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§ 61
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 26.08.2020 toivomusten
perusteella joko sähköisesti tai jaettuna postilaatikkoon perusturvalautakunnan
jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajale
perusturvalautakunnassa ja kunnanjohtajalle.
Esityslista on nähtävänä salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan www-
sivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Perusturvalautakunta todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 62
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 Antti Äärin ja Anna Kelan
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 07.09.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Rajakangas ja Arvo Laakso.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 07.09.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana klo 8.00 - 16.00.
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§ 63
Asiakastyytyväisyyskysely palvelutalo Hoivakodissa
AurDno-2020-358
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Kopio Hoivan_Asiakastyytyväisyyskysely2020 korjattu.xlsx
Auran palvelutalo Hoivakodissa on tehty asiakastyytyväisyyskysely. Asiakaskysely
tehtiin sekä asukkaille että heidän omaisilleen.
Palvelutalo Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja on kokouksessa esittelemässä kyselyn
tuloksia. Kyselyn yhteenveto on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja esittelee asiakastyytyväisyyskyselyä kokouksessa.
Perusturvalautakunta merkitsee asiakastyytyväsiyyskyselyn tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Palvelutalo Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja selvitti kokouksessa
asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.Asiakaskysely tehtiin sekä omaisille että heidän
omaisilleen.
Kyselyn yhteenveto on pöytäkirjan liitteenä.
Perusturvalautakunta merkitsi asiakastyytyväisyyskyselyn ja vastaavan sairaanhoitajan
selvityksen tietoonsa saatetuksi.
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§ 64
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 01.01. - 30.06.2020
AurDno-2020-353
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 PUOLIVUOSIRAPORTTI 2020.docx
2 puolivuosiraportti 2020, yksikkökohtaiset.pdf
Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja
tavoitteiden toteutumisesta vähintään neljä kertaa vuodessa. Osavuosiraportti tammi-
kesäkuulta 2020 sisältää talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumat ja
taloudellisen toteutuman sekä lyhyen selvityksen toiminnan toteutumisesta.
Perusturvalautakunnan talousarvio toteutui alkuvuodesta noin maaliskuun puoliväliin
saakka tehdyn käyttösuunnitelman mukaan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti
30.01.2020 koronavirusinfektion kansainväliseksi pandemiaksi.
Koronaviruspandemian johdosta Suomi oli poikkeustilassa 16.3.2020 lukien
30.06.2020 saakka.Koronaviruspandemia on monella tavalla lisännyt sosiaali- ja
terveydenhuollon kuluja. Työttömyyden kasvun myötä sosiaalityön palvelujen tarve ja
taloudellinen avustaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut.
Ennakoimattomat menoerät näkyvät erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen
menoissa sekä terveydenhuollon menoissa.
Sosiaalipalvelut
Tammi-kesäkuussa 2020 sosiaalipalvelujen tehtäväalueen menot ylittivät arvioidun +4,
1 % (+190.493,00 €). Ennakoimattomat menoerät ovat laitospalveluiden
ostopalveluissa. Talousarvio tulee ylittymään, mutta säästöjä yritetään saavuttaa koko
ajan ylityksen pienentämiseksi. Säästöt kohdistuvat asumis- ja avopalveluihin.
Tavoitteena kuitenkin edelleen on palvelurakenteen keventäminen. 30.06. tiedossa
olevan tilanteen mukaan tehty arvio on, että sosiaalipalvelut tulevat ylittämään
arvioidun talousarvion tänä vuonna 450.000 eurolla.
Toimeentuloturva
Toimeentuloturvassa menot ylittyvät avustusten osalta tänä vuonna arviolta noin 40
000 €. 01.01.-30.6.2020 toimeentuloturvan menot ovat toteutunet 49,8 % (-9713,77 €).
Terveydenhuolto
Terveydenhuollon toteutumasta vuodelle 2020 on tässä vaiheessa vaikeaa tehdä
arviota.
Perusturvalautakunnan osa-vuosiraportti tammi-kesäkuulta 2020 on ohessa
esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä on myös oheismateriaalina taloudellinen
toteutuma tammi-kesäkuu 2020 perusturvalautakunnan tasolla, tehtäväaluetasolla ja
vastuuyksikkö (I) tasolla.
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Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy ohessa esityslistan liitteenä olevan
perusturvalautakunnan puolivuosiraportin liitteineen ja oheismateriaaleineen ja
esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi ohessa pöytäkirjan liitteenä olevan
perusturvalautakunnan puolivuosiraportin tietoonsa saatetuksi,
ja päätti esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.
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§ 65
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
AurDno-2020-360
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 annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Toiminimi Perhepalvelut JLK:n (toiminut ennen nimellä Moniasennus MJ)
toimitusjohtaja Jenna Leiko Koskinen on 4.8.2020 toimittanut Auran
perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Auran kunnan alueella. Muut kunnat, joiden alueella on Perhepalvelut JLK:n toimintaa
ovat Somero, Sauvo, Salo, Kaarina, Koski tl, Loimaa, Naantali, Oripää, Paimio,
Parainen, Rusko, Lieto, Aura, Mynämäki, Masku ja Nousiainen.Ilmoituksen mukaan
toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.5.2020. Yrityksen kotikunta on Salo. Jenna
Leiko on yrityksen ainoa työntekijä, ja hän on koulutukseltaan sosiaonomi (amk).
Ilmoituksen liitteenä on jäljennökset tutkinto- ja työtodistuksista. Henkilötietolain 10 §:
n mukainen rekisteriseloste on esitetty 4.8.2020.Toiminimi Perhepalvelut JLK toimii
alihankkijana yrityksessä Suur-Salon Tukipalvelut oy. Perhepalvelut JLK:lla ei ole omia
toimitiloja, ja yritys käyttää Suur-salon Tukipalvelut oy:n toimitiloja ja
asiakasjärjestelmää. Yrityksen palvelut ovat perhetyö, perhekuntoutus,lastensuojelun
jälkihuolto, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, valvotut tapaamiset ja vaihdot sekä
tukihenkilötoiminta.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella Perhepalvelut JKL voidaan merkitä palvelun
tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin
rekisteröitävänä sosiaalipalveluiden tuottajana (Laki 922/2011, § 13).
Tällä hetkellä Auran kunnalla ei le suunnitelmissa palvelujen hankkimista toiminimeltä.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Perhepalvelut JLK täyttää
yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät
toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten
sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta
ilmoittaa hyväksyvänsä toiminimen toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen
ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan merkitsemisestä rekisteriin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 66
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.
Vastaava sairaanhoitaja
Henkilöstöpäätös § 2 (Työajan muutos)
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Lautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset ja päättää otto-
oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on
mahdollista.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevan ilmoitusasian tietoonsa saatetuksi, ja
päätti ettei se käytä otto-oikeutta niissä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.
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§ 67
Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vireyttä seniorivuosiin - Ikääntyneiden ruokasuositus
Eduskunnan oikeusasiamies
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
KEHA--keskus
31.07.2020 päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Tiedote 31.7.2020:
Muutoksia Satulavuoren koulupäivämaksun laskutuskäytäntöön
Valvira ja aluehallintovirastot
Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon päihdeyksiköissä
Aluehallintovirasto
Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen:
Puheterapia- ja työnohjauspalvelu RE:sonos Oy
First Aid Consulting Oy
Ilmoitukset:
29.6.2020 Yksityisten sosiaalipalvelujen tietojen muuttaminen (Humana
Avopalvelut Oy)
6.7.2020 Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen (Puheterapia- ja
työnohjauspalvelu RE:sonos Oy)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA
Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen (Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy; Terveyspalvelu
Reseptori Oy; 9Lives Ensihoito Oy)
Päätös: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (SYNLAB
Suomi oy ja Aatamikeikka Oy)
Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus uusien
sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista (Med Group Ensihoitopalvelu oy)
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (SYNLAB
Suomi Oy)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Arviointikertomus 2019, Tarkastuslautakunta 7.5.2020

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
02.09.2020

6/2020

12 (15)

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset
tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset
tietoonsa saatetuiksi.
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§ 68
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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Hallinto-oikeuden päätös koskien kuljetuspalvelusta tehtyä valitusta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Muutoksenhakukielto
§61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

