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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Lehtola Jaakko
Järvenpää Helvi
Korsulainen Terhi
Maliniemi Taimi
Mäkinen Janne
Särkipaju Leila
Kumpulainen Matti
Kotisaari Mirja
Hantula Ritva
Pitkäaho Tiina

POISSA

Konola Matti
Valkovirta Pauliina

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
Pyhännän
perusturvaltk:n pj
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
I vpj.
kaupunginhallituk
sen edustaja

ALLEKIRJOITUKSET
Jaakko Lehtola
Puheenjohtaja

Tiina Pitkäaho
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
26 - 32
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Helvi Järvenpää

Matti Kumpulainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 25.6.2018 yleisessä
tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 11.06.2018 § 26
Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 11.06.2018 § 27
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Helvi Järvenpään ja Matti Konolan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helvi Järvenpää ja Matti Kumpulainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen 4 kk:n taloustoteutuma
Petula 11.06.2018 § 28
Haapaveden kaupungin, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen neljän (4)
kuukauden taloustoteutuma on valmisteluvaiheessa. Toteutuma esitellään kokouksessa, mikäli se on valmistunut.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.
Perusturvajohtajan muutettu ehdotus:
Todetaan, että neljän (4) kuukauden toteutuma ei ole valmistunut.
Materiaali toimitetaan lautakunnan jäsenille heti sen valmistuttua.
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämääräraha perusturvalautakunnalle
Petula 11.06.2018 § 29
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen 4 kk:n taloustoteutuma ei ole vielä
valmistunut, mutta näyttää siltä, että perusturvalautakunnalla on lisämäärärahan tarve vuodelle 2018. Lisämäärärahan tarve on arvioitu
seuraavasti:
2500 Erikoissairaanhoito (4320)

1,0 milj. €

2321 Kehitysvammahuolto (4710)
Omaishoidontuki

35 000 €

Yhteensä

1, 035 milj. €

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 1,035 milj. euron anomuksen lisämäärärahasta
vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Paakkilanhovin Nokelan laitoshoidon yksikön laitoshoitopaikkojen määrän vähentäminen ja
muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi.
Petula 11.06.2018 § 30
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044-7591 276)
Valtakunnallisten suositusten ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun mukaisesti Haapaveden kaupungin, sosiaali- ja terveypiiri Helmen ikäihmisten palvelurakenteen tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. Samoin palvelurakenteen mallin perusteella laitoshoidossa olisi vain 1% yli 75 vuotiaista. Tällä hetkellä yli 75 vuotiaista asuu laitoshoidossa 1,2%. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Haapavedellä tarvitaan 5-6 laitospaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Laitospaikkojen vähentäminen on osa ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennemuutosta. Monissa ympäristökunnissa laitospaikoista on luovuttu
kokonaan.
Paakkilanhovin palvelukeskus on 51 asukkaan koti. Muutoksen jälkeen
Paakkilanhovin palvelukeskuksessa on 46 tehostetun palveluasuminen
paikkaa ja 5 laitoshoitopaikkaa.

Laitoshoidon järjestäminen ei välttämättä perustu aina hoidon tarpeeseen, vaan saattaa johtua organisaatiorakenteista ja palvelujen
järjestämistavoista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyisessä
palvelujärjestelmässä ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä siitä,
milloin ikääntynyt olisi hoidettava laitoshoidossa. Palvelutarpeiden ja
sairauksien lisäksi laitoshoitoon ohjautumiseen vaikuttavat mm. tarjolla olevien laitospaikkojen määrä ja tarve sijoittaa henkilö tehostettuun palveluasumiseen. Usein laitoshoitoon siirtyminen johtuu enemmän hoitopaikan tarpeesta kuin lääketieteellisestä syystä.
Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet, lääkärin arvioimana, tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja
turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua (STM:n julkaisu
30/2017). Oleellista on asumisen ja huolenpidon yhteensovittaminen iäkästä henkilöä parhaiten palvelevalla tavalla silloin, kun hän ei selviydy
arjestaan ilman toisen henkilön apua. Asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa asumispaikan valintaan ovat paremmat palveluasumisessa kuin laitoshoidossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
(734/1992) 7 b §:n mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa on henkilö, jonka hoidon ja huolenpidon tarve laitoksessa on kestänyt tai sen
arvioidaan kestävän pidempään kuin kolme kuukautta, vaikka laitoshoito tulisi loppumaan tilan kohentuessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laitoshoidon paikoilla olevilta asiakkailta on peritty tähän mennessä laitoshoidon maksua 85 % nettotuloista ja käyttövaraa 108 €/kk. Muutoksen jälkeen maksu muuttuu tehostetun palveluasumisen maksuksi ja lisäksi asiakas maksaa itse vuokran ja ateriapäivän, lääkkeet, vaatetuksen sekä tukipalvelumaksun (sis. turvapuhelin, pesulapalvelut). Vuokraan myönnetään Kelan eläkkeensaajan asumistukea Kelan kriteereiden mukaisesti.
Kenenkään Nokelan asukkaan ei tarvitse muuttaa nykyisestä hoitopaikasta, vaan hoito ja hoiva pysyy samana kuin tähänkin asti. Henkilökuntamitoitus on samaa tasoa kuin Onnelassa ja Tähtelässä.
Omaisia on alustavasti informoitu asiasta omaisten illassa 30.5.2018
klo 17:00.
Esitys:
Muutetaan Paakkilanhovin Nokelan laitoshoidon yksikkö tehostetun palveluasumisen yksiköksi vaiheittain niin, että Nokelaan varataan aluksi
1% verran laitospaikkoja yli 75 vuotiaille. Loput paikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Samalla määritellään vuokra (huone+yleiset tilat), tukipalvelumaksu ja ateriapäivän hinta samalle tasolle
kuin muissakin tehostetun palveluasumisen yksiköissä, perusturvalautakunnan hyväksymän vuosittaisen asiakashinnaston mukaisesti. Päätös astuu voimaan 1.1.2019 lähtien.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää, että
1. Nokelan laitoshoitoyksikön 15 laitoshoitopaikkaa muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.1.2019 alkaen ja
2. asiakkailta perittävät maksut määräytyvät tehostetun palveluasumisen maksun määräytymisperusteiden mukaisesti (Asiakasmaksuhinnasto Ptltk 12.12.2017/§ 80).
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 11.06.2018 § 31
1. Valvira, ilmoitus Dnro V/13471/2018; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan ilmoitus sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista/Muonion Miljoonatien asemapaikka. Saapunut 5.4.2018.
2. Valvira, päätös Dnro V/12532/2018; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/DRA Consulting
Oy. Saapunut 23.4.2018.
3. Valvira, ilmoitus Dnro V/14441/2018; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/WellSaid Oy. Saapunut
27.4.2018.
4. Valvira, päätös Dnro V/14441/2018; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/WellSaid Oy. Saapunut 27.4.2018.
5. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/1163/04.02.00/2018; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy. Saapunut 27.4.2018.
6. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/1326/04.02.00/2018; Ilmoitus
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Inotsa Oy.
Saapunut 3.5.2018.
7. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/1326/04.02.00/2018; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Inotsa Oy. Saapunut
3.5.2018.
8. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/1327/04.02.00/2018; Ilmoitus
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/HAR-GO
OY. Saapunut 3.5.2018.
9. Aluehalintovirasto, päätös PSAVI/1327/04.02.00/2018; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/HAR-GO OY. Saapunut 3.5.2018
10. Valvira, päätös Dnro V/17426/2018; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Suomen Terveystalo Oy. Saapunut 28.5.2018.
11. Sosiaali- ja terveyministeriö, kuntainfo 9/2018; Työnhaun voimassaolo ja toimeentulotuki. Saapunut 29.5.2018.
12. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 10/2018; Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet toimeentulotuessa. Saapunut 1.6.2018.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Petula 11.06.2018 § 32
Perusturvajohtaja kertoi talouden tasapainottamisohjelman sekä sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä, sosiaalipalveluiden Kansa-arkistoon siirtymisestä sekä vuodeosaston kesäsulusta
Perusturvalautakunnan syksyn 2018 kokouspäivät ti 11.9.2018, ti
9.10.2018, ti 13.11.2018, ti 11.12.2018.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
27, 28, 29 ,31 ,32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
26, 30
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI
sähköposti: perusturvalautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 334
Pykälät
26, 30
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

