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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 LUKIEN
LAPSI- JA PERHETOIMINNAN AVUSTUSANOMUS VUODELLE 2017
TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄAIKOJEN JA LASTENSUOJELUN OMAVALVONTA
TALOUDEN SEURANTA 05/2016
TIEDOKSI
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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35 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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36 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Tuomi ja Miia-Riikka Päivärinta.
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37 §
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 LUKIEN
Liite 1: MLL:n kirje asiakasmaksujen korotuksista
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja sekä sen nojalla annetussa asetuksessa
(912/1992. Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon
sekä
lapsen
varhaiskasvatusajan
hoitoajan
mukaan
määräytyvä
maksu.
Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina
tulorajan
ylittävistä
perheen
kuukausittaisista
bruttotuloista.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset
lapset.
Lain mukaan päivähoidon asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen
ansiotasoindeksin mukaan ja päivähoidon maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen
hintaindeksin mukaan. Viimeksi Indeksitarkistukset on tehty marraskuussa 2013, ja niiden
mukaiset euromäärät tulivat voimaan 1.8.2014. Asiakasmaksulain edellyttämä seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2016.
Uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädäntöä valmistellaan
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen osalta. Uuden lainsäädännön valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri Sipilän hallituksen linjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotuksesta. Tavoitteena on lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa euroa. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus
tulla voimaan 1.8.2016 yhdessä asiakasmaksujen indeksikorotusten kanssa.
Alla taulukoissa on indeksitarkistusten vaikutukset asiakasmaksuihin. Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen
henkilömäärä

Nykyiset
tulorajat
euroina

2
3
4
5
6
Jos perheen
koko on suurempi kuin 6,
tulorajan korotus seuraavista lapsista

1 355
1 671
1 983
2 116
2 248

Uudet
tulorajat
euroina
1.8.2016
alkaen
1 403
1 730
2 053
2 191
2 328

133

138
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen
vuoksi seuraavasti:
Uusi
maksu
Nykyinen maksu
euroina
euroina
1.8.2016
alkaen
Enimmäismaksu
283
290
Toisen lapsen
255
261
enimmäismaksu
Pienin perittävä
lapsikohtainen
26
27
maksu
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää korottaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja
1.8.2016 alkaen edellä esitetyn mukaisesti indeksikorotuksen verran.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.
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38 §
LAPSI- JA PERHETOIMINNAN AVUSTUSANOMUS VUODELLE 2017
MLL:n Varsinais-Suomen piirillä ja Taivassalon kunnalla on pitkä perinne paikallisesta yhteistoiminnasta. Sopimusperusteista yhteistyötä on tehty vuodesta 2013 lähtien.
Yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää lapsiperheiden lähipalveluita siten, että
kunnalla on mahdollisuus vastata paremmin lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeisiin
myös ehkäisevän lastensuojelutyön kentässä. Sekä edelleen kehittää lapsiperheiden palveluita siten, että kunnan ja MLL:n tuottamat palvelut muodostavat helposti saatavilla olevan
kokonaisuuden ja toiminnan piiriin ohjautuminen tapahtuu monia eri kanavia myöten.
MLL:n Varsinais-Suomen piiri anoo ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen 2900 euroa
avustusta vuoteen 2017. Avustukseen sisältyy teemaperhekahvila vertaisryhmät kuusi kertaa vuodessa ja kaksi toiminnallista vanhempainiltaa. Toinen päivähoitoikäisten lasten vanhemmille ja toinen koululaisten vanhemmille. Lisäksi sopimukseen sisältyy vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus, johon kuuluvat toiminnasta tiedottaminen, avoimen varhaiskasvatusverkoston ylläpitäminen, MLL:n Taivassalon yhdistyksen vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaus.
Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Katja Rippstein p. 045 132 6736, katja.rippstein@mll.fi
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää myöntää MLL:lle ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen 2900 euroa avustusta vuodelle 2017.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.
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39 §
TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄAIKOJEN JA LASTENSUOJELUN OMAVALVONTA
Liite 2: Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma
Valvira valvoo toimeentulotukihakemusten käsittelyn ja lastensuojelun määräaikojen toteutumista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonkeruun perusteella.
Määräajoista on toimeentulotukilaissa säädetty 2008 voimaan tulleella lakiuudistuksella.
Vuodesta 2014 alkaen kunnilta on kerätty kaksi kertaa vuodessa käsittelyaikoja koskevat tilastotiedot, joiden perusteella on valvontaan otettu ne kunnat, joissa toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997, jäljempänä toimeentulotukilaki) 14a §:ssä säädetyt määräajat eivät
ole toteutuneet säädetyllä tavalla.
Tämän ohjeen tarkoituksena on kiinnittää kuntien huomiota toimeentulotuen palveluprosessin omavalvonnan toteuttamiseen. Kuntien on omavalvonnalla varmistettava laissa säädettyjen määräaikojen toteutuminen vuoden 2016 aikana ja ennaltaehkäisevän sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen osalta jatkossakin. Kirjeellä on tarkoitus
tukea omavalvonnan käyttöönottoa toimeentulotuen palveluprosessissa ja siten varmistaa
palvelun lainmukainen toteutuminen. Mikäli kuntien omavalvonta ei riita turvaamaan laissa
säädettyjen määräaikojen toteutumista, valvontaviranomainen ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan
välttämätön taloudellinen toimeentulo ja huolenpito niille, jotka eivät pysty niitä itse hankkimaan. Toimeentulotukilain 14a §:n mukaan toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, ettei
asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu. Kiireellisissä
tapauksissa päätös on tehtavä kaytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muissa kuin kiireellisissa tapauksissa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistaan seitsemäntenä arkipäivänä
hakemuksen saapumisesta. Toimeentulotukipäätös on pantava viivytyksettä täytäntöön.
Asian käsittelyn tulee olla viivytyksetöntä asian kaikissa käsittelyvaiheissa, jotka voidaan
jakaa hakemuksen vireille tuloon, selvittämiseen, vaadittavien lisäselvitysten hankkimiseen
ja päätöksentekoon seka maksuunpanoon.
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät vuoden 2017 alussa Kelan
hoidettavaksi. Kelasta saatava perustoimentulotuki ei kata kaikkien hakijoiden taloudellisen
tuen tarvetta. Kunnissa on varauduttava siihen, että osa asiakkaista tarvitsee edelleen kuntien vastuulle jäävää täydentävää (7c §) tai ehkaisevää (13 §) toimeentulotukea. Toimeentulo tuen palveluissa tapahtuvien muutosten edellyttämä palveluprosessien kehittaminen ja
uudelleen organisointi on kiintea osa omavalvonnan toimeenpanon suunnittelua ja edellyttää tiivistä yhteistyotä kuntien ja Kelan välillä.
Toimeentulotukiasiakkaan palveluprosessin omavalvonta
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47 §:n mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun
toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Valvira on
antanut toimintayksiköille omavalvontaa koskevan määräyksen (1/2014). Määräys otetaan
käyttöön soveltuvin osin myos toimeentulotuen palveluprosessin omavalvonnan suunnittelussa.
Sosiaalihuoltolain 4 luvussa (Sosiaalihuollon toteuttaminen) on säädetty asiakkaan palveluprosessiin kuuluvista, palvelun laatuun ja asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista,joiden toteutuminen turvataan omavalvonnalla. Omavalvonta kohdistetaan palveluprosessien osaPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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alueisiin ja riskit arvioidaan nimenomaan asiakkaan näkökulmasta . Asiakastyön riskien
tunnistamien, arviointi ja ennakointi ovat osa palveluprosessin kehittämistä. Toimeentulotuen asiakasturvallisuusriskit liittyvat palveluprosessin eri vaiheisiin alkaen asiakkuuden alkamisesta sen päättymiseen.
Sosiaalityön omavalvonnassa toimintayksiköllä tarkoitetaan sosiaalihuolto- lain 14 §:ssa
lueteltujen sosiaalipalvelujen palveluprosesseja, joissa palvelua toteuttavat työntekijät arvioivat ja ennakoivat esiin tulevia riskejä sekä ennaltaehkaisevat niiden toteutumisen riskiperusteisesti omavalvonnassa. Toimeentulotuen palveluprosessille on laissa säädetty erityisia velvoitteita, joiden toteutuminen varmistetaan omavalvonnalla ja tarvittavat muutokset
tehdaan nopeasti.
Omavalvontasuunnitelmassa käsiteltävia asioita
Kuntien tulisi omavalvonnassaan ennakoida ja ennaltaehkäistä säännöllisesti toistuvat
kuunvaihteen käsittelyruuhkat työjarjestelyillä ja jos asiakkaan tilanteessa ei ole tiedossa
muutoksia, pidempiaikaisilla päätöksillä. Määräaikojen ylittymistä ennakoivat keväisin ja
kesäisin opiskelijoiden tarve hakeutua toimeentulotukiasiakkaiksi ja samaan ajankohtaan
ajoittuvat tyontekijöiden vuosilomat. Kunnanviraston sulkeminen lomakuukauden ajaksi ei
saa vaarantaa toimeentulotukiasioiden kasittelya määräajassa . Myös työllisyystilanteen
muutokset voivat ruuhkauttaa toimeentulotukihakemusten käsittelyn,jos kunnan työttömien
määrä kasvaa yllättäen. Kuntien olisi kyettava riskinarvioinnissaan tunnistamaan mahdolliset ruuhkahuiput ja varauduttava niihin riittävallä henkilostoresurssilla. Monissa kunnissa
on hakemuksen vireilletuloon ja käsittelyyn liittyvien käytäntöjen analyysilla ja kehittämisellä
saatu käsittelyajat hyvin hallintaan.
Kunnilta saaduissa selvityksissa viivästymistä on perusteltu muun muassa tietojarjestelmien ongelmilla seka uusien tyontekijöiden ja sijaisten tietojärjestelmien käytön perehdyttämisen hitaudella. Erityisenä riskinä vuoden 2016 lopulla voidaan tunnistaa Kela-siirron aiheuttama työntekijöiden hakeutuminen muihin tehtäviin, johon tulee varautua ennakkoon. Mahdollisuuksien mukaan kunnat voivat siirtymävaiheessa tehdä pidemmälle ulottuvia päätöksia.
Omavalvontasuunnitelman sisältö ja julkisuus
Asiakkaan palveluprosessin omavalvonnan suunnittelussa ja toimeenpanossa on otettava
huomioon toimeentulotukilain lisaksi sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista (812/2000) annetun lain, hallintolain (434/2003), sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015), asiakastietojen sähköisesta käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (159/2007) ja henkilötietolain (523/1999) sekä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännökset.
Valviran määräyksestä (1/2014) tulevia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa omavalvontasuunnitelman laatimiselle asetetut vaatimukset (luku 3), palvelun perustiedot (toimintayksikon nimi, yhteystiedot, omavalvonnan vastuuhenkilon yhteystiedot, palvelu/palvelukokonaisuus), toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet seka riskinhallinnan
prosessi, joka on keskeinen omavalvonnan toimeenpanon prosessi.
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevat käytannöt
(kohta 4.2: palvelusuunnitelma, asiakkaan kohtelu, osallisuus ja oikeusturva) . Määräyksen
mukaisesti suunnitelmaan kirjataan yhteistyökäytännöista eri toimijoiden kanssa (kohta
4.3.6) ja toimeentulotuen kasittelyyn osoitetun henkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten
kayton periaatteet. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten henkilostövoimavarojen
riittävyys ja osaaminen varmistetaan. Oman kokonaisuuden muodostavat omavalvontaPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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suunnitelmassa kuvattavat asiakastietojen kasittelyyn liittyvat kaytannot ja omavalvontasuunnitelman seuranta.
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä siten, että asiakkaat ja muutkin
voivat halutessaan tutustua siihen virastossa vaivattomasti.

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelman
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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40 §
TALOUDEN SEURANTA 05/2016
Liite 3: talouden toteuma 05/2016
Peruspalvelulautakunnan talouden toteuma on toukokuun lopussa 37,6%, joka on 4 % pienempi kuin talousarviota tehdessä on arvioitu toukokuun lopun tilanne. Peruspalvelujohtaja
esittelee talouden toteumaa tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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41 §
TIEDOKSI
Annetaan peruspalvelulautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
1)

Valviran ilmoitukset yksityisen sosiaalihuollon tuottamisesta IISI Up Oy, Occupational Health and Sport Ambulance OY, Suomen rokotepalvelu Oy ja Valmius hyvinvointiin Group Oy
2)
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN MYYNTITUOTOT JA
MAKSUOSUUDET (Liite 4)
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee ym. asiat tietoonsa saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
35-36, 40-41§
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

§

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon peruspalvelulautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)
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