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ASIAT

§:t 57-62

PÖYTÄKIRJAN
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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Soinu

Jussi Mattila
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TARKASTUS
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Tarkastusaika
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Paikka ja pvm
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Toimistosihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PALVELUKESKUS POIJUN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 1.2.2017 ALKAEN
TALOUDEN SEURANTA 09/2016
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TIEDOKSI
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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57 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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58 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Martinsuo ja Kata Vertio.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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59 §
PALVELUKESKUS POIJUN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 1.2.2017 ALKAEN
Taivassalon peruspalvelulautakunta on tarkistanut vuokria viimeksi 1.5.2016 lukien. Taivassalon kunnan peruspalvelulautakunta päätti korottaa 3 %:lla Palvelukeskus Poijun palvelu- ja ryhmäasuntojen neliövuokraa sekä keittiötiloista palveluntuottajalta perittyä neliövuokraa. Neliövuokrat ovat edelleen elinkustannusindeksiin sidottuja. Perusteena vuokrankorotuksiin oli yleisen kustannustason, energiakustannusten ja kiinteistönhoitokustannusten
nousu.
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,0 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2010=100.
Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli syyskuussa 0,5 prosenttia ja
markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,4 prosenttia. Viime vuoden syyskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1
prosenttiyksikköä. Syyskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos
oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,2 prosenttia.
Kunnan vuokramenot palvelukeskuskiinteistöstä, kiinteistönhoito- ja energiakustannukset
ovat kasvaneet. Näin ollen on perusteltua korottaa vuokria vastaavasti 1,5%:lla 1.1.2017
alkaen.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää korottaa 1,5 %:lla Palvelukeskus Poijun palvelu- ja ryhmäasuntojen neliövuokraa sekä keittiötiloista palveluntuottajalta perittyä neliövuokraa. Vuokrat 1.1.2017 alkaen ovat 10,57€ /m2 palvelu- ja ryhmäasuntojen osalta ja
10,09€/m2 keittiötilojen osalta.
Ehdotusta korjattu kokouksen aikana seuraavasti:
Peruspalvelulautakunta päättää korottaa 1,5 %:lla Palvelukeskus Poijun palvelu- ja ryhmäasuntojen neliövuokraa sekä keittiötiloista palveluntuottajalta perittyä neliövuokraa. Vuokrat
1.2.2017 alkaen ovat 10,57€ /m2 palvelu- ja ryhmäasuntojen osalta ja 10,09€/m2 keittiötilojen osalta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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60 §
TALOUDEN SEURANTA 09/2016
Liite 1: Tuloslaskelma 9/2016
Talousarvio on toteutunut syyskuun lopussa 71,2%:sti. Vuotta aiemmin samana ajankohtana oltiin tilanteessa 74,6%, joten tilanne tänä vuonna taloudellisesti hieman parempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 81,8%:sti ja kulut 72,2%.
Peruspalvelujohtaja esittelee talouden toetuman 9/2016 tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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61 §
LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN VALMISTELU
Hallituksen kärkihankkeen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” valtionavustusten
haku on avattu. Hakuaikaa on 4. marraskuuta 2016 saakka. Palveluiden uudistamiseen on
varattu yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.
Valtionavustus on osa kärkihankkeen maakunnille tarjoamaa muutoksen tukea. Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat
yhteen tai useampaan seuraavista kehittämiskokonaisuuksista:
1.
Toimintakulttuurin muutos
2.
Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen
* Perhekeskustoimintamalli
* Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
3.
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Tarkoitus on, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tulisi kärkihankkeelle
yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se voi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä,
seurakunnista ja yrityksistä. Kehittämisen on ylitettävä hallinnonalojen rajat.
Myös lapset, nuoret ja vanhemmat on otettava mukaan kehittämistyöhön. Monipuolisuus ja
innovatiivisuus lasten, nuorten ja vanhempien osallistumisessa katsotaan hankesuunnitelmalle eduksi.
Rahoituksen hakuaika on 1.9. – 4.11.2016. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana ja
kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta.
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa on 8.9.2016 päätetty, että Raisio ottaisi vetovastuun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihankkeen valmistelusta Varsinais-Suomessa. Jokaiseen maakuntaan on tarkoitus palkata valtion rahoituksella
muutosagentti viemään muutosta läpi.
Ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää valtuuttaa Raision kaupungin valmistelemaan
kärkihankehakemuksen koskien lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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62 §
TIEDOKSI
Annetaan peruspalvelulautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)

Palvelukeskus Poijun 20-vuotisjuhlia vietetään 24.11.16 klo 13:00 alkaen palvelukeskus Poijussa. Tervetuloa!
Kuntainfo 6/2016: Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia
1.7.2016 alkaen
Aluehallintoviraston ilmoitukset: Vk-kotihoito Oma Oy ilmoitus ja uusi lupa
KJ:n henkilöstöpäätös § 97/2016: Lupa kahden (2) vanhustyöntekijän työsopimussuhteisen toimen täyttämiseksi toistaiseksi.

Ehdotus: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
§ 57-58, 60-62
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.

§ 59

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
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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 *)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

