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Valtuustoaloite Ikäihmisten yhteisöllisä asumismuotoja tarvitaan nyt
93/10.04.00/2017, 33/00.02.00/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 38
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Eija Pahkala ja 9 muun valtuutetun valtuustoaloitteessa 28.2.2017 esitetään, että "Himangan entinen kehitysvammaisten asumisyksikkö Ankkuri
muutetaan ikäihmisten palveluasunnoiksi sellaisille vanhuksille, jotka eivät
tarvitse yövalvontaa. Tällä hetkellä Ankkurissa toimii ainoastaan päiväkeskustoimintaa ja on toivottavaa, että siellä se jatkuukin....Samalla entisestä
Ulpukasta asukkaat saisivat siirtyä Ankkuriin, isompiin huoneisiin, jossa
paremmin apuvälineilläkin mahtuu liikkumaan. Suunnitteilla on ollut Ankkurin muuttaminen kehitysvammaisten lasten vuorohoitopaikaksi, mutta mitään ei ole tapahtunut" Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.
Ankkurin tiloihin on tulossa yrittäjä, joka tarjoaa avo- ja pitkäaikaissijoitusten lisäksi tukiperhe ja lomaoikeuspaikkoja kaikille perheille ja myös erityislapsille. Toimipiste on Ankkuri Himangalla ja siellä on jo viranomaisten
tarkistukset alkaneet. Lupahakemukset saadaan huhtikuun lopulla aluehallintovirastoon ja toiminta voisi käynnistyä touko-kesäkuun vaihteessa. Kalajoella on erityisesti tarvetta vammaisten lasten tilapäishoidosta, johon tämä palvelu vastaa.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta päättää, että ns. Ankkurin tiloissa järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lasten perhekotipalveluita yllä esitetyn
mukaisesti. Kalajoella on erityisesti tarvetta vammaisten lasten tilapäishoidosta. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite Tarjotaan Suomen 100 -vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille
kesätyöpaikka
95/14.07.01/2017, 33/00.02.00/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 39
(Valmistelija: Saija Heikkilä, työtoiminnan päällikkö)
SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt 28.2.2017 (Kvalt 28.02.2017 § 28) liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloitteessa esitetään, että tarjotaan Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille kesätyöpaikka.
Kalajoen kaupunki tukee nuorten kesätyötä ja työllistymistä nuorten kesätyötuen ja kesätyöharjoittelun kautta. Nuorten kesätyötuen tarkoituksena
on, että 15–17 -vuotiaat nuoret työllistyisivät Kalajoella toimiviin yrityksiin,
yhdistyksiin ja yksityisille työnantajille. Tuen tarkoituksen on helpottaa alle
18-vuotiaiden kesätyöpaikkojen löytymistä. Määrärahoja tähän on varattu
vuodelle 2017 yht. 26 000€ ja tuen avulla työllistetään noin 50 nuorta.
Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle on maksettu työskentelyajalta
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Vuonna 2016 työnantajille tarkoitettua kesätyötukea jäi käyttämättä 4 700€.
Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluissa on avoinna kesäisin myös kesätyöharjoittelupaikkoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa nuorille 15 –
17 -vuotiaille työharjoittelupaikka. Kesätyöharjoittelupaikat sijoittuvat sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Kesätyöharjoittelun avulla
mahdollistetaan 30 nuorelle kahden viikon harjoittelu hyvinvointipalveluiden eri yksiköissä, mm. päiväkodeissa, asumispalveluissa, terveyskeskuksessa ja monitoimikeskuksissa. Vuonna 2016 kesätyöharjoittelussa oli 29
nuorta. Kesätyöharjoittelun tavoitteena on antaa nuorille kokemuksia niiltä
aloilta, jotka heitä kiinnostavat jatko-opiskelua ajatellen. Palautetta kesätyöharjoittelusta on saatu erityisesti siitä, että se on vahvistanut nuoren valitsemaa ammatillista jatkopolkua.
Keväällä 2017 Kalajoen kaupungin Yrityspalvelukeskus yhdessä muiden
yhteistyötahojen kanssa järjesti Rekrykohtaamon 4.4.2017 Hiekkasärkillä
hotelli Sanissa. Tapahtumaan osallistui suuri määrä lähialueen työnantajia
ja työnhakijoita ja avoimien työpaikkojen lisäksi tilaisuudessa haettiin myös
kesätyöntekijöitä yrityksiin. Kesätyöpaikat oli tarkoitettu yli 18 -vuotiaille
henkilöille. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla 380 ja tapahtumaan osallistui
550 kävijää. Rekrykohtaamosta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma
ja ensi keväänä se järjestetään Ylivieskassa.
Kalajoen kaupungin työllisyyspalvelut pyrkivät edistämään pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti nuorten 20 – 29 -vuotiaiden työllistymistä auttamalla
nuoria työpaikan etsimisessä ja hakemisessa. Nuorten työllistymisen edistäminen nähdään tärkeänä ja työpaikan löytymistä tuetaan myös työelämätaitoja vahvistamalla. Työpaikoille tehdään vierailuja ja työnhakijoille järjestetään työpajoja työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen ja päivittämiseen. Yhteisöstä voimaa-hankkeen kautta työnhakijoilla on ollut mah-
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dollisuus saada myös korttikoulutuksia, mm. työturvallisuus-, hygieniapassi- ja tulityökorttikoulutuksia.
Työtoiminnan päällikkö:
Perusturvalautakunta päättää, että Kalajoen kaupungin tämän hetken tuet
ja toimet omissa palveluissa sekä yksityisten kesätyöpaikkojen tarjoajien
kanssa mahdollistavat nuorten laaja-alaisen työllistämisen eikä lisäresurssointia tarvita. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy työtoiminnan päällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin
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Avustusten myöntäminen järjestöille 2017
75/02.05.01/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 40
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Kalajoen kaupungin avustukset ovat olleet haettavana. Määräaikaan
mennessä saapui 14 hakemusta, jotka kuuluvat perusturvalautakunnan
avustusten piirin. Talousarviossa jaettavana on 6000 euroa. Lisäksi
Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirille on varattu talousarviossa
avustajatoimintahankkeelle 14 400 euroa.
Eläkeliiton Himangan yhdistys ry
450 €
Eläkeliiton Kalajoen yhdistys ry
450 €
Himangan eläkeläiset ry
400 €
Kala- ja Pyhäjokilaakson
600 €
Diabetesyhdistys ry
Kalajoen eläkeläiset ry
300 €
Kalajoen Kehitysvammaisten Tuki ry 400 €
Kalajoen Reumayhdistys ry
600 €
Kalajoen Sydänyhdistys ry
600 €
Kalajoen Syöpäpotilaskerho
600 €
SPR Himangan osasto
600 €
SPR Kalajoen osasto
500 €
Voimaa kokemuksesta ry
500 € *
*Käynnistysavustus, lisäksi myönnetään kokemusasiantuntijahankeeseen
omarahoitus 3000 euroa, mikäli rahoittaja vaatii omarahoituksen,
myönnetään hankerahoituksesta.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta myöntää avustukset yllä esitetyn mukaisesti.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Ritva Mäntymäki, Eija Hanhineva ja Seppo Rasmus poistuivat esteellisinä
tämän asian käsittelystä.
Liitteet
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/SOL Palvelut Oy
18/03.04/2012
PetuLtk 18.05.2017 § 41
(Valmistelija: Sosiaalijohtaja Kirsti Rahkola)
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.
Lain 13 §:ssä todetaan, että kunnan toimielimen on viipymättä annettava
aluehallintovirastolle 11 ja 12 §:n nojalla saamansa tiedot, lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin
kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja.
Sol Palvelut Oy tuottaa siivouspalveluja Kalajoen kaupungin alueella eri
toimintayksiköihin, mm. Esperin Hannilanpirttiin. Kalajoen kaupunki ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tarjottua palvelua.
Sol Palvelu Oy:n tarjoama palvelu on sisällöltään rinnastettavissa em. laissa tarkoitettuun kotipalvelun tukipalveluun, jota ei rekisteröidä aluehallintoviraston tai Valviran toimesta yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteriin.
Sosiaalijohtaja:
Perusturvalautakunta toteaa ilmoituksen vastaanotetuksi ja merkitsee
asian tiedoksi.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Terveyspalvelujen hankinta
306/02.08/2015, 300/06.09.00/2012
PetuLtk 28.01.2016 § 21
(Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri)
Seulontamammografiatutkimus-, magneettitutkimus-, diabeteslääkäri-,
päihdelääkäri-, puheterapia- ja lastenlääkäripalvelut on kilpailutettu ajalle
1.3.2016 - 31.12.2018 ja radiologipalvelut ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018.
Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankinnasta on ilmoitettu 30.11.2015 Hilma -palvelussa julkaistulla hankintailmoituksella osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi.
Tarjouspyyntö jakautui seitsemään kohtaan:
1.
seulontamammografiatutkimukset
2.
magneettikuvaustutkimukset
3.
radiologipalvelut
4.
diabeteslääkäripalvelut
5.
päihdelääkäripalvelut
6.
puheterapiapalvelut
7.
lastenlääkäripalvelut
Osatarjoukset hyväksyttiin siten, että tarjouksen voi antaa yhdestä tai
useammasta kohdasta (1-7). Tarjous tuli antaa valitun kohdan/kohtien kaikista palveluista.
Puheterapiakilpailutuksessa on tarkoitus tehdä 2 kpl puitesopimuksia kahden edullisimman tarjoajan kanssa täydentämään omaa palvelutuotantoa.
Valintaperusteet:
1. seulontamammografiatutkimukset
- halvin tarjottu hinta (100 p.)
2. magneettikuvaustutkimukset
- halvin yhteenlaskettu painotettu hinta (100 p.)
3. radiologipalvelut
- kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavasti laskettuna:
- ultraäänitutkimusten painotettu hinta (75 p.), röntgenlausuntojen hinta (5 p.), uä-tutkimuksia suorittavan henkilöstön kokemus (10 p.), asiakaspalaute (10 p.)
4. diabeteslääkäripalvelut
- hinta (80 p.), palvelua suorittavan henkilöstön kokemus (20 p.)
5. päihdelääkäripalvelut
- hinta (80 p.), palvelua suorittavan henkilöstön kokemus (20 p.)
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6. puheterapiapalvelut
- halvin tarjottu hinta (100 p.)
7. lastenlääkäripalvelut
- hinta (80 p.), palvelua suorittavan henkilöstön kokemus (20 p.)
Määräaikaan 15.1.2016 klo 12.00 mennessä saapuneet tarjoukset:
Seulontamammografiatutkimukset:
Ei tarjouksia.
Magneettikuvaustutkimukset:
Botnia Scan Oy
Suomen Terveystalo Oy
Radiologipalvelut:
Suomen Terveystalo Oy
Coronaria Radiologipalvelut Oy
Attendo Terveyspalvelut Oy
Diabeteslääkäripalvelut:
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Suomen Terveystalo Oy
Coronaria Hoitoketju Oy
Attendo Terveyspalvelut Oy
Päihdelääkäripalvelut:
Juran Avoin Yhtiö
Coronaria Hoitoketju Oy
Puheterapiapalvelut:
Tutoris Oy
Terameri Kuntoutus Oy
Lastenlääkäripalvelut:
West Coast Wellmaker Oy
Tarjouksissa esitetyt hinnat ovat voimassa 1.3.2016 - 31.12.2017. Hintoja
voidaan tarkistaa aikaisintaan 1.1.2018. Palveluntuottajan on tuolloin esitettävä asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.
Yhteenveto tarjouksista ja tarjousten vertailu on liitteenä.
Taloussihteeri:
Perusturvalautakunta päättää, että
1. 1.3.2016 alkaen palveluntuottajiksi hyväksytään seuraavat:
- magneettitutkimuspalvelut: Botnia Scan Oy
- diabeteslääkäripalvelut: Coronaria Hoitoketju Oy
- päihdelääkäripalvelut: Juran Avoin Yhtiö
- puheterapiapalvelut: Tutoris Oy ja Terameri Kuntoutus Oy
- lastenlääkäripalvelut: West Coast Wellmaker Oy
2. 1.1.2017 alkaen palveluntuottajaksi hyväksytään
- radiologipalvelut: Coronaria Radiologipalvelut Oy
3. hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa laaditaan palvelusopimus.
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Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
PetuLtk 30.03.2016 § 36
(Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri)
Seulontamammografiatutkimus-, magneettitutkimus-, diabeteslääkäri-,
päihdelääkäri-, puheterapia- ja lastenlääkäripalvelut kilpailutettiin ajalle
1.3.2016 - 31.12.2018 ja radiologipalvelut ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018.
Seulontamammografiapalveluista ei saatu yhtään tarjousta.
Hankintalain (347/2008) 27 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön
ehtoja ei olennaisesti muuteta.
Suomen Terveystalo Oy:n kanssa on neuvoteltu seulontamammografiapalveluista, ja he ovat antaneet tarjouksen vuosille 2016 - 2018 (2 vuotta +
1 optiovuosi). Tarjous on 30.11.2015 julkaistun tarjouspyynnön mukainen.
Suomen Terveystalo Oy tarjoaa rintasyöpäseulontatutkimukset hintaan
37,50 € / tutkimus (alv 0 %).
Tarjous kattaa seulonta-asetuksen mukaiset rintasyöpäseulontatutkimukset liikuteltavalla kalustolla. Seulonnat koskevat kaikkia Kalajoen kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia asiakkaita. Seulottavien ikäluokkien koko yhteensä on noin 800 henkilöä / vuosi.
Tarjous ja sopimusluonnos ovat oheismateriaalina.
Taloussihteeri:
Perusturvalautakunta hyväksyy Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksen seulontamammografiatutkimuksista ajalle 1.5.2016 - 31.12.2017.
Mahdollisesta optiovuoden 1.1.-31.12.2018 käyttämisestä hankintayksikkö
tekee erillisen päätöksen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
PetuLtk 18.05.2017 § 42
(Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri)
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Perusturvalautakunta on kokouksessaan 30.3.2016 § 36 päättänyt hankkia
seulontamammografiatutkimukset Suomen Terveystalolta ajalle 1.5.2016 31.12.2017.
Hankinnassa on mahdollista käyttää optiokausi ajalla 1.1. - 31.12.2018.
Päätös option käyttämisestä tulee tehdä erikseen ja viimeistään kolme (3)
kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksessa tutkimuksen hinta optiokaudella on
sama kuin sopimuskaudella 1.5.2016 - 31.12.2017.
Taloussihteeri:
Perusturvalautakunta päättää, että Kalajoen kaupungin ja Suomen Terveystalon Oy:n välisessä mammografiatutkimussopimuksessa käytetään
optiota ajalle 1.1. - 31.12.2018.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Palveluliikenne
142/08.01.00/2012
PetuLtk 18.05.2017 § 43
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola)
Kalajoen kaupungilla on palveluliikennesopimus Kamusen Liikenteen
kanssa 30.6.2017 saakka. Palveluliikenne tulisi kilpailuttaa uudelleen mikäli toimintaa aiotaan samanlaisena jatkaa.
Kustannuksia ostopalvelun ja toiminnan järjestämisestä omana toimintana
on vertailtu taloudellisesti. Vertailussa on myös huomioitu tarvittava kuljetuskapasiteetti ja kuljetuspalveluasiakkaiden määrä. Toiminta olisi mahdollista järjestää myös omana toimintana.
Ostopalvelukustannukset vuonna 2016/palveluauto Justiina:
ajotunnit
2062
bruttomenot
101 347,30 e
lipputulot
5 055,39 e
Nettomenot
96 291,91 e
Oman toiminnan kustannukset/vuosi
kuljettajan palkka
leasingkustannukset uusi auto
polttoainekustannukset
Menot yhteensä

40 000,00 e
18 800,00 e
9 000,00 e
67 800,00 e

Kustannusvertailussa käytetyn auton kokonaiskustannuksiksi tulisi 63 400
euroa, mutta tämä vaihtoehto on jätetty pois. Tarjolla oleva käytetty auto
on paljon ajettu, ja mikäli menee rikki tai auto joutuu pitempiaikaiseen
huoltoon, samanlaisilla varustuksilla olevaa autoa ei ole tilalle antaa. Tämä
vaarantaa kuljetusten jatkuvan sujuvuuden.
Uuden 12-paikkaisen auton leasing-mahdollisuus on 31.12.2018 saakka
tulevan maakuntasoten takia. Autoon asennetaan tarvittavat invahissit ja
invapaikat. Auto olisi palveluliikenne käytössä 1.8.2017. Auton leasingyritys on Rinta-Joupin Autoliike. Hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa hinnan jäädessä alle kynnysarvon.
Palveluliikenteen järjestäminen omana toimintana toisi kustannussäästöä
28.000 euroa. Toiminta voitaisiin järjestää myös joustavammin ajatellen
koko hyvinvointipalvelujen sektoria. Omana toimintana järjestämisessä
tulee kuitenkin huomioida, että auto tarvitsee säilytys- ja pesupaikan sekä
on varauduttava mahdollisesti myös kuljettajan sijaisuuksien
järjestämiseen.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta päättää
1) järjestää palveluliikenteen omana toimntana
2) hankkia Rinta-Joupin Autoliikkeeltä 12-paikkaisen leasingauton
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tarvittavine varustuksineen leasinghintaan 1.566,27 euroa/kk 31.12.2018
saakka
3) palkata palveluautonkuljettajan ajalle 24.7.2017 - 31.12.2018.
Perusturvalautakunta:
Ismo Tallila esitti, että selvitetään vuokra-automahdollisuus, jonka hintaa
verrataan leasing-auton kustannuksiin ja valitaan edullisin vaihtoehto.
Esko Valikainen kannatti esitystä.
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä
hyvinvointipalvelujohtajan esityksen kohdat 1 ja 3 ja Ismo Tallilan
esityksen kohdaksi 2.
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Henkilöstöresurssin käyttö
176/01.01.00/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 44
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja)
Kalajoen kaupungin ensiavun ja vastaanoton henkilöstö on lähestynyt esimiehiä 3.4.2017 päivätyllä kirjeellä koskien vastaanoton potilasturvallisuuden vaarantumista. Aiemmin ambulanssin henkilöstö avusti ensiavun hoitajaa, mutta heidän siirryttyä pelastuslaitoksen tiloihin, tämä apu on jäänyt
pois. Ensiavussa on päiviä, jolloin on vain yksi hoitaja ja paljon hoitoa ja
tarkkailua vaativia potilaita. Ensiavussa käy keskimäärin 15 potilasta päivittäin.
Valviran ohjeistuksen mukaan työnantaja on ensisijainen toimintayksikkönsä toimintaa valvova taho. Vain työnantajalla on mahdollisuus organisoida
ja ohjeistaa toimintaansa, seurata ja arvioida reaaliaikaisesti ja tarvittaessa
puuttua epäkohtiin välittömästi sekä varmistaa palvelujen saatavuus ja
asiakasturvallisuus ajoissa.
Tarve toiminnan tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen voi tehdä tarpeelliseksi järjestää uudelleen työtehtäviä tavalla tai toisella. Työnantajalla on
direktio-oikeuden nojalla mahdollisuus tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta vähäisiä muutoksia tehtäviin. Toiminnallisessa muutostarpeessa tehtävien muuttumisesta tulee sopia työntekijän kanssa. Tilapäinen
siirto voi kestää kerrallaan enintään kahdeksan viikkoa. (KVTES 1 luku 10
§) Henkilöstöhallintoon liittyviä asioita perusturvalautakunta on delegoinut
viranhaltijoille, kuten esimerkiksi sen, missä toimipisteessä työskennellään.
Vastaanotolla lähihoitajan työhön kuuluu ajanvaraus ja neuvonta, avustaminen hoitotyössä, materiaalitilaukset ja arkistointi. Lähihoitaja ei koulutuksen perusteella voi pitää itsenäistä vastaanottoa, vaan tehtävät ovat avustavia tehtäviä. Pegasos-potilastietojärjestelmän mukaan lähihoitajan välittömään potilastyöhön liittyvät tehtävät Himangalla pääosin ovat ajanvaraukseen liittyviä asioita, puhelimitse annettavaa ohjausta ja neuvontaa ja
hoitotarvikkeiden luovutusta. Näitä kontakteja on päivittäin keskimäärin
kahdeksan kappaletta. Puhelut voidaan keskittää Kalajoelle. Kalajoella
vastaanotetaan päivittäin keskimäärin 110 puhelua ja Himangalla 20. Lääkäri Himangan vastaanotolla työskentelee kuukaudesta kolme viikkoa ja
on tiistai ja torstai aamupäivisin palvelukeskus Mainingissa.
Himangan vastaanoton lähihoitajan ja Superin pääluottamusmiehen kanssa on keskusteltu lähihoitajan siirtymisestä Kalajoelle ensiavun potilasturvallisuuden turvaamisen takia. Yksi lähihoitaja siirtyy Himangan vastaanotolta Kalajoen ensiapuun kokeiluna ajalle 1.5. – 30.6. Tänä aikana
tehdään myös Kalajoen vastaanotolla töiden järjestelyjä siten, että
hoitajien työpanos keskitetään täysin hoitotyöhön. Tilannetta tarkastellaan
uudelleen syyskuussa, koska vastaanotoilla tapahtuu eläköitymisiä.
Vastaavia muutoksia toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen takia
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on tehty muidenkin työntekijöiden kohdalla. Mm. kehitysvammahuollon johtaja/vammaispalvelun sosiaalityöntekijä on siirtynyt lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin Himangalta Kalajoelle ja Kalajoelta Himangalle on siirtynyt vammaispalvelun tehtäviin Maakarin ohjaaja. Maakarin ohjaajan tehtäviin tullaan hakemaan täyttölupaa. Muutokset ovat tapahtuneet työntekijöiden omalla suostumuksella. Henkilöstön kannalta tärkeintä on, että kaikki tehtävät ovat Kalajoen kaupungin tehtäviä ja tehtävät suoritetaan siellä,
missä se on resurssoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta. Samanlaisia
työpisteestä toiseen siirtoja tehdään viikottain Kalajoen hoitajien, niin vastaanoton, sosiaalityön kuin hammashoidonkin, siirtyessä työvoimatarpeen
mukaan joko Himangalle tai Merijärvelle.
Toisena vaihtoehtona ensiavun potilasturvallisuuden parantamiseksi on ylimääräisen, uuden kokeneen työntekijän palkkaaminen vastaanottoon.
Palkkakustannukset olisivat vuonna 2017 yhteensä 22.000 e. Kustannuksia ei ole varattu kuluvan vuoden talousarvioon. Palkkavaraus 32.000 e tulisi varata myös vuoden 2018 talousarvioon jatkuvuuden turvaamiseksi.
Palvelualuejohtaja:
Perusturvalautakunta päättää olemassa olevien resurssien puitteissa hyväksyä esitetyt määräaikaiset työjärjestelyt toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen takia.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. LIsähenkilökuntaresurssin tarve tarkastellaan uudelleen viimeistään talousarviokäsittelyssä 2018.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Päivi Alho esitti, että lähihoitajatyöntekijää ei siirretä Himangan
terveysasemalta työskentelemään kanta-Kalajoen ensiapuun. Esitystä ei
kannatettu.
Päivi Alho jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
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Pyyntö vastaanotto- ja järjestelykeskustoimintaan sopivien tilojen kartoittamiseksi
178/05.09/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 45
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola)
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus pyytää kuntia kartoittamaan vastaanottoja järjestelytiloiksi sopivia kiinteistöjä Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun alueilla. Tilakartoituksessa pääpaino pyydetään laittamaan ensisijaisesti vastaanottokeskustoimintaan soveltuvien tilojen listaamiseen. Majoitusmuoto
voi olla laitosmaista tai asuntopohjaista. Vastaanottokeskuksen vähimmäiskapasiteetti on yleensä vähintään 100 paikkaa, pienempiä tiloja voidaan hyödyntää alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten majoittamiseen tarkoitetun ryhmäkodin tai tukiasumisyksikön toimintaan.
Tilojen tulee olla tällä hetkellä joko tyhjinä, vajaakäytöllä tai melko nopeasti
käyttöön otettavissa. Kunnoltaan tilojen tulee soveltua pidempiaikaiseen
asumiseen (esim. useita kuukausia)
Kalajoen ja Himangan tyhjiä tiloja on kartoitettu noin vuosi sitten. Tällä hetkellä asuinkäyttöön soveltuva tyhjillään oleva tila on Kalajoen kaupungin
omistama ns. Pahkalan vanha koulu, jonne voidaan sijoittaa korkeintaan
50 asukasta.
Palvelualuejohtaja:
Perusturvalautakunta antaa tilanteen tiedoksi ELY-keskukselle.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Kesäkauden 2017 sulut hyvinvointipalveluissa
585/00.01.02/2011
PetuLtk 18.05.2017 § 46
(Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja )
Perinteisesti joissakin yksiköissä on ollut supistettuja aukioloaikoja kesällä
työntekijöiden ja asiakkaiden vuosilomien takia.
Seuraavat yksiköt pidetään suljettuna:
- Himangan terveysasema
- Himangan hammashoito
- Merijärven terveysasema
- lasten ja perheiden palveluissa vain lastensuojelupäivystys
- hyvinvointipalvelujen hallinto

3.7. - 30.7.2017
3.7. - 30.7.2017
26.6. - 30.7.2017
3.7. - 30.7.2017
3.7. - 30.7.2017

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy sulkusuunnitelman.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Hoidonporrastuksen tehostaminen vanhuspalveluissa
128/05.04.00/2013
PetuLtk 26.06.2013 § 70
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / Hyvinvointipalvelut)
Vanhuspalvelulaki astuu voimaan 1.7.2013. Lain 14 §:n mukaisesti
kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito
ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen paikkaan ja
laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet. Lain mukaan tavoitteena on luoda perinteisen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten vuodeosastoilla annettavan pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle uusi hoivapalvelumuoto. Lain mukaan (6 §) kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalveluiden riittävyyttä ja laatua alueellaan ja lain 7 §:n mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön palvelut sellaisina kuin ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät
Kotihoidon palvelujen tarve on lisääntynyt ja asiakasturvallinen kotihoito vaatii entistä kattavampia yöaikaan ja viikonloppuisin annettavia palveluja. Lähtökohtana tulisi olla, että palvelut joustavat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Jo useampana vuonna asiakkaiden yö-aikaiseen avuntarpeeseen ei ole voitu osoittaa resursseja, vaikka tarvetta sille olisi ollut
esim. Vanhustenkotiyhdistyksen vuokratalolla Iltaruskossa.
Kalajoella on tällä hetkellä tarjota kotihoitoa, tehostettua palveluasumista
ja laitoshoitoa. Kalajoella tarjotaan vuodeosastohoitoa 60 henkilölle. Mäntyrinteellä ja Mainingissa sekä Salmenrannassa tarjotaan tehostettua palveluasumista. Mäntyrinteen paikkaluku on 55 pitkäaikaista + 8 lyhytaikaista paikkaa ja Mainingin paikkaluku 28 pitkäaikaista + 2 lyhytaikaista
paikkaa. Salmenrannan paikkaluku on 20 pitkäaikaista + 1 lyhytaikainen
paikka. Lisäksi tehostetun palveluasumisen yksikköjä ovat 12-paikkainen
Kaarnakoti ja 14-paikkainen Kuusikoti. Henkilökunta kokee ongelmallisena
ja raskaana työskentelyn yksin varsinkin ilta- ja yöaikaan näissä pienissä
yksiköissä. Myöskin asiakasturvallisuus vaarantuu kriisitilanteen sattuessa.
Lisäksi on pienkoti Ulpukassa kotihoidon turvin ryhmäasumista 5 henkilölle. Ostopalveluna hankintaa palveluasumista Marjatar-kodilta 5 henkilölle ja tehostettua palveluasumista 6 henkilölle hoivakoti Pihapihlajasta.
Palveluasumispaikkaa odottaa n. 5-10 asiakkasta. Kiireellisiin tarpeisiin on
pystytty vastaamaan välittömästi. Ongelmaksi ovat muodostuneet riittämättömät asumispaikat sekä paikkojen yksipuolisuus. Paikkojen riittämättömyys näkyy vuodeosastopaikkojen täyttymisenä sekä myös jatkohoitopaikan viivästymisenä. Asiakkaalle ei aina myöskään voida tarjota hänen
yksilöllisen tarpeensa edellyttämää paikkaa.
Kalajoella on tarpeen arvioida uudelleen hoidonporrastusta ja luoda
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uusi järjestelmä jotta voidaan vastata uuden lain vaatimiin haasteisiin.
Kalajoen Vanhustenkotiyhdistys omistaa Iltaruskon kerrostalon. Talon siirtymisestä perusturvapalveluiden käyttöön on neuvoteltu vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Iltaruskossa on 24 asuntoa joihin voidaan sijoittaa 36-42
asiakasta. Iltarusko toimisi näin ollen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välimuotona. Valvottu kotihoito toimii klo 7-21 välisenä aikana
(asiakkaille palveluja kotiin) ja yöaikaan yövalvoja vastaa asiakkaiden turvallisuudesta Iltaruskossa. Valvotussa kotihoidossa asiakkaiden tulee olla
pääsääntöisesti yhden autettavia.
Kuusikoti ja Kaarnakoti jäisivät kaupungin ja vanhustenkotiyhdistyksen
vuokra-asunnoiksi jonne tarjotaan kotihoitoa kuten Ulpukkaankin. Yöaikaan asiakkaiden turvallisuus taataan turvapuhelinten ja vartiointipalvelujen avulla. Kaarnakodin asiakasprofiilista ja jatkokäytöstä tehdään erillinen
suunnitelma.
Tällä hoidon porrastuksen muutoksella pystytään vastaamaan paremmin
lain velvoitteisiin. Henkilöstön määrää ei tarvitse lisätä vaan henkilöstöä
voidaan siirtää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti eri yksiköihin. Kuusikodin
ja Kaarnakodin henkilöstö siirtyisi työskentelemään Iltaruskon yksikköön –
näin saataisiin henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus taattua. Myös vuorohoitoa voitaisiin lisätä uudessa valvotun kotihoidon yksikössä. Muutoksen myötä kaikkien asiakkaiden hoitoisuus tullaan tarkastamaan yksilökohtaisesti.
Iltaruskon vuokra on vuositasolla n.120.000 e. Vuokrakustannukset
saadaan katettua asukkailta saatavilla vuokrilla.
Henkilöstöä asiasta on informoitu ja yhteistoimintamenettelylain mukainen
kuulemistilaisuus on järjestetty 23.5.2013.
Neuvottelu talon vuokraamisesta perusturvapalveluiden käyttöön on pidetty 10.6.2013 vanhustenkotiyhdistyksen johtokunnan kanssa. Johtokunta
hyväksyi koko talon vuokraamisen perusturvapalveluille.
Palvelualuejohtaja esittää, että perusturvalautakunta päättää
- hyväksyä hoidonporrastuksen esityksen mukaisesti
- vuokrata Iltaruskon kerrostalon perusturvapalveluiden käyttöön
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä hoidonporrastuksen kehittämisen
esityksen mukaisesti. Vanhustenkotiyhdistykseltä vuokrataan Iltaruskon
kiinteistö perusturvapalveluiden käyttöön. Muutos toteutetaan asteittan
1.8.2013 alkaen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Alpo Murtoniemi ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja tämän pykälän käsittelyn ajan toimi Juhani Alaranta.
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PetuLtk 18.05.2017 § 47
(Valmistelija: Merja Gronoff, palvelupäällikkö)
Sote-uudistuksessa kuntien sote-kiinteistöjen suunnitellaan jäävän entisille
omistajilleen ja maakunta vuokraa niitä. Maakunta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse kaikkia nykyisiä tiloja. Kalajoen Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä on
vuokrattu Iltaruskon kiinteistö valvotun kotihoidon käyttöön. Sote-uudistuksen vuoksi on tullut ajankohtaiseksi irtisanoa vuokrasopimus Kalajoen
Vanhustenkotiyhdistys ry:n kanssa Iltaruskon kiinteistöstä. Tarpeen mukaan kaupunki vuokraa vanhustenkotiyhdistykseltä tiloja kotihoidon tiimien
käyttöön. Asukkaiden vuokrasopimukset siirtyvät vanhustenkotiyhdistykselle.
Palvelupäällikkö:
Palvelupäällikkö esittää, että Kalajoen kaupunki irtisanoo vuokrasopimuksen Kalajoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n kanssa Iltaruskon kiinteistöstä
päättymään 31.12.2017 ja vuokraa jatkossa tarpeen mukaan tiloja kotihoidon tiimin käyttöön. Asukkaiden vuokrasopimukset siirtyvät vanhustenkotiyhdistykselle, mikäli he eivät itse irtisano sopimuksia.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Alpo Murtoniemi poistui esteellisenä tämän käsittelyn ajaksi.
Varapuheenjohtaja Esko Valikainen toimi puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ajan.
Hyväksyttiin.
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Kotihoidon, omaishoidon ja asumispalvelujen palvelusetelit
384/05.11.00/2011
PetuLtk 15.03.2017 § 28
(Valmistelijat: palvelupäälliköt Merja Gronoff ja Sanna Lastikka)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) astui voimaan 1.9.2009. Palvelusetelin käyttöä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (30.12.2014/1306) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (1309/
2003) muutokset, joissa palveluseteli on mainittu yhtenä palveluiden järjestämistapana ostopalveluiden ja kunnan oman tuotannon rinnalla. Palvelusetelin tavoitteena on mm. asiakkaan valinnanvapauden kasvattaminen.
Palveluseteli perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen, joita ovat: kunnan
ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (hyväksyminen palveluseteliyrittäjäksi), asiakkaan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (palvelusopimus) sekä asiakkaan ja kunnan välille tehty sopimus (palvelusetelipäätös).
Kalajoen kaupungilla on ollut vuodesta 2013 (§44/ 2013) asti käytössä
vanhusten palveluasumisen palveluseteli.
Kunnan tehtävänä on:
-päättää palvelusetelin suuruudesta
-hyväksyä palvelun tuottajat
-arvioida asiakkaan palvelutarve ja palvelusetelin soveltuvuus siihen
-myöntää palveluseteli ja määrittää palvelusetelin voimassaoloaika ja arvo
-neuvoa asiakkaita palvelusetelin käytössä
-tiedottaa palvelun tuottajista
-maksaa palvelun tuottajalle laskun mukaan palvelusetelin arvon mukaisesti
Asiakkaan tehtävänä on:
-ottaa yhteyttä hoidon/palvelun tarpeesta – tehdä hakemus
-valita kunnan tarjoamista palveluvaihtoehdoista palvelusetelin
-antaa palvelusetelin myöntämiseen tarvittavat tiedot
-valita palvelun tuottaja
-tehdä sopimus palvelutuottajan kanssa palvelusta
-maksaa palvelun omavastuuosuus
-tehdä tarvittaessa muistutus tai kantelu palvelusta
-tarkistaa palvelusetelin voimassaolo ja sisältö
Palveluntuottaja
-tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelusta
-tuottaa palvelusetelissä määritellyn palvelun
-raportoi kunnalle sovitulla tavalla
-laskuttaa kuntaa
-laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden
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Palvelupäälliköt:
Perusturvalautakunta
1. hyväksyy liitteenä olevan kotihoidon ja omaishoidon sekä
palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjat
2. päättää ottaa käyttöön palvelusetelin kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa 1.6.2017 alkaen sääntökirjojen mukaisesti
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäälliköiden esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Palvelupäällikkö Merja Gronoff osallistui tämän asian käsittelyyn.
PetuLtk 18.05.2017 § 48
(Valmistelijat: palvelupäälliköt Merja Gronoff ja Sanna Lastikka)
Sote- ja maakuntauudistuksen yhtenä tavoitteena on asiakkaan valinnanvapauden lisääminen. Kalajoen kaupungissa vanhusten asumispalveluiden
osalta palveluseteli on ollut käytössä vuodesta 2013 ja omaishoidossa jo
pitempään. Palvelusetelin yhtenä tavoitteena on mm. asiakkaan valinnanvapauden kasvattaminen. Palveluseteliuudistuksen takana on laajentaa
palvelusetelin käyttöönottoa laajemmin asumispalveluissa eri asiakasryhmien kohdalla sekä myös kotihoidon osalta.
Palveluseteli on yksi vaihtoehto kaupungin oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden rinnalla. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti palvelusetelisääntökirjat on hyväksytty aiemmin.
Kunnan tehtävänä on hyväksyä palvelusetelituottajat. Liitteenä olevissa
hakemuksissa palveluseteliyrittäjäksi asumispalveluihin ja palvelusetelituottajaksi kotihoitoon on esitetty kriteerit pohjautuen palvelusetelisääntökirjaan.
Palvelupäälliköt:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset hyväksymiskriteerit kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelituottajille sekä asumispalvelujen palveluseteliyrittäjille.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Liitteet
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Kotiin annettavien palveluiden kotihoidon resurssin lisäys
102/05.04.00/2017
PetuLtk 15.03.2017 § 31
(Valmistelijat: palvelupäälliköt Gronoff Merja ja Lastikka Sanna)
Tämän vuoden alussa kalajokisia asiakkaita on jäänyt osastohoitoon Kalajoelle ja ympäristökuntiin pidemmäksi aikaa kuin he ovat olleet sairaalahoidon tarpeessa, ja tämä taas on aiheuttanut muille potilaille jonotusta
omaan terveyskeskukseen erikoissairaanhoidon osastoilla. Myös terveyskeskustasoisen potilaan odottaminen erikoissairaanhoidon osastolla lisää
terveydenhuollon kustannuksia huomattavasti.
Rautiossa on paljon ikäihmisiä, jotka pystyisivät asumaan kotona mikäli
kotihoidon käyntejä voitaisiin lisätä ilta- ja viikonloppuaikaan. Rautioon kotihoitoon on palkattu lisäresurssia arki-iltoihin sekä viikonloppuun
1,3tt/viikko, jotta pystyisimme turvaamaan kotiin annettavien palvelujen
avulla kotona asumisen. Tämän lisäresurssin avulla, olemme voineet siirtää niitä asiakkaita terveyskeskuksen osastoilta kotiin, jotka eivät enää sairaalahoitoa tarvitse, vaan pärjäävät kotona kotiin annettavien palvelujen ilta- ja viikonloppulisäresurssin turvin. Järjestely on päätetty hoitaa kokeiluna ajalla 16.1-16.4.2017.
Ikäihmisten kohdalla palveluntarpeet vaihtelevat joskus huomattavasti.
Asiakkaat, omaiset ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä lisäresurssiin, joka
mahdollistaa kotona asumisen.
Palvelupäälliköt:
Perusturvalautakunta päättää järjestää kokeiluna kotihoidon lisäresurssin
Rautioon arki-iltoihin ja viikonloppuihin 16.4.2017 saakka. Asiakkaiden tarpeen mukaan ja ylimääräisen osastohoidon välttämiseksi kokeilua voidaan
jatkaa vuoden 2017 loppuun saakka. Kokeilusta ei aiheudu ylimääräisiä
kustannuksia kokonaisuuteen.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäälliköiden esityksen kokeilusta.
Kokeilua jatketaan kesäkuun 2017 loppuun. Siihen mennessä palveluasumisen uudelleen järjestelyt on tehty. Mikäli henkilöstöä uudelleen sijoittuu
järjestelyissä, voidaan arvioida myös kotihoidon lisäresurssointi.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Palvelupäällikkö Marja Gronoff osallistui tämän asian käsittelyyn.
PetuLtk 18.05.2017 § 49
(Valmistelijat: palvelupäälliköt Merja Gronoff ja Sanna Lastikka)
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Kotihoidon kokeilu ilta- ja viikonlopputyön lisäresurssista Rautioon on
osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun kotihoidon käynneillä on mahdollistettu heidän kotona asuminen. Samalla on voitu myös nopeuttaa kotiutumista osastohoidosta ja näin välttää ylimääräinen osastonhoito. Kotihoidon palveluiden tulee pystyä nyt ja jatkossakin
reagoimaan nopeasti asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin.
Kotihoidon käynnit ja asiakkaiden avuntarve on lisääntynyt erityisesti viikonloppuisin myös Himangan alueella. Sinne on tarvitaan lisäpanostusta
kotihoidon henkilöstöresurssiin.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kotihoidon kehittäminen on noussut
yhdeksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää kotihoidon kehittämistä ja resurssin lisäämistä, jotta
pystymme vastaamaan ikärakenteen tuomaan vanhuspalveluiden kysynnän kasvuun. Kotiin annettavien palveluiden ja kotihoidon kehittäminen
mahdollistavat vanhusten kodinomaisen asumisen entistä pidempään. Sote-uudistus todennäköisesti vauhdittaa jo käynnissä olevaa kehitystä.
Seniorikeskus Mäntyrinteellä on vapautunut vakansseja Helmikodin tyhjentämisen myötä ja näin ollen kaksi lähihoitajan vakanssia voidaan siirtää
toistaiseksi kotiin annettaviin palveluihin 1.5.2017 alkaen.
Palvelupäällikkö:
Perusturvalautakunta päättää, että asumispalveluista, Seniorikeskus Mäntyrinteen kustannuspaikalta siirretään kahden lähihoitajan vakanssit kotihoitoon 1.5.2017 alkaen toistaiseksi.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Vanhuspalveluiden tilannekartoitus asumispalveluiden suhteen
113/05.20.02/2010
PetuLtk 18.05.2017 § 50
(Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Sanna Lastikka)
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymän talousarvion 2017 mukaisesti (kValt 20.12.2016/ kHall 7.12.2016) asumispalveluiden osalta tapahtui kaksi isoa muutosta: 1.Himangan kuntoutusosaston muuttuminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kuntoutuksen painopisteen muuttuminen avohoitoiseksi ja 2. Seniorikeskus Mäntyrinteen yhden asukassiiven, Helmikodin poistuminen turvallisuussyistä asukaskäytöstä ja muuttuminen toimistotiloiksi. Tavoitteena on ollut palvelutuotannon uudistaminen
toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.
Tavoitteena on ollut keskittää Himangan Palvelukeskus Maininkiin vuorohoitojaksolla olevien kuntoutus sekä turvata saattohoitopaikan säilyminen
ja riittävä henkilökunta mitoitus.
Tämän muutoksen myötä vuorohoitopaikat lisääntyivät vuoteen 2016 nähden +5 paikkaa. Vuorohoitopaikkoja Himangalla on 12 paikkaa, Mäntyrinteellä 1 paikka ja Salmenrannassa 1 paikka. Mäntyrinteen muutoksen
myötä asumispalvelupaikat tehostetussa palveluasumisessa ovat vähentyneet kuudella paikalla.
Vuorohoitopaikkoja käyttävät asiakkaat ja heidän omaisensa ovat olleet
aktiivisesti yhteydessä siitä, että Mäntyrinteelle lisättäisiin vuorohoitopaikkoja. Vuorohoito on yksi tärkeimmistä kotona asumisen tukemisen keinoista. Asiakkaista osalla, jotka ovat aktiivisesti käyttäneet Mäntyrinteen vuorohoitopaikkoja aiemmin, on nyt vuorohoitojaksot jääneet käyttämättä. Kotona asumisen tukemiseksi on tärkeää, että voisimme tarjota vuorohoitopaikkoja tasapuolisesti kaikille vuorohoitopaikkapäätöksen saaneille. Seniorikeskus Mäntyrinteellä on luonnollisen poistuman myötä vapautunut isohko
huone, joka voidaan muuttaa kahden hengen vuorohoitohuoneeksi.
Ensimmäinen osavuosineljännes vuodesta 2017 on näyttänyt, että
tällä hetkellä vuorohoitopaikkoja on Kalajoen kaupungin tämän hetkisen
kysyntään nähden liikaa. Vuorohoitopaikkojen laskennallinen tarve tällä
hetkellä on noin 10-11 paikkaa. Samaan aikaan vuorohoitopaikoilla vakituista asumispalvelupaikkaa jonottaa asiakkaita. Myös vuodeosastolla on
tällä hetkellä asiakkaita, jotka eivät tarvitse tällä hetkellä vuodeosastohoitoa. Hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti heillä on tarve tehostettuun
asumispalvelupaikkaan, joita meillä ei tällä hetkellä ole tarjota.
Palvelupäällikkö:
Perusturvalautakunta päättää, että
- Himangan palvelukeskuksessa 5 vuorohoitopaikkaa muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tämän muutoksen jälkeen Himangan palvelukeskuksessa vuorohoitopaikkoja jää käyttöön 7 paikkaa. Muutoksen
avulla saadaan vuorohoitopaikalla odottavia tehostettuun asumispalveluun
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ja purettua osaston tilannetta.
- Seniorikeskus Mäntyrinteelle vapautunut huone otetaan vuorohoitokäyttöön. Muutoksen myötä Mäntyrinteellä on 3 vuorohoitopaikkaa nykyisen
yhden sijasta.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Päivi Alho esitti, että Himangan palvelukeskuksen vuorohoitopaikat säilytetään ennallaan.
Päivi Alho jätti eriävän mielipiteen asiaan.
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Aloite veteraaneille järjestettävästä ilmaisesta kiireettömästä lääkärintarkastuksesta
33/00.02.00/2017, 194/02.09.02/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 51
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja )
Ylilääkäri Anna-Liisa Hannula-Tukiainen esittää aloitteenaan, että Suomen
100 juhlavuoden kunniaksi kaikille kalajokisille veteraaneille järjestetään
ilmainen kiireetön lääkärintarkastus. Tarkastuksen voisi tehdä esimerkiksi
geriatri alkaen syyskuusta 2017.
Palvelualuejohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteen.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturavlautakunta hyväksyy esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Työosuusrahan maksuperusteet 1.6.2017 alkaen
348/02.05.00/2011
PetuLtk 18.05.2017 § 52
työtoiminnanpäällikkö)

(Valmistelija: Saija Heikkilä,

Työ- ja päivätoimintaa voidaan järjestää sosiaalihuoltolain (710/1982 27 e
§) ja kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/77) perusteella. Lisäksi vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain (8 b §) perusteella.
Sosiaalihuoltolain (1982/710 27e§) mukaan kunnan on järjestettävä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan
toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään henkilöille, joille vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työsopimussuhteiseen työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin
sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsopimuslain
1 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu
erityishuolto siihen liittyvine kuljetuksineen on asiakasmaksulain
(1998/734) 4§ 2 momentin mukaan maksutonta. Asetuksessa kehitysvammaisten erityishuollosta (1991/416 § 24) säädetään, että erityishuoltoa
saavan henkilön erityishuollon toimintayksikössä tekemä työ tai sen toimesta hänen tehtäväkseen järjestetty työ jää toimintayksikön hyväksi.
Työtoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja
sosiaalista kuntoutumista. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa vaan
työ-osuusrahaa (1977/988, 24§). Työosuusrahan tarkoituksena on toimia
kannustimena työhön osallistumisesta ja sillä on kuntoutuksellinen ulottuvuus. Päätoimeentulon työtoimintaan osallistujat saavat pääsääntöisesti
eläkkeestä.
Työosuusrahan määrää ei ole määritelty laissa. Työosuusrahaan liittyvä
säädös on tuloverolain 92 §:n 23 momentissa: ” kunnan, sosiaali- tai terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mielenterveyspotilaalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin päivää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun niminen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa,
kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista”.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KALAJOEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2017

101

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään Kalajoella monitoimikeskus Maakarissa
ja Kuunarissa sekä tuetusti avotyönä yrityksissä ja kaupungin eri yksiköissä sekä yhteistoiminta-alueella. Työtoiminnassa asiakkaalle etsitään sopivin työmuoto ammatillisen koulutuksen, työkokemuksen, kiinnostuksen
ja/tai aikaisemman työharjoittelun perusteella. Työtoiminnassa asiakas saa
tukea ja ohjausta työtehtävien suorittamisessa ja arjen taidoissa.
Päivätoimintaan kuuluu yleensä arkielämän perustaitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä yhteisöllistä toimintaa, kuten keskustelua, liikuntaa , luovia toimintoja ja muuta virikkeellistä toimintaa. Työosuusrahaa ei
jatkossa makseta päivätoiminnassa oleville asiakkaille, joiden toiminta on
virikepainotteista ja heidän tuen tarpeensa laaja-alaista. Yleinen käytäntö
lähialueen kunnissa on, että päivätoiminnasta ei makseta työosuusrahaa.
Asiakas voi osallistua sekä työ- että päivätoimintaan, jolloin työosuusraha
maksetaan siltä ajalta kun hän on työtoiminnassa.
Työosuusrahan suuruuden arvioivat työtoimintaan osallistuvat ohjaajat yhdessä toiminnasta vastaavan henkilön kanssa. Työosuusrahan määrään
vaikuttaa omatoimisuus, ahkeruus, asennoituminen työhön, sosiaalisuus,
sitoutuminen, työssä pysyminen, työssäoloaika, työtaidot, työkokemus ja
henkilön fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen avun tai tuen tarve.
Työosuusrahan maksuperusteet 1.6.2017 alkaen ovat:
- työosuusraha maksetaan työtoiminnassa sekä avotyössä käyville asiakkaille enintään 12 €/pv määrärahojen puitteissa, päivätoiminnasta työosuusrahaa ei makseta
- työosuusraha maksetaan asiakkaan pankkitilille kerran kuukaudessa
- työosuusrahan määrää arvioidaan ja tarkistetaan kerran vuodessa työkyvynarvioinnin yhteydessä ja lisäksi asiakkaan toimintakyvyn tai tehtävien
muuttuessa
- työosuusrahaa maksetaan todellisilta läsnäolopäiviltä, retki- ja tapahtumapäiviltä työosuusrahaa ei makseta
- asiakkaalle maksettavan työosuusrahan määrä arvioidaan yhdessä lähiohjaajien ja toiminnasta vastaavan henkilön arvioinnin pohjalta
- työelämään tutustumis- eli tet-jaksolla oleville opiskelijoille/asiakkaille ei
makseta jakson aikana työosuusrahaa
- työosuusraha myönnetään yhtäläisin perustein asiakkaille riippumatta
siitä, minkä lain perusteella työtoimintaa järjestetään
- kaupungin yksiköissä avotyössä olevien osalta työosuusraha voidaan
yhdessä yksikön kanssa niin sovittaessa laskuttaa yksiköltä, jossa avotyöntekijä työskentelee
- monitoimikeskukseen päivä- ja työtoimintaan osallistumisesta ja työosuusrahan myöntämisestä päättää toiminnasta vastaava henkilö viranhaltijapäätöksellä
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Työtoiminnan päällikkö:
Perusturvalautakunta hyväksyy työosuusrahan maksuperusteet edellä esitetyn mukaisesti 1.6.2017 alkaen.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy työtoiminnan päällikön esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Potilas- ja sosiaaliasiamieskertomus 2016
108/06.03/2014
PetuLtk 18.05.2017 § 53
(Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja )
Kalajoen yhteistoiminta-alueen potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Vuoden 2016 helmikuusta tehtävää on hoitanut Sisko Muikku. Potilas- ja sosiaaliasiamies on ollut tavattavissa Raahen sairaalassa maanantaista perjantaisin lukuun ottamatta vuosilomien aikaa. Asiakastapaamisia on järjestetty tarpeen mukaan Kalajoen
ja Himangan terveyskeskuksessa tai asiakkaan kotona. Muutoin asiat on
hoidettu puhelimitse, sähköpostin tai NettiRassin kautta.
Kalajoen seudulta potilas- ja sosiaaliasiamieheen otti vuonna 2016 yhteyttä yhteensä 122 henkilöä. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin
yhteydenottoja oli ollut 50. Muita organisaatioita koskevia yhteydenottoja
oli 12. Kaikki muita organisaatioita koskevat yhteydenotot liittyivät Oulun
yliopistollisessa sairaalassa tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa tehtyyn leikkaushoitoon ja potilasvahinkoasiaan.
Yhteydenottojen vuosittainen nousu osoittaa sen, että potilaat ja henkilökunta tuntevat ja osaavat käyttää potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluja
yhä paremmin. Tämä on tärkeää laadukkaita palveluita kehitettäessä. Yhteiskunnalliset muutokset ja taloudelliset ongelmat heijastuvat asiakkaiden
yhteydenotoissa muun muassa huolena hoidon saatavuudesta ja hoitoon
pääsystä. Yhteydenottojen määrän lisääntymistä saattaa myös selittää se,
että potilas- ja sosiaaliasiamies on ollut tavattavissa viitenä päivänä viikossa, aikaisempina vuosina kahtena päivänä viikossa. Eniten asiakkaita koskettivat asiat terveyspalveluissa sekä sosiaalipalveluista kotiin annettavista
palveluista. Yleinen yhteydenoton syy oli palvelun tai hoidon toteutukseen
liittyvä asia. Myös potilasvahinkoasioissa kaivattiin neuvontaa.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee potilas- ja sosiaaliasiamieskertomuksen
tiedoksi.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Raili Myllylä ja Juhani Alaranta poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin §: ään 47 sekä tästä asiasta eteenpäin
Juhani Alarannan tilalle Kullervo Niemelä.
Liitteet
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Ylilääkärin viran täyttäminen
232/01.01.01/2015
PetuLtk 18.05.2017 § 54
(Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja)
Ylilääkäri Anna-Liisa Hannula-Tukiainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle
1.4.2018. Hän pitää kertyneet vuosilomat ennen sitä, joten hän jää pois
töistä vuoden vaihteessa 2017.
Uuden ylilääkärin rekrytointi päätettiin aloittaa hyvissä ajoin, koska ajateltiin, että rekrytointi saattaa vaatia useampia hakukierroksia.
Ylilääkärin virka on ollut 13.3. - 14.4.2017 välisenä aikana haettavana
TE-palveluiden sivuilla, Kuntarekryssä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä
Kaleva, Keskipohjanmaa ja Lääkäri lehdissä.
Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on ollut yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto tai muu soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä riittävä
hallinto- ja johtamiskokemus.
Lisäksi on edellytetty perusterveydenhuollon alan tuntemusta, hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja, sekä hyvää suomen kielen ja yhteistyön taitoa. Hakijoiden on toivottu olevan kehitysmyönteisiä ja tulevaisuuteen katsovia tiimipelaajia.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat virkaa hakeneet on haastateltu. Hakijayhteenveto on liitteenä ja hakemukset ovat
oheismateriaalina.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta päättää jatkaa viran hakua 15.6.2017 saakka.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aloite FreeSyle Libren laajempi käyttöönotto Kalajoella diabeteksen hoidossa
33/00.02.00/2017, 195/06.07.01/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 55
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola)
Ismo Tallila esittää, että Kalajoella otettaisiin laajempaan käyttöön FreeSyle Libre diabeteksen hoidossa.
Kalajoella on käytössä FreeSyle Libre ja noudatamme sen myöntämisessä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten myöntämiskriteerejä, koska Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kriteerejä ei
laitteen käyttöön ole vielä laadittu. PPSHP:n osaamiskeskuksessa ollaan
parhaillaan laatimassa kriteereitä laitteen käyttöön.
Soiten kriteerien mukaan Libre-mittaria harkitaan tyypin 1 diabetes-potilaille, joilla on ongelmalliset hypoglykemiat, niiden pelko tai liian rohkea insuliinin käyttö, ammatin ja/tai harrastuksen vuoksi verensokerimittaukset
hankalia (työ jossa kädet likaantuvat, nopeatahtista, tiivistä työskentelyä),
omahoidon motivointiin, joilta mittaukset puuttuvat ja Hba1c (ns. pitkäaikainen verensokeri) on korkea, muut sairaudet ja niiden hoito haasteellista.
Libremittaria ei kriteerien mukaan hankita tyypin 2 diabeetikoille ja raskaana oleville.
Libre-laitteen hinta on 63,44 euroa, sensorin hinta 56 euroa, joka on käytössä 14 vrk. Vuodessa yhdelle potilaalle tarvitaan 26 sensoria jonka kustannukset ovat yhteensä 1456 + 63,44 = 1519,44 euroa/potilas/vuosi. Kalajoella on diabeetikoita 750. Mikäli laite hankittaisiin kaikille, kustannukset
olisivat vuodessa 1.139.850 euroa. Nykyisen diabeteshoitajan resurssit eivät riitä kaikkien potilaiden Libre-sensoroinnin purkuun ja analysointiin.
Palvelualuejohtaja:
Perusturvalautakunta päättää, että FreeSyle Libren käytössä noudatetaan
Soiten laatimia kriteerejä siihen asti kunnes Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri laatii uudet ohjeet, jotka otetaan sen jälkeen käyttöön
myös Kalajoella.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
Ismo Tallila poistui esteellisenä tämän asian käsittelystä..

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pajalan perhekodin toiminnan aloittaminen Himangan Ankkurissa
193/05.20.00/2017
PetuLtk 18.05.2017 § 56
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja )
Pajalan perhekoti on aloittamassa toimintaansa Himangalla, Ankkurin tiloissa. Ankkurista päivätoiminta siirtyy Himangan palvelukeskukseen.
Pajalan perhekoti toimii jo Oulaisissa ja he suunnittelevat vastaavaa perhekotia Himangalle. Kalajoen kaupungilla on tarjottavana Ankkurin tilat,
jotka tyhjenevät toukokuussa, päivätoiminnan siirryttyä Himangan palvelukeskukseen.
Perhekodissa asuu perhekotivanhemmat yhdessä omien lastensa kanssa.
Ohjaajina työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa. Perhekoti tulee olemaan 7-paikkainen, ammatillinen perhekoti. Perhekodissa on tilaa seitsemälle vakituiselle asiakkaalle ja lisäksi on tilaa myös intervallipaikoille, jotka voidaan täyttää kriisisijoituksen tarpeessa oleville, tukiperhetoiminnalle
tai lastensuojelun ja kehitysvammahuollon kautta viikonloppu- tai muille
hoitovapaille. Pajalan perhekodin toiminnanjohtajana työskentelee Pertti
Alatalo ja toimitusjohtajana Päivi Pajala.
Uuden toiminnan aloittaminen Himangalla tukee kalajokisten erityislasten
ja heidän vanhempiensa jaksamista. Erityislapsille tarjottavia lyhytaikaishoitopaikkoja on vähän tarjolla ja turhan pitkän matkan päässä kotoa ja
lasten kouluympäristöstä.
Pajalan perhekoti pyrkii aloittamaan toiminnan touko-kesäkuussa, kunhan
saavat luvat Aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto tarvitsee lausunnon
myös sosiaalipuolelta.
Palvelualuejohtaja:
Perusturvalautakunta valtuuttaa hyvinvointipalvelujohtajan tekemään Aluehallintovirastolle tarvittavan lausunnon, kun lausuntoon tarvittavat asiakirjat
ovat käytössä ja paikanpäällä on tehty tarkastus tilojen soveltuvuudesta
perhekotikäyttöön huomioiden vammaisten lasten erityistarpeet.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
PetuLtk 18.05.2017 § 57
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Viranhaltijapäätökset ajalta 3.4 -9.5.2017 ovat esityslistan oheismateriaalina.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että se ei käytä otto-oikeutta.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
297/03.00/2015
PetuLtk 18.05.2017 § 58
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Seuraavat asiat ovat saapuneet perusturvalautakunnalle tiedoksi:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valviran päätös 09.03.2017 ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta/KoskiHoiva Oy.
Sosiaali- ja terveysministeriö 6.3.2017 STM/592/2017 lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. (Dyn 297/2015).
Asiasta ei anneta lausuntoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö 6.3.2017 STM/057:00/2016 lausuntopyyntö hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (sertifiointi).(Dyn 297/2015).
Asiasta ei anneta lausuntoa.
Valviran päätös 17.3.2017 ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/J&P Hoiva Oy.
Valviran päätös 09.03.2017 ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen /Oy Contextia Ab
Sosiaali- ja terveysministeriö asettamispäätös 30.3.2017/ Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen ajalle
1.4.2017-31.3.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö kuntainfo 3/2017 Toimeentulotukea
koskevan lainsäädännön muutoksia 1.1.2017 alkaen
Valviran päätös 11.04.2017 ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen /Adpositio Oy
Valviran päätös 03.04.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen /Coronaria Kuntoutus Oy
Valviran päätös 03.04.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen /Terameri Kuntoutus Oy
Valviran ilmoitus 24.04.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen / Valmius Hyvinvointiin Group Oy
Valviran päätös Dnro V/22370/2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Gynelma Oy
Valviran päätös Dnro V/22535/2017 lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen/ Meru Health Oy
Valviran päätös Dnro V/22602/2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Valmius Hyvinvointiin Group Oy
Aluehallintoviraston päätös 28.4.2017, Kalajoen kaupungin Seniorikeskus Mäntyrinteen valvonta
Yksityisen palveluntuottajan esitys ikäihmisten palveluista

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
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Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA

3/2017

109

KALAJOEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2017

110

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 41, 45, 53-54, 57-58
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön
voi tehdä kuntalain 89 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Pykälät: 38-40, 43-44, 46-52, 55-56
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Kalajoen perusturvalautakunta
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI
Puh. (08) 469 11
Telefax: (08) 469 1314
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus
on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Valitusviranomainen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
Puh. Vaihde 029 56 42800
Telefax 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Hankintalain mukainen hakemus: 42
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Postiosoite: 00520 Helsinki
Puh. 029 56 43300
Telefax 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

