunta enää voi siirtää palveluntuottajalle oikeutta maksun perimiseen,
kuten kesään 2021 saakka on toimittu. Kunnan tulee periä ostopalveluissa samat
maksut kuin sen itsensä tuottamista palveluista.
Samassa yhteydessä on syytä yhtenäistää kehitysvammaisten ylläpitomaksun
periminen kunnan omissa yksiköissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 4 §:n mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten
erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu
kuljetus. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun
ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa.
Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään
riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan.
Asumis- ja ateriakulujen ohella voidaan periä erillinen ylläpitomaksu
kehitysvammapalveluissa. Ylläpitomaksu sisältää esimerkiksi wc- ja käsipaperit,
käsisaippuat, pesuemulsiot, siivousaineet ja -välineet, desinfiointiaineet /käsidesit,
roskapussit, harrastus- ja virkistystarvikkeet sekä yhteisten tilojen kuluja.
Hämeenkyrön kehitysvammapalveluissa ylläpitomaksun suuruus on ollut 20 €/ kk
Jaakonkodin asumisyksikössä. Tunturin ryhmäkodissa ei poikkeuksellisesti ole peritty
ylläpitomaksua, perustuen siihen, että Tunturin asukkaat ovat muuttaneet nopealla
aikataululla Aspa-koti Koskensiivestä Tunturiin v. 2018 keväällä, ja heidän vuokransa
on tässä yhteydessä noussut huomattavasti. Muutostilanteesta on kuitenkin kulunut
jo reilut kolme vuotta. Ylläpitomaksun periminen kehitysvammaisten
asumispalveluissa on tavanomainen käytäntö, ja se vastaa normaalisuuden
periaatetta (jokainen maksaa tavanomaiset vammasta riippumattomat kulunsa itse).
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Hämeenkyrön perimä ylläpitomaksu on erittäin kohtuullinen. Jaakonkodin ja Tunturin
asiakkailta perittävät maksut on tarpeen yhtenäistää yhdenvertaisen toiminnan
varmistamiseksi.
Esitettävä muutos koskee vammaispalveluiden maksua, muihin maksuihin ei tule
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta
1. hyväksyy asiakasmaksut liitteen mukaisesti
2. päättää, että vammaispalveluiden ostopalveluasiakkaiden maksukäytännöt
muuttuvat 1.7.2021 alkaen siten, että kunta laskuttaa asiakkailta ateriat ja
ylläpitokorvauksen kunnallisten maksujen taksoja vastaavasti
3. päättää, että Tunturin ryhmäkodin asukkailta peritään ylläpitokorvaus 1.10.2021
alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021
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§ 87
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan laajentuminen vammaispalvelun
apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin 1.1.2022 alkaen
HMKDno-2021-499
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Liitteet

1 Vammaispalveluiden apuvälineiden ja asunnon muutostöiden myöntämiskriteerit
1.1.2022
Maakunnallisen apuvälineyksikön perustamista on valmisteltu yhteistyössä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien kanssa vuodesta 2015 alkaen. Vuosina
2015 - 2016 laadittiin kokonaissuunnitelma Pirkanmaan yhteisestä
apuvälinekeskuksesta ja suunnitelma sen vaiheittaisesta laajentamisesta.
Suunnitelmaa käsiteltiin Pirkanmaan kunnissa ja yhteisissä kuntoutuksen
foorumeissa. Apuvälinekeskuksen perustamisvaiheessa kuntien lausuntopyynnöissä
esitettiin keskuksen toimintaa laajennettavan asteittain. Pirkanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa 2020 - 2025 todetaan, että ”
Apuvälinepalvelut laajenevat kattamaan henkilökohtaiset, omaksi hankittavat
apuvälineet ja vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet ja asunnonmuutostyöt.”
Hämeenkyrön kunta on tehnyt päätöksen Maakunnallisen apuvälinekeskuksen
toimintaan liittymisestä 22.8.2018 § 43.
Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti perustamissuunnitelman mukaisen
toimintansa 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa apuvälinekeskuksen
hankintavastuulla oli lääkinnällisen kuntoutuksen kierrätettävät apuvälineet, toisessa
vaiheessa 1.1.2021 alkaen kuntien omaksi hankittavat apuvälineet.
Perustamissuunnitelman kolmannessa vaiheessa apuvälinekeskuksen toiminta
laajenee koskemaan vammaispalvelun apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä 1.1.2022
alkaen.
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamissuunnitelma on linjassa
kuntoutuksen uudistamiskomitean esityksen kanssa (Ehdotukset
kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, STM:n raportteja ja muistioita 2017:14). Sen
mukaan maakunnallinen toimija hankkii/ tuottaa ja rekisteröi alueensa apuväline- ja
asunnonmuutostyöpalvelut sekä huoltaa/ korjaa edellä mainittuihin palveluihin
kuuluvat apuvälineet sekä koneet, välineet ja laitteet. Se yhteensovittaa alueen
apuvälinepalvelutoiminnan ja asunnon muutostyöt yhdeksi kokonaisuudeksi sekä
järjestää maakunnallisen ohjauksen, neuvonnan ja konsultoinnin. Maakunnallinen
toimija varmistaa osaamisen vaativien ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden
kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arvioinnissa sekä asunnon muutostöissä.
Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden
toimintamallin ja -suunnitelman laatimista on valmisteltu kuntien, vammaisjärjestöjen
ja asiakkaiden edustajista koostuvassa projektiryhmässä. Valmistelun taustalla on
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen ohjausryhmän toimeksianto.
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Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden
kokonaisuuden liittäminen maakunnalliseen apuvälinekeskukseen yhtenäistää
alueellisia toimintakäytäntöjä. Asiakas saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuulle porrastuvat apuvälineet/ palvelut yhden luukun periaatteella
samasta keskuksesta. Keskittämisellä saavutetaan kustannushyötyä apuvälineiden
kierrättämisen sekä keskitetyn kilpailutuksen ja hankintojen kautta. Asiantuntijuuden
ja huollon keskittäminen parantaa toiminnan laatua ja vähentää kunnissa tehtävää
päällekkäistä työtä.
Vammaispalvelujen osalta apuvälinekeskuksen vastuulle siirtyy vammaispalvelulain
mukaisten apuvälineiden hankinta, käyttöönotto, seuranta sekä huollosta ja
korjauksista sekä asunnonmuutostöiden käytännön järjestelyistä vastaaminen
seuraavin osin:
asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet, hälytinlaitteet,
ovenavausjärjestelmät)
auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
asunnon muutostyöt (esim. valaistukset, ovien leventämiset)
Kuntien vastuulle jäävät edelleen harkinnanvaraiset päivittäisistä toiminnoista ja
suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, joiden kohtuullisista
hankintakustannuksista kunta korvaa asiakkaalle 50 %. Väline tai laite tulee asiakkaan
omistukseen, jolloin sitä ei voi kierrättää ja huoltovastuu on asiakkaalla.
Vammaispalvelun apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä koskevat hakemukset
toimitetaan edelleen kuntien vammaispalveluun, jossa tehdään palvelutarvearvio ja
päätös apuvälineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä. Apuvälinekeskuksen
apuvälineasiantuntija osallistuu tarvittaessa palvelutarpeen arvioon. Päätöksenteon
jälkeen apuvälinekeskus vastaa apuvälineen hankinnasta, käyttöönotosta,
seurannasta sekä huollosta ja korjauksista.
Yhtenäisten toimintakäytäntöjen varmistamiseksi projektiryhmä on valmistellut
myöntämisperusteet vammaispalvelulain mukaisten asuntoon kuuluvien välineiden ja
laitteiden, asunnon muutostöiden sekä auton apuvälineiden korvaamisesta.
Myöntämisperusteet laajennetaan syksyn aikana yksityiskohtaisemmaksi
apuvälineiden ja muutostöiden luovutusperusteiksi.
Maakunnallinen apuvälinepalvelu tuotetaan yhteisellä, kapitaatioperusteisella
rahoituspohjalla (erityisvelvoitemaksu), joka perustuu kuntien asukaslukuun.
Hämeenkyrön kunnan maksuosuus vuonna 2022 on 155 792 euroa. Lisäystä vuoteen
2021 verrattuna on 36 035 euroa.
Vammaispalvelun apuvälineiden siirtämisestä on järjestetty 11.8.2021 yhteinen
kuulemistilaisuus Pirkanmaan vammaisneuvostoille. Apuvälinekeskuksella on myös
asiakasfoorumi, jonka kautta kuullaan aktiivisesti asiakkaita keskuksen
toimintakäytännöistä ja periaatteista.
Pykälän liitteenä on myöntämisperusteet.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1.

Hämeenkyrö
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1. hyväksyä maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan laajentamisen
esitetyllä tavalla vammaispalvelulain mukaisiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja
laitteisiin, asunnon muutostöihin ja auton apuvälineisiin 1.1.2022 alkaen
2. hyväksyä liitteenä olevat myöntämisperusteet vammaispalvelulain mukaisten
asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden, asunnon muutostöiden sekä auton
apuvälineiden korvaamisesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
PSHP Maakunnallinen apuvälinekeskus/vt. palvelupäällikkö Jaana Larimo,
vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021
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§ 88
Erityishuoltona järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksu 1.10.2021
HMKDno-2021-500
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Pirkanmaan perhehoidon yksikön toimintaohjeessa määritellään
erityishuoltona järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksun suuruus.
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen
ohjausryhmässä käsiteltiin 17.5.2021 ylläpitomaksun päivittämistä. Ylläpitomaksu on
määritelty vuonna 2016 eikä sitä ole sen jälkeen päivitetty. Ylläpitomaksu sisältää
vuokran, ateriat sekä ylläpidon.
Ylläpitomaksu on tällä hetkellä 481,50 euroa kuukaudessa. Vuokran suuruus
ylläpitomaksusta on tällä hetkellä 131,50 euroa kuukaudessa (sis. vesi ja sähkö).
Vuokran osuus ylläpitomaksusta on määritelty Kelan eläkkeen saajan asumistuen
kriteerien mukaan seuraavasti: perusomavastuu 51,31 € /kk ja vuokrasta 15 % = 80,19
€ / kk on yhteensä 131,50 euroa (laskettu Kelan määrittelemästä
enimmäisasumiskulusta 534,58 € /kk). Perhehoidon ateriamaksu on tällä hetkellä
enintään 300 euroa kuukaudessa. Perhehoidossa kokopäiväaterian hinnaksi on
määritelty 10 euroa ja osapäiväaterian hinnaksi 5 euroa. Ylläpidon osuus maksusta on
50 euroa kuukaudessa (sis. siivousaineet, hygieniaan liittyvät pesuaineet, vessapaperi).
Ohjausryhmä esittää, että erityishuoltona järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon
ylläpitomaksu päivitetään vuoden 2021 tasolle, jolloin ylläpitomaksun suuruus on
546,61 euroa kuukaudessa.
Päivitetyn ylläpitomaksun vuokran suuruudeksi esitetään 136,61 euroa kuukaudessa.
Perusteena on, että asumistuen perusomavastuu vuonna 2021 on 51,56 € /kk ja
vuokrasta 15 % = 85,05 € /kk on yhteensä 136,61 euroa (laskettu Kelan
määrittelemästä enimmäisasumiskulusta 567 € / kk). Perhehoidon kokopäiväaterian
hinnaksi esitetään 12 euroa, jolloin ateriamaksu on kuukaudessa enintään 360 euroa.
Tämä maksu vastaa Pirkanmaan alueella asumisyksiköissä perittävää ateriamaksua.
Ylläpitomaksu esitetään pidettäväksi ennallaan eli 50 euroa kuukaudessa.
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä työ- ja päivätoiminnan ateriamaksuja.
Perhehoidossa oleva asiakas maksaa omat terveydenhuoltomenonsa itse.
Ohjausryhmä esittää, että kehitysvammaisten pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävä
päivitetty ylläpitomaksu otetaan käyttöön 1.10.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että erityishuoltona järjestettävän pitkäaikaisen
perhehoidon ylläpitomaksu päivitetään vuoden 2021 tasolle. Maksu on 1.10.2021
alkaen 546,61 € kuukaudessa. Ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat sekä ylläpidon.
Päätös
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Perusturvalautakunta
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pirkanmaan perhehoidon yksikkö/Tia Salminen, vammaispalveluiden päällikkö Leena
Kyröjoki, toimistosihteeri Päivi Kuivanen

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
29.09.2021
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§ 89
Valtuustoaloite 6/2021; vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen liikkumisalueen
laajentaminen Tampereen kaupunkiin
HMKDno-2021-272
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
vammaispalveluiden palvelupäällikkö
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, aloitteen 1. allekirjoittaja Raija Westergård, on
jättänyt valtuuston kokouksessa 24.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen liikkumisalueen laajentamiseksi
Tampereen kaupunkiin
Esitämme muutosta vammaispalveluiden myöntämiin liikkumisalueen määrittämiseen.
Kuntaraja määrää sen mihin vammaispalvelulain mukaan voidaan matkustaa taksilla.
Tällä hetkellä kunnat, joihin voi matkustaa ovat Ikaalinen, Sastamala, Nokia ja Ylöjärvi eli
Hämeenkyrön naapurikunnat.
Tampereelle voi tämänhetkisen tulkinnan mukaan matkustaa vain yhden kerran
kuukaudessa. Tampere tulee katsoa toiminnalliseksi kunnaksi, koska Tampereella sijaitsee
lähin verovirasto, tiettyjen pankkien konttorit, joita Hämeenkyrössä ei ole, sekä
erikoistavarakauppoja. Myös vapaa-ajan vieton mahdollisuudet Tampereella ovat
monipuolisemmat.
Nykyisten tulkintojen mukaan kilometrirajat pisimmillään ovat yli 75 km niissä kunnissa,
joihin voi matkustaa. Vammaispalvelulain tulkinnan muutos ei toisi yhtään pidempää
matkaa kuin nykyisinkin voidaan tehdä.
Vammaispalvelulaki lähtee siitä, että vammaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet
liikkua. Tampereelle pääsy ei tulisi olla kiinni yksittäisen viranhaltijan tulkinnasta eikä
tehtävää matkaa pidä joutua anomaan viikkoja ennen matkan ajankohtaa.
Esitämme, että Hämeenkyrössä määritellään Tampereen kaupunki vammaispalvelulain
tarkoittamaksi liikkumisalueeksi.
Hämeenkyrössä 24. päivänä toukokuuta 2021.
Hämeenkyrön Vasemmistoliiton valtuustoryhmä."
Kunnan on vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine
saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
Vammaispalveluasetuksen 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa
välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18
yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan
matkaa kuukaudessa.
Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin kuuluvat
vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen
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osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen
elämään kuuluvat kuljetukset. Edelleen vammaispalveluasetus 4 §:n mukaan
kuljetuspalvelujen järjestämisvelvollisuus koskee asuinkunnan alueella tapahtuvia tai
lähikuntiin ulottuvia kuljetuksia.
Maantieteelliset rajakunnat on lähes poikkeuksetta hyväksytty lähikunniksi
oikeuskäytännössä. Lähikunta ei kuitenkaan välttämättä tarkoita vain maantieteellisiä
rajakuntia, vaan se voidaan määritellä myös "toiminnallisena lähikuntana". Tällöin
otetaan huomioon vammasta tai sairaudesta aiheutunut tarve sellaisiin palveluihin,
joita ei ole saatavissa asuinkunnan tai kuntaan rajoittuvien lähikuntien alueelta.
Työmatkojen osalta arvioidaan, mikä on kuntalaisten normaali työssäkäyntialue.
(Lähde: Vammaispalvelujen käsikirja Kuljetuspalvelu ja saattajapalvelu -
Vammaispalvelujen käsikirja - THL)
Hämeenkyrön kunta järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 1.3.2017
alkaen Tuomi Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen kautta. Kuljetuspalvelujen
käyttöä määrittelevä ohje on hyväksytty perusturvalautakunnassa 14.12.2016 ja
tarpeellisin osin päivitetty tämän jälkeen. Ohjeen mukaan asiointi- ja virkistysmatkat
voi tehdä Hämeenkyrön kunnan alueella tai seuraaviin lähikuntiin: Ylöjärvi, Ikaalinen,
Nokia ja Sastamala. Lisäksi myönnetyistä matkoista yksi edestakainen matka
kuukaudessa voi suuntautua Tampereelle. Työ-, opiskelu- ja päivätoimintamatkat
myönnetään Tampereelle asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjeessa ei ole määritelty
mitään kilometrirajoja.
Vammaispalvelulain tarkoituksena on turvata kohtuulliset kuljetuspalvelut.
Hämeenkyrön kunnan kuljetuspalveluissa lain mukaiseksi ja kohtuulliseksi
kuljetuspalvelualueeksi asiointiin ja virkistykseen on tällä hetkellä määritelty oma
kunta ja rajanaapurikunnat; lisättynä mahdollisuudella tehdä asiakkaan niin halutessa
yksi edestakainen matka kuukaudessa Tampereelle. Tämä Tampereen-matka kirjataan
jokaisen asiakkaan tietoihin Kuljetustenohjauskeskuksen ohjelmassa, eikä lupaa siihen
tarvitse etukäteen pyytää. Järjestelyssä Tampereen kaupunkia ei pidetä sellaisena
toiminnallisena lähikuntana, johon tulisi pystyä liikkumaan kaikilla myönnetyillä
matkoilla. Asiakkaat voivat kuitenkin liikkua Tampereelle kerran kuukaudessa,
hoitaakseen siellä esimerkiksi sellaisia asioita, jotka eivät mahdollistu Hämeenkyrössä
tai rajanaapurikunnissa.
Tilanteissa, jossa asiakkaalla on poikkeavia matkustustarpeita, häntä ohjataan
ottamaan yhteys vammaispalveluihin hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Poikkeavien
matkustusoikeuksien myöntäminen harkitaan yksilöllisen tarpeen ja kustannusten
kohtuullisuuden perusteella. Yksilöllisen tarpeen (esimerkiksi harrastus,
järjestötoiminta) perusteella voidaan myöntää oikeus liikkua Tampereelle useammin
kuin kerran kuukaudessa. Yksilölliset poikkeukset, kuten myös
kuljetuspalvelupäätökset, käsittelee vammaispalveluiden viranhaltija, jolle
päätösoikeus on hallintosäännössä delegoitu.
Hämeenkyrön nykyinen kuljetuspalvelualue mahdollistaa vammaispalvelulain ja -
asetuksen mukaisten kohtuullisten jokapäiväiseen elämään liittyvien
kuljetuspalveluiden järjestämisen. Hämeenkyrön rajanaapurikunnissa, esimerkiksi
Nokialla ja Ylöjärvellä, on myös erikoistavarakauppoja ja ostoskeskuksia, joissa on
esteetöntä asioida. Jokainen asiakas voi halutessaan liikkua Tampereelle kuukausittain
yhden kerran hoitaakseen siellä tarpeellisia asioita. Yksilölliset tarpeet on tämän
lisäksi mahdollista huomioida ja tehdä matka-alueeseen liittyviä poikkeuspäätöksiä.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan esittää, että vammaispalvelulain
mukaisten kuljetuspalvelujen matka-alue pidetään ennallaan. Asiointi- ja
virkistysmatkat voi edelleen tehdä Hämeenkyrön kunnan alueella tai lähikunnissa
Ylöjärvi, Ikaalinen, Nokia ja Sastamala. Lisäksi myönnetyistä matkoista yksi
edestakainen matka kuukaudessa voi suuntautua Tampereelle.
Päätös
Mirka Löf esitti, että myös Tampere määritellään vammaispalvelulain tarkoittamaksi
liikkumisalueeksi.
Kukaan ei kannattanut esitystä, joten puheejohtaja totesi sen raukeavan
kannattamattomana.
Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen.
Tiedoksi
Kunnanhallituksen käsittelyyn
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§ 90
Viranhaltijapäätökset
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi
viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Päätökset ajalta 31.8.-21.9.2021
Sosiaali- ja terveysjohtaja: viranhaltijapäätökset 15/2021
Hoitotyön päällikkö 12-13/2021
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 91
Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat asiat
1. Sote-lautakuntien koulutus 13.10.2021 (Hallintoakatemia), tieto lähetetty
sähköpostilla
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§82, §83, §84, §85, §89, §90, §91
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
§86, §87, §88
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

