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§ 80
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 04.11.2020 toivomusten
mukaisesti joka sähköisesti tai jaettuna postilaatikkoon 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
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 81
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 Anna Kela ja Antti Ääri
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 16.11.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Maasalo ja Antti Ääri.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 16.11.2020 sosialitoimistossa viraston
aukioloaikana klo 8.00 - 16.00.
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§ 82
Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti tammi-syyskuu 2020 ja esitys määrärahojen
ylitysoikeudesta
AurDno-2020-469
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 MÄÄRARAHOJEN TALOUDELLINEN SEURANTA tammi-syyskuu 2020.docx
Kunnanhallitus on ohjeistanut , että toimialajohtajat raportoivat talouden ja
tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa.Perusturvalautakunnan
talousarvio toteutui alkuvuodesta noin maaliskuun puoliväliin saakka tehdyn
käyttösuunnitelman mukaan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 30.01.2020
koronavirusinfektion kansainväliseksi pandemiaksi. Suomi oli poikkeustilassa16.03. -
30.06.2020 koronaviruspandemian johdosta. Koronaviruspandemia on monella
tavalla lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja ja töitä. Suojavälinehankinnat ovat
kasvattaneet ennakoimattomia menoja koko sosiaalitoimessa. Sekä palvelutalossa
että kotihoidossa on ohjeistuksen mukaisesti käytössä edelleen suojamaski ja/tai
visiiri jokaisessa hoitokontaktissa. Työttömyyden kasvun myötä sosiaalityön palvelujen
tarve ja taloudellinen avustaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve
ovat kuluneena vuonna kasvaneet.
Vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuussa 2020 on
kirjanpidon tilanteen 29.10.2020 mukaisena esityslistan liitteenä. Tasainen toteutuma
olisi 75,0 %.
SOSIAALIPALVELUT
Sosiaalipalvelujen tehtävälueella toimintakulujen toteutuma on 81,7 % ja
toimintatuottojen 71,2 %. Toimintatuottoja on vielä kirjaamatta esimerkiksi
lapsiperheiden palvelujen osalta. Toimintatuotot ovat vähentyneet erityisesti
kotihoidon ateriapalveluissa. Iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa arvioidut tulot
ylittyvät, koska ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarvekin on kasvanut. Iäkkäiden
palveluiden odotusajat julkaistaan edelleen puolivuosittain, ja ne ovat olleet varsin
kohtuulliset. Iäkkäiden tehostetun asumispalvelun tarve on vuoden 2019 syksystä
lukien kasvanut. Määrärahat ylittyvät tehostetun asumispalvelun Hoivakodin ja
ostopalveluiden osalta (Mikonpolun palveluasuntolan arvioitu ylitys noin 50.000 euroa
ja Riihelän noin 7000,00 euroa). Palvelutalo Hoivakodin palkkoihin arvioidut
määrärahat ylittyvät, koska varhaiskasvatuksesta siirtyi poikkeusolojen aikana
työntekijöitä iäkkäiden palveluihin. Myös kotihoitoon siirrettiin keväällä kaksi
lähihoitajaa varhaiskasvatuksesta ja yksi koulusta. Siirtyneiden osalta vastaavat
palkkamäärät säästyivät varhaiskasvatuksesta. Lisäksi kaksi varhaiskasvatuksen
työntekijää oli mukana soittamassa poikkeusolojen aikana puheluita yli 70-vuotiaille.
Näiden työntekijöiden henkilöstökulut maksettiin kotihoidosta, ja vastaava säästö
saatiin varhaiskasvatuksen menoihin. Potilastietojärjestelmän (lifecare)
näkyvyysongelmat ovat viime keväästä lähtien vaikeuttaneet erityisesti kotihoidon
työtä. Asiakastietoja on jouduttu terveyskeskuksesta pyytämään paperikopiona, joten
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yhteistyö ei ole kaikilta osin toimivaa. Kotihoidon kehittämistyö jatkuu; lääkkeiden
koneellisen annosjakelun piirissä on tällä hetkellä 17 asiakasta ja kotihoitomobiili on
työntekijöiden käytössä vuoden loppuun mennessä. Omaishoidon tuen asiakasmäärä
on kuluneena vuonna noussut. Avopalvelun ohjaajan mukaan omaishoitoon on
tulossa ylitystä varattuihin määrärahoihin 19780,00 €. Avopalvelun ohjaajan mukaan
omaishoito on kuitenkin säästänyt kotihoidon menoja. Omaishoidon tuella
hoidettavista noin 50 % on yli 65-vuotiaita, ja ilman omaishoitoa he tarvitsisivat
kotihoidon palveluja 3-4 käyntiä vuorokaudessa. Tällä hetkellä omaishoidon tukea
jonottaa kaksi asiakasta. Lapsiperheiden palvelujen osalta lastensuojeluilmoitukset ja
palvelutarvearviopyynnöt ovat kuluneena vuonna lisääntyneet. Lastensuojelun
menoja ovat kasvattaneet ennakoimattomat sijaishuollon (laitoshoito) menot joiden
osalta arvioitu ylitys noin 100 000,00 euroa. Vammaispalveluissa menot ylittyvät
kehitysvammaisten laitoshoidon osalta noin 400.000 eurolla johtuen siitä, että
talousarviota vuonna 2019 laadittaessa yhtään kehitysvammaista ei ollut
laitoshoidossa. Toisaalta vammaisten palveluasumisen määrärahoja säästynee
arvioidusta noin 100.000,00 euroa.
TYÖIKÄISTEN PALVELUT
Tehtäväalueen toimintakulujen toteuma on 82,0 %, ja toimintatuottojen toteuma on
13,9 %. Tuloja on kuitenkin vielä kirjaamatta. Talousarvioon varatut määrärahat
ylittynevät avustusten osalta (työmarkkinatuen arvioitu ylitys noin 50,000 euroa;
toimeentulotuen arvioitu ylitys on 10.000,00 euroa). Toimeentuloon ja
velkaantumiseen liittyvät ongelmat ovat kuluneena vuonna lisääntyneet, ja asiakkaat
ovat tarvinneet ohjausta ja neuvontaa myös KELAn etuuksien hakemisessa.
Poikkeusolojen aikana kuntouttavaa työtoimintaa supistettiin ryhmätoimintojen
osalta, ja työntekijää käytettiin toteuttamaan valtion velvoittamaa poikkeusolojen
asiointipalvelua riskiryhmille. Toimintakulujen toteutuma kuntouttavassa
työtoiminnassa on tammi- syyskuulta 53,9 %.
TERVEYDENHUOLTO
Erikoissairaanhoidon laskutus toteutetaan talousarvion mukaisena
tasaerälaskutuksena, joita tasaeriä on tarkistettu tammi-elokuun käytön perusteella.
Erikoissairaanhoidon tasaeriä on tarkistettu alaspäin. Erikoissairaanhoidon käyttö oli
tammi-syyskuussa suhteessa tasaerälaskutukseen - 6,7 %. Tasaerien tarkistuksen
johdosta erikoissairaanhoidon kuluja säästyy noin 160 000,00 euroa.
Perusterveydenhuollosta ei ole saatu suoritetoteutumia kevään jälkeen kuten ei
myöskään arviota talousarvion ylitystarpeista. Perusterveydenhuollossa vuodeosaston
ja avosairaalan käyttö on ollut arvioitua suurempaa.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää edellä olevan osavuosiraportin 3/2020 liitteineen
kunnanhallitukselle.
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
lisämäärärahaa/ylityslupaa sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle ja työikäisten
palvelujen tehtäväalueelle seuraavasti:
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Sosiaalipalveluihin yhteensä 519.000 euroa seuraavasti:
kehitysvammaisten laitoshoitoon 300.000,00 €
tehostettuun palveluasumiseen (Mikonpolun palveluasuntolaan 50.000,00 € ;
Riihelän palveluasuntolaan 7000,00 €; Hoivakodin palkkoihin 25.000,00 € ja
hoitotarvikkeisiin 13.000,00 €)
omaishoidontukeen omaishoitajien palkkoihin 18.000,00 €
kotihoitoon tukipalveluiden palkkoihin ja hoitotarvikkeisiin 16.000,00 €
lastensuojelun laitoshoitoon 90,000 €
Työikäisten palveluihin yhteensä 27.000 euroa seuraavasti:
työmarkkinatukeen 20.000,00 euroa
toimeentulotukeen 7000,00 euroa

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 83
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon
jatkaminen vuodelle 2021
AurDno-2020-471
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 18.9.2019.
pdf
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan
sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen
edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi
kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen
kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa
11.06.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa
syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä
sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma, joka kattaa vuodet 2019-2020
on hyväksytty alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa
26.11.2019.
Järjestämissuunnitelmassa esitetään runsaasti kehittämistoimenpiteitä, jotka on
lähtökohtaisesti aikataulutettu toteutukseen vuosille 2019-2020. Suunnitelmassa
todetaan kuitenkin myös, että kehittämistyö jatkuu sekä päivityksessä esitettyjen että
muiden suunnittelukaudella mahdollisesti esiin nousevien teemojen osalta tarpeen
mukaan myös suunnittelukauden jälkeen.
Järjestämissuunnitelman toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
kehittämishankkeita, joiden myötä alueelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta
toimenpiteiden edistämiseen. Olennaisimpia tähän liittyen ovat koko alueen aluueen
kattavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistis - hankkeet,
joille on saatu rahoituspäätökset kesällä 2020. Hankkeet ovat käynnistyneet
alkusyksyllä 2020.
Keväällä 2021 pidetään seuraavat kuntavaalit. Järjestämissuunnitelman kannalta
järkevin ajankohta uuden suunnitelman laadinnalle olisi vuonna 2021 kun tiedetään,
miten sote-uudistukseen liittyvä valmistelu etenee ja uusi valtuustokausi on alkanut.
Sote-johtajakokouksessa ja kuntajohtajien kokouksessa 13.8.2020 on katsottu, että
nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa tulisi
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jatkaa vuodelle 2021. Kuntajohtajakokous päättikin esittää kunnille ja sote-
kuntayhtymille, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021 ja että seuraava
järjestämissuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2021.
Edellä esitetyn pohjalta Turun kaupunki pyytää kuntajohtajakokouksen
puolesta kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen, jonka mukaan nykyisen
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021. Päätökset toivotaan tehtävän vuoden 2020
loppuun mennessä.
Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt liitteenä olevan Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020
kokouksessaan 18.11.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.
Päätös
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.
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Perusturvalautakunta, § 64,03.10.2018
Perusturvalautakunta, § 84, 11.11.2020
§ 84
Sopimus vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista
AurDno-2018-284
Perusturvalautakunta, 03.10.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Tarjouspyyntö___17.9.pdf
2 Liite_5_Palvelukuvaus_ja_ehdottomat_laatuvaatimukset.pdf
Sosiaalijohtaja on valmistellut vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisten
kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista edistäviä palvelujen
kilpailuttamista yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa (Pöytyä, Oripää, Marttila
ja Koski Tl). Kyseisiä palveluja ei ole aiemmin kilpailutettu. Nyt kun liikennepalvelulaki
on vapauttanut hinnoittelun, on kilpailutus syytä suorittaa. Kyseisiä kuljetuspalveluja
ostetaan vuositasolla noin 165 000 euron arvosta. Auran perusturvalautakunta
hyväksyi kokouksessaan 01.08.2018, § 43 kuntien (Aura, Pöytyä, Marttila, Oripää ja
koski tl) yhteistyönä toteuttavan kuljetuspalvelujen kilpailutuksen.
Asian valmisteluun liittyen pidettiin 30.8.2018 paikallisten taksiyrittäjien kanssa info- ja
keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu). Paikallisten taksiyrittäjien kanssa oli myös
keskustelutilaisuus 4.6.2018 väliaikaisista sopimuksista. Keskustelutilaisuudessa
sovittiin, että hinnat ja käytännöt pysyvät samoina kuin kesäkuussa 2018 niin kauan
kuin kilpailutusprosessi on saatu päätökseen. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu
siten, että hankintakausi on 1.1.2019-31.12.2020 + kaksi optiovuotta. Esityslistan
liitteenä on tarjouspyyntö ja palvelukuvaus ja ehdottomat laatuvaatimukset.
Aura, Pöytyä, Oripää, Marttila ja Koski Tl tekevät hankinnan yhteishankintana, jossa
jokainen kunta tekee oman asiakaskohtaisen kirjallisen hankintasopimuksen
kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailutuksen perusteella valittujen
sopimustoimittajien kanssa.
Pöytyän kunta toimii hankinnassa valtuutettuna ja hyväksyy ja allekirjoittaa
tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankintapäätöksen myös mahdollisen option osalta,
hoitaa mahdolliset hankintaoikaisut sekä mahdolliset muutoksenhakuprosessit
markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja säilyttää ja arkistoi
hankintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat. Pöytyän kunta pyytää valtuutusta
kilpailutuksen järjestämiseen Auran kunnalta. Valtuutuksella Auran kunta sitoutuu
osallistumaan Pöytyän kunnan järjestämään "Sosiaali- ja terveysalan
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten" - hankinnan
kilpailutukseen sekä tekemään oman asiakaskohtaisen kirjallisen hankintasopimuksen
kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailutuksen perusteella valittujen
sopimustoimittajien kanssa.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020

11 (29)

Auran, Pöytyän, Oripään Marttilan ja Koski tl:n kunnat käyttävät kilpailutuksen
valmistelussa apuna Ju-Ha Consulting Oy:tä, jonka kustannukset jaetaan edellä
mainittujen kuntien kesken. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 4950 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat, ja valtuuttaa Pöytyän kunnan
toimimaan kilpailutuksessa edellä mainitusti.
Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan viiden
kunnan yhteisesti järjestämässä kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa vaadittavat
asiakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 11.11.2020, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouksessaan
14.11.2018/134 §, koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalveluiden hankintaa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Sopimusta on
mahdollisuus jatkaa tilaajan päätöksellä 1+1 vuotta. Hankintarenkaan (Aura, Koski tl,
Marttila ja Oripää) valtuuttamana Pöytyä toimii yhteishankintayksikkönä tässä
hankinnassa ja tekee hankinnasta päätöksen hankintarenkaan puolesta. Kukin kunta
tekee oman palvelusopimuksen valittujen palvelutuottajien kanssa.
Pöytyän perusturvalautakunta on päättänyt 16.9.2020 § 82 käyttää optiovuoden 1.1.
-31.12.2021 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluiden
hankinnassa. Valittujen palveluntuottajien tulee ilmoittaa mahdollisista toiminta ym.
muutoksista Pöytyän kunnalle. Sopimukset eivät synny päätöksellä, vaan erikseen
tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla. Palveluntuottajien tulee
huomioida mahdolliset taksilainsäädännön muutokset toiminnassa optiovuotena.
Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen
tiedoksiannosta.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Pöytyän perusturvalautakunnan
päätöksen16.9.2020 § 82 koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalveluiden optiovuoden 1.1. -31.12.2021 käyttöön ottoa, ja valtuuttaa
perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja sosiaalijohtajan allekirjoittamaan
sopimukset.
Päätös

Auran kunta
Perusturvalautakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020
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Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020
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§ 85
Palvelutalo Hoivakodin asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen
AurDno-2020-470
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Palvelutalo Hoivakodin vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokria
tarkistetaan vuosittain. Vuokra on viimeksi tarkistettu 01.01.2020 lukien
(perusturvalautakunta 13.11.2019, § 75).
Hoivakodin asuntojen nykyinen neliövuokra on 6,49 €. Neliömääräksi on vahvistettu
45 neliötä asuntoa kohti. Neliömäärään on sisällytetty oma asuinhuone, WC- ja
peseytymistilat, eteistilat sekä osa yhteistiloja. Asuntokohtainen vuokra on
01.01.2020 lukien ollut 292,05 €/kk.
Perusindeksinä käytetään sopimushetkellä tiedossa olevaa viimeksi julkaistua
pistelukua. Kunkin kuukauden indeksiluku tulee tietoon seuraavan kuukauden 15.
päivänä. Viimeisin tiedossa oleva indeksiluku on syyskuulta 2020, ja se on 1977.
Vuokrankorotuslaskelmaan sovelletut tiedot:
Vuokra 2017 =285,75
perusindeksi 2017/syyskuu =1931
tarkistusindeksi 2020/syyskuu =1977
Vuokralaiselle ilmoitetaan kirjallisesti uusi vuokra ja sen voimaantuloaika ennen
korotetun vuokran voimaan tuloa. Korotettua vuokraa on oikeus periä ilmoitusta
seuraavan vuokranmaksun alusta lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakuntaa vahvistaa palvelutalo Hoivakodin vuokraksi 01.01.2021 lukien
300,00 euroa kuukaudessa (neliövuokra 6,67)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020
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§ 86
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Onni ja Liina)
AurDno-2020-477
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista
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.
Yksityinen elinkeinoharjoittaja Marika Törni on toimittanut perusturvalautakunnalle
tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Palvelujen
tuottajan toiminimi on Onni ja Liina. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu
aloittamispäivä on 12.10.2020. Elinkeinoharjoittajan kotipaikka on Lieto.
Sijaintikunnan lisäksi toimintaa on tarkoitus harjoittaa Auran, Marttilan, Liedon,
Pöytyän ja Paimion kuntien alueella.
Yrityksen sosiaalipalvelut ovat lapsiperheiden kotipalvelu. Yrityksen
liketoimintasuunnitelma on ohessa liitteenä.Palvelujen vastuuhenkilö Marika Törni on
perushoitaja. Palvelujen kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Palvelujen antaminen
tapahtuu ensisijaisesti asiakkaan kotona.
Ilmoituksen liitteenä on vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset sekä
omavalvontasuunnitelma. Törni on esittänyt rikosrekisteriotteen.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen ja tietojen perusteella Onni ja Liina voidaan merkitä
sosiaalipalvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden
palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922
/2011, § 13).
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että yritys Onni ja Liina täyttää
yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana yksityisen sosiaalipalvelun edellyttämät
toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten
sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran
kunta ilmoittaa hyväksyvänsä yrityksen toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen
ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalveluntuottajan merkitsemisestä rekisteriin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020
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§ 87
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Poutapolku Oy)
AurDno-2020-478
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista
sosiaalipalveluja, on tehtävä ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai
olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut
tuotetaan. Ilmoituksessa on annaettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot
palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Poutapolku oy:n toimitusjohtaja Janne Telén on toimittanut Auran kunnan
perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Auran kunnan alueella. Auran kunnan lisäksi yrityksen toimialueina ovat Someron,
Turun, Raision, Naantalin, Lohjan ja Siuntion kunnat. Ilmoituksen mukaan toiminnan
suunniteltu aloittamispäivä on 12.10.2020. Yrityksen kotipaikka on Lohja. Yrityksen
sosiaalipalveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, avomuotoinen
perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötyö, lastensuojelun jälkihuolto, lasten ja
vanhemman välisen tapaamisen valvonta.Yrityksen toimintasuunnitelma on
ilmoituksen liitteenä.Yrityksen vastuuhenkilö on valtiotieteiden maisteri, ja kopiot
hänen tutkinto- ja työtodistuksistaan ovat ilmoituksen liitteinä.Vastaavan
rikosrekisteriote on tarkistettu.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8§:n vaatimukset. Saatujen
asiakirjojen perusteella Poutapolku oy voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran
kunnan alueella yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin rekisteröitävänä
sosiaalipalveluiden tuottajana (Laki 922/2011, § 13)
Auran kunta tulee käyttämään yrityksen palveluja.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Poutapolku oy täyttää
yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana yksityisen sosiaalipalvelun edellyttämät
toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten
sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran
kunta ilmoittaa hyväksyvänsä yrityksen toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen
ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalveluntuottajan merkitsemisestä reksiteriin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020
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§ 88
Hinnankorotusesitys Esperi oy
AurDno-2020-479
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Esperi Care oy on ilmoittanut nostavansa kehitysvammaisten tehostetun
asumispalvelun (Esperi Hoitokoti Uunilintu ja Pikkutikka) hintoja 01.01.2021
seuraavasti:
Hoivapalvelut + 3,74 %
Ateriapalvelut +1,40 %
Vuokra +0,58 %
Esperi Care oy ilmoittaa, että sen ja sen tytäryhtiöiden palvelujen hintoja tarkistetaan
1.1.2021 alkaen vastaamaan kustannusnousua, joka hintojen nousu koskee
palvelusetelipalveluja (Esperi Hoivakoti Mikonpolku ja Riihelä):
Hoivapalvelut, asumispäivän hinta +2,00 %
Ateriapalvelut +1,54 %
Vuokra + 0,58 %
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy edellä esitetyt Esperi Care oy:n hinnankorotukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020
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§ 89
Hinnankorotusilmoitus (Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy)
AurDno-2020-480
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Lamminniemen hyvinvointikeskus ilmoittaa korottavansa tehostetun asumispalvelun
palvelusetelihintaa 1.1.2021 alkaen + 2%.
Nykyinen hinta on 100 €/vrk ja uusi hinta 102 €/vrk
Lamminniemen hyvinvointikeskuksen mukaan hintojen korotus perustuu
henkilöstökustannusten ja yleisten kustannusten nousuun.
Vuorokausihinnan lisäksi peritään ateriapaketista 15 €/pvä sekä vuokra 490 €/kk,
sisältäen veden ja sähkön.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyt edellä mainitut hinnankorotukset 1.1.2021
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020
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§ 90
Hinnankorotusesitys Tuulenvirekoti Oy
AurDno-2020-481
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Tuulenvirekoti oy esittää hinnankorotusta seuraavasti: " Talouden indeksikehityksen ja
lakisääteisten työehtosopimusten mukaisten palkkakustannusten noususta
joudumme tarkastamaan asumispalveluiden hintoja muutosta vastaavalle tasolle.
Eistys hintojen korotuksesta on + 3,5 %.
Keskustelun jälkeen aluejohtaja esittää hinnankorotukseksi + 2,5 % vaikkakin + 3,5 %
vastaisi Tuulenvirekoti oy:n kustannustason nousua.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyn hinnankorotuksen + 2,5 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020
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Sivistyslautakunta, § 51,22.09.2020
Yhteistyötoimikunta, § 18,28.09.2020
Sivistyslautakunta, § 61,20.10.2020
Perusturvalautakunta, § 91, 11.11.2020
§ 91
Pyydetty lausunto kouluverkkkoselvityksestä
AurDno-2020-363
Sivistyslautakunta, 22.09.2020, § 51
Liitteet

1 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen
laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida
tulevaisuuden väestöennusteet. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden
työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija
Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita
Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet
tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan
elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika
Joki.
Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että lautakunta käsittelee
kouluverkkoselvitystä syksyn kokouksissaan sitä mukaa kun selvitys etenee. Selvitys
on tässä vaiheessa vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu osia. Keskeneräinen versio on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää kuuluttaa kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ja tiedottaa
Kirkonkulman lasten huoltajia. Lautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen
sisällöstä, tekee tarvittavia linjauksia ja merkitsee tämän hetken tilanteen tietoon
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että
kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien
vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee
päätöksentekoon.

Yhteistyötoimikunta, 28.09.2020, § 18
Kunnanhallitus on edellyttänyt sivistystointa tekemään kunnan
kouluverkkoselvityksen vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvitystä käsitellään
sivistyslautakunnassa ja työryhmä tekee ehdotuksensa ennen kuin selvitys etenee
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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Kouluverkon uudistamista koskeva asia tulee käsitellä työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007,YT-laki) mukaisesti,
ainakin jos siihen liittyy 1)henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia
työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä
yhteistyössä; 2)palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita,jos asialla voi olla
olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen
luovutusta; 3)henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4)taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista,
lomauttamista tai irtisanomista. (YT-laki 4 §).
Koska kouluverkkoselvityksen tässä vaiheessa ei ole tietoa tuleeko selvitys
vaikuttamaan mitenkään henkilöstön työtehtäviin tai asemaan, ei Yt-lain mukaista
neuvottelua voida vielä käynnistää. Neuvottelut käynnistetään välittömästi, mikäli
selvitys etenee siihen suuntaan, että muutokset ovat mahdollisia.
Ehdotus
Yhteistyötoimikunta merkitsee kouluverkkoselvityksen vireillä olon tietoon saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 61
Liitteet

1 Kirkonkulman vanahempianyhdistyksen kirje
2 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3
Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle
kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun
puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille
2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia
kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on lisätä
lapsiperheiden määrää Kirkonkulmalla vuoteen 2023 mennessä ja myydä Järykselän
alueen tontit. Kirkonkulman koulun tuloja lisätään vuokratuotoilla ja
hankerahoituksella.Vanhempainkerhon kirje on liitteenä.
Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-
kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten
vanhemmille ja varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta.
Lapsivaikutusten arviointia tehtiin rehtori Ville Koukin, varhaiskasvatuspäällikkö Anita
Peltosen ja sivistysjohtaja Tuija Pellosmaan yhteistyöllä. Kaikille viisi-vuotiaiden
ja esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin
Webropol-kysely viikolla 41. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 19 % kyselyn saajista,
mutta alakoululaisten kyselyyn vastasi vain kahdeksan oppilasta 322:sta.
Kouluverkkoselvitysluonnoksen tilannetta käydään kokouksessa tarkemmin läpi.
Luonnoksen lokakuun versio on liitteenä.

Ehdotus

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020

21 (29)

Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Kari Tuohi oli kokouksessa kuultavana
tämän pykälän käsittelyn aikana.

Perusturvalautakunta, 11.11.2020, § 91
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3
Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2020 edellyttänyt sivistyslautakunnalta
kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuunmennessä. Aurassa
kouluverkoista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus tekee päätösehdotuksensa
kouluverkkoselvityksestä kunnanvaltuustolle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan
20.10.2020 pyytää lausunnot liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta tutustuu tehtyyn kouluverkkoselvitykseen, ja antaa lausuntonsa
sivistyslautakunnan pyynnöstä liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä, joka
kuitenkin vielä on luonnos.
Sosiaalijohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa.
Päätös
Sosiaalijohtaja esitti päätösehdotuksensa kokouksessa seuraavasti:
Pyydettynä lausuntona perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle seuraavaa:
Lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnista:
Työryhmä on selvityksessään tehnyt Kirkonkulman lakkauttamiseen liittyvän
SWOT-analyysin, jossa perusturvalautakunnan kannanoton mielestä on hyvin
arvioitu koulun lakkauttamisen aiheuttamat hyvät ja huonot puolet.
Lapsivaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan ilmene onko Kirkonkulman oppilaita
tarkoitus osallistaa tai kuulla koulun lakkauttamisasiassa. Kuitenkin voidaan

Auran kunta
Perusturvalautakunta
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olettaa, että oppilaiden suurimmat huolenaiheet liittyisivät pitenevään
koulumatkaan, ja sitä myöten piteneviin koulupäiviin. Pienen koulun hyvinä
puolina nähdään yleisesti vahva yhteisöllisyys ja mahdollisuus puuttua
ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, nopeasti.
Kyläläisille koululla on sosiaalista merkitystä kyläyhteisölle, ja koululla
on merkitystä kylän vetovoimaisuudelle.
Käyttöastetta parantamalla ja lisäämällä yhteistyötä yhtenäiskoulun ja
Kirkonkulman kesken voitaisiin saavuttaa nykyiselläkin
kouluverkolla taloudellista etua.
Kouluverkkoselvityksessä voitaisiin määritellä, että Kirkonkulman koulu
lakkautetaan, kun koulun oppilasmäärä alittaa 38 oppilasta.
Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan kokouksessa esittämän
päätösehdotuksen.
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§ 92
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.
Avopalvelun ohjaaja:
§ 6: Kotihoidon lähihoitajan osittainen hoitovapaa
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevan viranhaltijapäätöksen ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi hyväksyen edellä olevan viranhaltijapäätöksen
tietoonsa saatetuksi, ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta päätöksessä, jossa se
kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.
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§ 93
Viranomaisasiat ja ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, VALVIRA
Päätös valvonta-asiassa: Valviran Esperi Care Oy:lle 17.4.2019 antaman määräyksen
jatkovalvonta-asia
Päätös: Validia Oy:n toiminnan valvonta
Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen (Coronaria Fysioterapia Oy; Merikratos Oy
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Päätös: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta
(Profiam Sosiaalipalvelut Oy)
Päätös: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti (Sopiva Oy)
VALVIRA
Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen (Pihlajalinna Turku Oy, Attendo Terapia Oy, Premius Kuntoutus Oy, EMA
Finlnd Oy ja Merikratos Oy)
Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen
(Apukolmio Oy, Hoivakolmio Salo, Hoivakolmio Jyväskylä, Hoivakolmio Huittinen;
Terapiapaja)
Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen
(Premuius Kuntoutus Oy, Premius Kuntoutus Tampere; Attendo Terapia Oy, Attendo
Terapia Raisio)
Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutos (Stella kotihoito oy entinen Posti Kotipalvelut Oy)
Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien muutos (Toimintaterapia Ihander Oy)
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - hankkeen asettaminen
Valtionkonttori
Ilmoitus täydennysmäärärahan suuruudesta vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntainfo 10/2020: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020
Kuntainfo 11/2020: Suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista
ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
11.11.2020

8/2020

25 (29)

Kuntainfo 6/2020: Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten
henkilösuojainten korvauskäytännöt covid -19 epidemian yhteydessä
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO
Hallituksen kokouskutsu 8.10.2020
Opetus- ja kultturiministeriö
Päätös 30.10.2020 nuorten työpajatoiminnan valtionosuuskelpoisuudesta

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat
tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat
tietoonsa saatetuiksi.
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§ 94
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 asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §82, §83, §86, §87, §91, §92, §93, §94
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§84, §85, §88, §89, §90
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
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