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§ 47
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnan hallintosäännön 122 §:n (kokouksen koolle kutsuminen) mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla kokouksessa.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus
osallistua kokoukseen. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen
kokousta.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu 24.06.2020 toivomusten
perusteella joko postitse tai sähköisesti perusturvalautakunnan jäsenille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle
perusturvalautakunnassa ja kunnanjohtajalle.
Esityslista on nähtävänä kunnan www-sivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 48
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.06.2017 päättänyt, että toimikaudella
2017-2021 pöytäkirjojen tarkastajat valitaan kussakin kokouksessa esityslistassa
olevan nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi perusturvalautakunta päätti
tarkastaa pöytäkirjan kokouspäivää seuraavana maanantaina klo 8.00 – 16.00.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta sosiaalitoimistossa
tarkastuspäivää seuraavana maanantaina kunnanviraston normaalina aukioloaikana.
Lisäksi esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnan kotisivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sanna Mäkinen ja Antti Ääri.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 06.07.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Mäkinen ja Arvo Laakso.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 06.07.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana klo 8.00 - 16.00.
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§ 49
Kotihoidon tuntihinta 01.01.2020 lukien
AurDno-2020-299
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kotihoidon tuntihinta tulee määrittää silloin kun Auran kunta myy kotihoidon
palveluja. Kotihoidon palveluja on myyty Turun kaupungille.
Tuntihinta on laskettu tilinpäätös 2019 perusteella, jolloin on huomioitu kotihoidon
bruttokustannukset, joista on vähennetty asiakkailta perityt maksut. Jakajana on
käytetty kotihoidon tehtyjä työtunteja.
Bruttomenot 594.802,30
Asiakasmaksut 60.475,46
Kotihoidon asiakaskäyntien työtunnit 9702
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta vahvistaa kotihoidon tuntihinnaksi 01.01.2020 lukien 55,07
euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 50
Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen,
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2021-2023
AurDno-2020-297
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (=KTO) varaa omistajakunnilleen toiminnan
strategisten linjausten luomiseksi tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän
(=KTO) toiminnan suunnittelemiseksi vuosille 2021-2023. KTO:lla on tavoitteena
tulojen ja menojen tasapainossa pitäminen ja palvelujen hintojen tarkistaminen vain
siltä osin kuin ne eivät kata toiminnasta syntyviä kuluja. Kunnan kannanotot
/ehdotukset vuosien 2021-2023 toiminnan suunnitteluun KTO pyytää toimittamaan
4.9.2020 mennessä.
KUNTOUTUSPALVELUT
Kuntoutuskeskuksessa on 69 asiakaspaikkaa, jotka on tarkoitettu tutkimus-,
kuntoutus-, kriisi- ja lyhytaikaishoidon paikoiksi. Lapsille on kaksi yksikköä ja aikuisille
kolme. KTO on havainnut, että erityisesti neuropsykiatristen tutkimus- ja kriisijaksojen
vaikuttavuuden ja asiakkaan paremman kotiutumisen kannalta tärkeitä ovat
jalkautuvat seurarantakäynnit asiakkaan kotiympäristöön. KTO on valmis kehittämään
palvelutuotteen, johon sisältyisi 1-3 seurantakäyntiä.
KTO kuntayhtymän kysymys 1:
"Näettekö omassa kunnassanne, että edellä mainittuun palvelutuotteeseen olisi
tarvetta?
Auran kunnan vastaus:
Kunta pitää tärkeänä asiakkaan kotiutumisen yhteydessä yhteisiä
asiakaskohtaisia kotiuttamiseen liittyviä neuvottelujä KTO:n, kunnan ja
asiakkaan kesken. Palvelutuotteelle, johon liittyisi yhteisesti sovittuja
seurantakäyntejä 1-3 seurantakäyntiä, kunnalla olisi tarvetta
yksittäistapauksissa. Tällöin palvelutuotteen hinnan tulisi kuitenkin olla
kohtuullinen ja kilpailukykyinen. Kunta odottaa KTO:lta erityisasiantuntijuutta.
KTO:n kuntayhtymän kysymys 2:
Perheen tukipalveluita ovat lyhytaikainen ja päiväaikainen huolenpito sekä
erityisperhetyö. Jatkossa KTO tulee lisäämään perheiden kanssa tehtävää
yhteistyötä, vertaisryhmien perustamista sekä erityisperhetyötä asiakkaiden
koteihin. Onko näille edellä mainituille palveluille tarvetta kunnassanne?
Auran kunnan vastaus:
Yksittäisiä erityispalveluja tarvitsevia asiakkaita voisi olla. Laadukkaalle
autismiohjaukselle olisi kunnassa jonkin verran tarvetta. Erityisperhetyölle on
tarvetta yksittäistapauksissa.
KTO:n kuntayhtymän kysymys 3:
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Onko kunnassanne lisääntyvää päiväaikaisen toiminnan tarvetta
kehitysvammaisille henkilöille?
KTO:n työ- ja päivätoiminnassa osallisuutta edistävä toiminta on muuttanut uusiin
tiloihin Turkuun Saippua Centeriin. Siellä päivätoiminnan yksiköt on suunnattu
pääosin vaikeasti vammaisille ja/tai syvästi autismin kirjon henkilöille. Tiloissa toimii
myös elämäntaitovalmennus, joka on itsenäistä elämää ja aikuisuutta tukevaa
tavoitteellista opetusta ja ohjausta. KTO on uusien toimivien tilojen myötä pystynyt
kehittämään päivätoiminnan sisältöä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
KTO:n uudet tilat mahdollistavat myös uusien asiakkaiden ottamisen.
Auran kunnan vastaus:
Kunnassa toimii kaksi yksityistä kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä,
jotka järjestävät myös päivätoimintaa. Kunnan tavoitteena on järjestää
päivätoimintaa lähellä kehitysvammaisen ihmisen kotia. KTO:n
päivätoimintapalveluja kunta tarvitsee vaikemmin kehitysvammaislle ihmisille
yksittäistapauksissa, eikä lisääntyvää tarvetta ole nähtävissä.
KTO:n kuntayhtymän kysymys 4:
Onko kunnassa tarvetta työvalmennukselle?
KTO:n työllisyyttä edistävä toiminta järjestetään Turun Ravattulassa. Toteutamme
monialaista työvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. KTO toteuttaa
monialaista työvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. KTO:n
työvalmennuksen alustoina ovat erilaiset liiketoimintaa harjoittavat toimijat, joiden
toimialalta on löydettävissä asiakkaalle soveltuvia tehtäviä. KTO on valmis
kasvattamaan työvalmennuksen osuutta.
Auran kunnan vastaus:
KTO:n tuki asiakkaiden avotyötoiminnan tukemiseen, ja kehitysvammaisten
ihmisten ohjaaminen avotyötoimintaan on toivottavaa toimintaa myös kunnan
kannalta.
ASUMISPALVELUT
KTO:n Sauvoon valmistuvan aumisyksikköön asukkaat voivat muuttaa tammikuussa
2021. Uusia asumisyksiköitä on suunnitteilla myös Lietoon ja Loimaalle
(Hanhenpuiston asumisyksikölle uudet tilat) sekä Paimioon. KTO:n tavoitteena on, että
asukkaat pääsisivät muuttamaan tarvittavan tuen suhteen oikeaan asumispaikkaan
joko kodistaan tai kuntoutuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti. KTO pyytää
kunnan kannanottoa asumispalveluiden suhteen seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten KTO:n tulisi huomioida tuotteiden hinnoittelussa, jos kunta varaa
asumisyksikköpaikan etukäteen asiakkaalle/tietylle kunnalle tai jos paikkaa
pidetään varattuna 21 karenssipäivän jälkeen? Millainen malli oilisi
oikeudenmukainen suhteessa muihin jäsenkuntiin? Peruskulut kuitenkin säilyvät
asumispaikan suhteen, ja nyt ne on jakaautuneet tasaisena alijäämänä kaikille
palveluja ostaville kunnille. vaihtoehtona olisi sopia vakiotuote, jolla kiinteät
kulut katetaan varauksen ajan, sopia asiasta joka kerta erikseen kunnan kanssa
tai ottaa tämä huomioon kuntasuoritteessa valmiiksi.
2. Miten olisi oikeudenmukaisinta ottaa asumisen laskutuksessa huomioon ne
päivät, jolloin asiakas käy kunnan maksamassa osallisuutta tai työllistymistä
edistävässä päivätoiminnassa.
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Kunnan vastaukset:
1. Kunta kannattaa asiasta sopimista joka kerta erikseen kunnan kanssa. KTO:n
tulisi pyrkiä täyttämään vapaat/vapautuvat paikat mahdollisimman pian.
2. Päivätoiminnan hinta kunnalle tulisi hyvittää vuorokausihinnasta niin
täysimääräisenä kuin mahdollista.
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Koronakriisin aikana KTO otti melkoisen digiloikan erityisesti asiantuntijapalvelujen
etätyön toteuttamisessa. KTO tulee jatkamaan tätä työmuotoa soveltuvin osin tulevina
vuosina. Tämä tullee vähentämään asiakkaan matkakustannuksia, jotka ovat KTO:n
kustannettavia, kuten laki kehitysvammahuollosta edellyttää. KTO:n mukaan kunnat
eivät ole ostaneet lääkinnälliseen kuntoutussuunnitelman tekemiseen sosialityötä, ja
KTO on joutunut todennäköisesti johtuen kuntien rajallisista sosiaalityön resursseista
sisällyttämään sosiaalityötä kuntoutussuunnitelmien valmistavaan työhön.Tästä
johtuen KTO joutuu jatkossa sisällyttämään kustannuksia sosiaalityöstä
kuntoutussuunnitelmien hintaan. KTO:n kysymykset:
1. Mikä on kuntanne kannanotto sosiaalityön osuuteen
kuntoutussuunnitelmissa? KTO on kouluttanut työntekijöitään menetelmiin
(ADOS ja ADI-ER), jotka auttavat autismikirjon häiriöiden diagnostiikassa ja em.
häiriöiden kuntoutuksen suunnittelussa. KTO tulee sisällyttämään
palvelutuotteisiinsa "Autismin kirjon arviointipalvelun".
2. Onko kunnassanne tarvetta autismikirjon henkilöiden tarkempaan
diagnostiikkaan ja kuntoutuksen suunnitteluun?
Kunnan vastaukset:
1. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin tarvitaan myös sosiaalityön osuus.
Kunta odottaa KTO:lta erityisasiantuntijuutta myös KTO:n sosiaalityön
osalta. Asiakaskohtainen verkostotyö kunnan kanssa ja kunnan
sosiaalityöntekijän kanssa on toivottavaa kuntoutus- ja
palvelusuunnitelmien laadinnassa, ja se yhteistyö voidaan sopia
asiakaskohtaisesti.
2. Autismikirjon henkilöiden diagnostiikkaan ja kuntoutuksen suunnitteluun
tarvitaan sovittua yhteistyötä KTO:n ja erikoissairaanhoidon kesken, jotta
päällekkäiseltä työtä vältytään. Yksittäistapauksissa kunnalle on tarvetta
KTO:n erityisasiantuntemukselle autismikirjon lasten kuntoutuksen
suunnitteluun.
MYLLY-ANTIN KOULU
Vaikeavammaisten peruskoulun asemoinnista on keskusteltu viime vuosina kuntien ja
erityisesti viime vuonna kuntien sivistystoimen johtajien kanssa. Toistaiseksi on
päädytty siihen, että KTO ylläpitää Mylly-Antin koulua. Nyt koululle on palkattu oma
rehtori syyslukukaudesta 2020 lähtien. Hän suunnittelee opetuksen sisältöä ja koulun
infraa yhdessä kuntien opetustoimien kanssa.
Kysymys: Onko kunnallanne tähän uutta lausuttavaa/toiveita? Kunnan vastaus: Ei ole

Lisäksi KTO pyytää kuntien kannanottoa toimikaudelle 2021-2023 siihen, miten KTO:n
tehtävien hoito nähdään tulevassa maakunnassa?
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Kunnan vastaus:
KTO:n roolia kehitysvamma-alan erityisasiantuntijana tarvitaan myös tulevassa
maakunnassa. KTO:n palvelut ovat kuitenkin kallistuneet siinä määrin, että
hinnoittelu voi vaarantaa KTO:n aseman tulevassa maakunnassa. KTO:n
tulee huomioida toiminnassaan entistä enemmän laadun lisäksi
kustannustehokkuus, mikäli se haluaa säilyä alan erityisasiantuntijana ja
erityispalvelujen tuottajana myös jatkossa.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy edellä olevat kunnan vastaukset kunnan lausuntona
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen KTO:n toimintasuunnitelmaan 2021-
2023.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi edellä olevat kunnan vastaukset lausuntona
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) toimintasuunnitelmaan 2021-
2023.
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§ 51
Tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden palveluissa
(=65-vuotta täyttäneet)
AurDno-2020-314
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASKRITEERIT AURAN KUNNAN
VANHUSPALVELUISSA2020 henriikka.doc
Laki (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää (§18) sosiaalipalveluiden järjestämistä
kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti
ikääntyneen asiakkaan omassa kodissa hänen kotiinsa annettavilla sosiaali- ja
terveydenhuollon avopalveluilla.Tehostettua palveluasumista järjetetään henkilölle,
jolla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Kunta voi vastata iäkkään
henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on
lääketieteelliset perusteet tai on olemassa asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät
perusteet (§ 14a). Myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sisältää yleislakina
sosiaalihuollon asumispalvelua koskevaa lainsäädäntöä.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 20.03.2013, § 23, vahvistanut
vanhuspalveluiden asiakkuuskriteerit, joten ne on päivitettävä. Päivitetyt
valintaperusteet ovat ohessa esityslistan liitteenä. Valintaperusteiden tarkoituksena
on selkiinnyttää tehostetun asumispalvelun asukasvalintaa. Liitteenä oleviin
valintaperusteiden laatimiseen ovat osallistuneet sosiaalijohtajan lisäksi vastaava
sairaanhoitaja ja avopalvelun ohjaaja. Kunnassa toimivaan moniammatilliseen SAS-
työryhmään (SAS=Selvitä, Arvioi, Sijoita) kuuluvat kunnassa sosiaalijohtaja, vastaavat
sairaanhoitajat ja avopalvelun ohjaaja.
Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä myös palveluseteli. Tehostetun
asumispalvelun paikka voidaan myöntää myös palvelusetelillä, jonka myöntämisestä
päättää hallintosäännön mukaisesti sosiaalijohtaja. Palvelusetelin käytön ohjeistus
sisältyy perusturvalautakunnan hyväksymään sääntökirjaan, joka löytyy esimerkiksi
kunnan kotisivulta (www.aura.fi).
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat tehostetun palveluasumisen
asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden (65-vuotta täyttäneet) palveluihin
01.07.2020 lukien toistaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden (=65-
täyttäneet) palveluihin 01.07.2020 lukien ovat ohessa pöytäkirjan liitteenä.
Jäsen Ari-Pekka Haapanen saapui kokoukseen § 51 käsittelyn aikana, klo 18.18.
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§ 52
Hakemus vuoden 2021 avustajakeskustoimintaan
AurDno-2020-296
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Avustajakeskus välittää liikunta-, näkö ja
kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille vapaaehtoisia avustajia ja tukihenkilöitä
sekä palkallisia avustajia avustajapäätöksen saaneille.
Avustajakeskus kouluttaa vapaehtoiset avustajat, ylläpitää avustajarekisteriä kaikista
avustajista, antaa lisäkoulutusta niin vapaaehtoisille kuin palkallisille avustajille sekä
tukee avustajia ja asiakkaita.
Vapaehtoistyössä avustajat eivät saa palkkaa. Avustettava asiakas korvaa avustajan
matkakulut ja mahdolliset muut avustustehtävästä syntyvät kustannukset.
Avustajien välityksessä palkallisiin tehtäviin keskus auttaa avustajien hakemiseen,
haastatteluihin ja välitykseen liittyvissä asioissa sekä järjestää koulutusta avustajille ja
työnantajille. Keskus kehittää tätä toimintaa ja sen lisäksi tukitoimintaa työnantajille,
avustajille sekä muille ryhmille.
Avustajakeskuksesta saa neuvoja ja käytännön opastusta avustaja-asioissa avustajat,
asiakkaat, työnantajat sekä muut tietoa tarvitsevat. Se ylläpitää rekisteriä asiakkaista ja
avustajista sekä tiedottaa laajasti ajankohtaisista asioista.
Avustajakeskuksella ja kunnalla on palvelusopimus, jonka perusteella
avustajakeskuksen palveluja voidaan käyttää. Palvelusopimus perustuu
vuosimaksuun, joka perustuu väestömäärän mukaiseen hinnoitteluun 0,20 €/asukas.
Avustajakeskus esittää, että Auran kunta myöntää vuodelle 2021 Avustajakeskuksen
ostopalvelutoimintaan 800 euroa, jotta Avustajakeskuksen palvelut jatkuisivat Auran
kunnassa myös vuonna 2021.
Vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain
mukaisesti subjektiivinen oikeus.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta myöntää Avustajakeskukselle 800 euron avustuksen vuodelle
2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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§ 53
Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminta Aurassa
AurDno-2020-307
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 12.12.2018, § 90, päättänyt, että Auran kunta
tekee sopimuksen Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n
kanssa lastenhoitotoiminnan aloittamisesta Auran kunnassa. Sopimus tehtiin
01.04.2019 alkaen, ja sen irtisanomisaika on 3 kuukautta. MLL:n lastenhoitotoimintaa
ylläpitää Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, jonka kautta
perheet voivat sopimuksen tehneissä kunnissa tilata lastenhoitajan tilapäiseen ja
lyhytaikaiseen tarpeeseen. Toiminnassa mukana olevat kunnat maksavat palvelusta
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-
Suomen piiri ry:lle avustusta. Auran kunnan vuosittainen maksuosuus on ollut
ensimmäisenä vuotena 2000,00 euroa ja vuonna 2020 3000,00 euroa. Vuodeksi 2021
on sovittu 2000,00 euron avustus. Alennuksen perusteena on tämänvuotinen
koronaviruspandemia, joka on keskeyttänyt palvelua. Maksulla MLL kattaa muun
muuassa lastenhoitotoiminnan ylläpidosta sekä lastenhoitajien kouluttamisesta ja
rekrytoinnista johtuvat kustannukset.
Perheille kustannus lastenhoitajan työpanoksen käyttämisestä on arkisin 9,00 euroa
tunnilta ja sunnuntaisin sekä pyhäisin 18,00 euroa tunnilta. Lisäksi perhe toimii
lastenhoitajan työnantajana.
MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n toiminnanjohtajan mukaan Auran kunnassa ei olla
juurikaan lastenhoitopalvelua käytetty, vaikkakin järjestelmään on rekisteröitynyt 14
auralaista perhettä.
MLL:n lastenhoitoapua on markkinoitu sosiaalitoimen ja MLL:n paikallisyhdistyksen
toimesta. MLL:n lastenhoitoapu on esitelty myös kunnan esitteessä "Lapsiperheiden
palvelut kotiin", joka esite on jakelussa myös neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta irtisanoo sopimuksen lastenhoitotoiminnasta MLL:n Varsinais-
Suomen piiri ry:n kanssa 01.01.2021 lukien.
Perusteet irtisanomiseen ilmenevät edellä olevasta esittelytekstistä.
Päätös
Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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§ 54
Arviointikertomus vuodelta 2019
AurDno-2020-306
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta 2019.
Tarkastuslautakunta totesi kertomuksessaan perusturvalautakunnan osalta seuraavaa:
"Perusturvalautakunnalle myönnettiin 245.000,00 € ylitysoikeus sen eri tehtäviin
(Auran kunnan tilinpäätös kpl 1.2.3 s.8)
Sosiaalipalvelut
Valtuustoon nähden sitovat, toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuneet.
Tavoitteiden ja mittareiden määrässä ja asettelussa on vielä haasteita. Niiden
toteutumisen kuvaamista olisi hyvä selkeyttää.
Toimeentuloturva
Tavoitteet pääosin toteutuneet.
Terveydenhuolto
Tavoitteet toteutuneet hyvin."
Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että tavoitteiden asettelussa tulee miettiä tarkasti
mitä halutaan mitata. Sopivaksi tavoitteiden määräksi tarkastuslautakunta ohjeistaa 1-
3 tavoitetta tehtäväaluetta kohden.
Sosiaalipalveluiden tehtäväalue käsittää perheoikeudelliset palvelut, lasten ja
perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut, päihde- ja
mielenterveyspalvelut, iäkkäiden palvelut sekä hallinto.
Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaan sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle
määriteltäisiin 1-3 tavoitetta, joten on päätettävä mihin edellä mainittuihin
sosiaalipalveluihin tavoite asetetaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan antaman
perusturvalautakuntaa koskevan arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi perusturvalautakunta keskustelee tavoitteiden määrittelemisestä vuoden 2021
talousarvioon.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tarkastuslautakunnan antaman perusturvalautakuntaa
koskevan arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi perusturvalautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvion tavoitteiden
asettelusta vuodelle 2021.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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§ 55
Ilmoitus yksityisten palvelujen tuottamisesta (Pelastakaa Lapset ry)
AurDno-2020-305
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Pelastakaa Lapset ry on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamisesta Auran kunnan alueella.Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja ilmoitus
on tehty kaikkiin Eelä-Suomen ja Lounais-Suomen alueen kuntiin. Pelastakaa Lapset ry:
n Etelä-Suomen aluetoimisto on tehnyt yhteistyötä Auran kunnan kanssa
adoptiotoiminnassa jo usean vuoden ajan. Adoptioneuvonnan lisäksi yhdistys tuottaa
1. tukiperhetoimintaa
2. perhehoitoa
3. lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa
4. lastensuojelun edunvalvontaa.
Auran kunnalla on asiakkaita noin 1-3 perhettä vuosittain adoptioneuvonnassa (tällä
hetkellä yksi asiakasperhe). Auran kunnalla on ollut jo vuosia ostopalvelusopimus
Pelastakaa Lapset ry:n kanssa adoptioneuvonnasta.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella yhdistys voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran
kunnan alueella yksityisten palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä palvelun
tuottajana (Laki 922/2011, § 13).
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Pelastakaa Lapset ry.n toiminta
täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista
edellyttämät toimintaedellytykset, ja yhdistys voidaan merkitä yksityisten
sosiaalipalvelun tiuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran
kunta hyväksyy Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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§ 56
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Sopiva oy)
AurDno-2020-312
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen n tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Sopiva oy:n toimitusjohtaja Ville Lahtivuori (y-tunnus 3129528-6) on 22.06.2020 on
22.06.2020 toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen
tuottamisesta Auran kunnan alueella. Ville Lahtivuori on 23.06.2020 täydentänyt
ilmoitusta toimittamalla Sopiva oy:n liiketoimintasuunnitelman. Ilmoituksen mukaan
toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 13.07.2020. Sopiva oy on ilmoittanut
aloittavansa toiminnan Varsinais-Suomen kuntien alueella. Yrityksen toimipaikka on
Turku.
Sopiva oy:n sosiaalipalvelut ovat perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus ja
ammatillinen tukihenkilötyö lapsille ja nuorille sekä ammatillinen tukihenkilötyö myös
aikuisille; vanhemmuuden arviointi ja perhearviointi. Yrityksen palveluita ovat myös
neuropsykiatrinen valmennus, koulunkäynnin tuki ja koulutuspalveluja.Palvelujen
kohderyhmänä ovat pääasiassa lapset ja nuoret sekä lapsiperheet. Palvelujen
antaminen taphtuu asiakkaan kotona ja muualla asiakkaan elämänpiirissä, eikä
yrityksellä ole omaa toimipistettä.Palvelujen vastuuhenkilö on VTM sosiaalityöntekijä
Ville Lahtivuori. Hoito- kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on yhteensä 4,3. Ilmoituksen
liitteenä on vastuuhenkilöiden tutkintotodistukset ja kopiot rikosrekisteriotteista
(rikostaustan tarkistus lastenkanssa työskentelyä varten).
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella Sopiva oy voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran
kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin
rekisteröitävänä sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13).
Tällä hetkellä Auran kunnalla ei ole suunnitelmissa palvelun hankkimista Sopiva oy:ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että osakeyhtiö Sopiva oy täyttää
yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät
toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien
rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä
osakeyhtiön toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen yksityisen
sosiaalipalvelun tuottajan merkitsemisestä rekisteriin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020
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§ 57
Viranhaltijapäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännön § 32:
n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn voi päättää kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti
lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.
Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Sosiaalijohtaja
Sosiaaliohjaajan valinta (liitteenä) § 12
Hankintavaltuudet (liitteenä) § 14
Asiakkaiden sosiaalipalveluasioita (salassapidettäviä)
Tehostetun asumispalvelun myöntäminen (Effica § 5 § 6, § 7, § 11)
Asiakasmaksujen kohtuullistaminen § 9, § 13
Tehostetun asumispalvelun palvelusetelin arvon tarkistaminen § 11
Erityishuolto-ohjelman hyväksyminen (case-m, salassapidettävä, § 15)
Sosiaalijohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sosiaaliohjaajan valinta, 29.05.2020
§ 14 Hankintavaltuudet, 04.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020

19 (26)

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi, ja
päätti ettei se käytä otto-oikeutta niissä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020
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§ 58
Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus
(Lääkärikeskus Aava oy)
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset (Suomen rokotepalvelu oy)
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, ohjaus
Vireyttä seniorivuosiin -- ikääntyneiden ruokasuositus
Julkaisu on luettavissa verkossa julkaisutietokanta Julkarista: http://urn.fi/URN:
ISBN:978-952-343-472-1
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Ohjetta sovelletaan
1.6.2020 lukien
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluista ja varhaiskasvatuksesta vastaavat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa varhaiskasvatustilaston
toimintavuodelta 2020.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Päätös 16.6.2020, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen
aluehallintoviraston toimialueelle
Yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen (Lastensuojelupalvelut jesse Särs)
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti (Särskild Oy)
Yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen (HoivAnne Oy)
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
(Aivoliiton Palvelut Oy)
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
(Pihlajalinna Turku Oy c/o Pihlajalinna Terveys Oy ja FinnHems Oy:n Kuopion
tukikohta)
Yksityisen terveydenhuollon toimippaikan lopettaminen (Pihljalinna Raisio ja R-L
Erikoispalvelut Oy sekä HoivAnne Oy)
Pelastakaa lapset ry
Adoptiotoiminnan hinnasto
Kunnan tekninen johtaja 16.06.2020
Hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän hankinta.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tarkastuskertomus 21.5.2020. Työsuojelutarkastus tehty sosiaalitoimiston eri
tehtäväalueille.
Vanhustyön keskusliitto

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020
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Valtakunnallista Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään 4-11.10.2020 teemalla
Onni on vanheta. Vanhustenviikon sujelijana toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.
Sähköistä materiaalia Vanhustenviikosta ja sen vietosta löytyy verkkosivulta
www.vtkl.fi

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi edellä olevat
viranomaispäätökset ja ohjeet.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranomaispäätökset
ja ohjeet.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020
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§ 59
Perusturvalautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2020
AurDno-2020-313
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta on kokoontunut keskiviikkoisin kello 18.00 noin 8 kertaa
vuodessa. Syksyn osalta kokousaikataulua ei ole vielä päätetty.
Perusturvalautakunnan kokoukset järjestetään siten, etteivät ne ole samaan aikaan
kuin Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen kokoukset tai
kunnan muiden hallintokuntien kokoukset.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 18.00 seuraavasti:
02.09.2020
30.09.2020 (tai vaihtoehtoisesti 07.10.2020)
11.11.2020 ja
09.12.2020
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020

5/2020

§ 60
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
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Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
01.07.2020
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimus
§49, §50, §51, §52, §53, §59
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua,
oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

Oikaisuvaatimusosoite
Viranomainen: Auran perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite Nikkarinkuja 8
Sähköposti: kunta@aura.fi
Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin
tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä
tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavaan arkipäivään.
Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin
kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin
osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

OIkaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu
oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:
-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi
-vaatimuksen perusteet
-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

Auran kunta
Perusturvalautakunta
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