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§ 41
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 119 §:n mukaan toimielin pitää
kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 42
Pöytäkirjan tarkastajat
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 140 §:n mukaan
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Maria Latva-Rasku ja Matti Rinnankoski.
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§ 43
Lähihoitajan toimen täyttölupa / hoitorinki 1.7.2022 alkaen
LAPDno-2022-428
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Kaappola
anu.kaappola@lapua.fi
vs. hoitotyön johtaja
Liitteet

1 Lähihoitajan toimen perustamislomake / hoitorinki 1.7.2022 alkaen
Hoitorinki on toiminut Lapualla jo useamman vuoden ajan. Hoitoringin työ on
lähihoitajapainotteista ja asiakkaiden kotona tapahtuvaa 3-vuorohoitoa. Hoitotyö on
erityisesti hyvää perushoitoa ja vammaisen henkilön hoitotyötä. Hoitorinki toimii
nykyisellään akuutti- ja kuntoutusosaston alla ja hoitoringin
henkilökunnan lähiesihenkilönä toimii akuutti-
ja kuntoutusosaston osastonhoitaja ja lääketieteellisestä hoidosta vastaa osaston ylilääkäri.
Kotisairaalan kautta hoidetaan sairaanhoitajan työtehtävät tarpeen
mukaan kuten antibioottihoidot ja
suonensisäiset nesteytykset. Tällä hetkellä hoitoringissä työskentelee kaksi vakituista
lähihoitajaa ja määräaikaisia lähihoitajia. Yksi määräaikaisista lähihoitajista on
työskennellyt hoitoringissä yhdenjaksoisesti yli kolme vuotta, joten toimen
vakinaistaminen on perusteltua. Jotta hoitorinki voi toimia ympärivuorokautisesti, tarvitaan
hoitoringin toteuttamiseen 5-6 työntekijää. Nykyisten rekryhaasteiden vuoksi on myös
tärkeää sitouttaa henkilöstöä. Yhtenä keinona tähän on mm. henkilöstön vakinaistaminen.
Hoitoringissä on selkeä tarve vakituiselle lähihoitajalle. Edellä mainittujen seikkojen
vuoksi toimen täyttäminen on välttämätöntä.
Liitteenä toimen perustamislomake
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa lähihoitajan
toimen 1.7.2022 alkaen ja myöntää toimelle täyttöluvan edellämainitusta ajankohdasta
lukien. Toimen alkusijoituspaikkana on terveyspalvelut / hoitorinki.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.
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§ 44
Geronomin toimen (2) täyttölupa 1.6.2022 alkaen
LAPDno-2022-458
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Ikäihmisten palveluiden vastuualueella on vapautunut kaksi (2) geronomin toimea,
toinen palvelukeskus Hopearinteessä ja toinen palvelukeskus Jokilinnussa.
Tehostetun asumispalveluyksikön henkilöstön moniammatillisuus on merkittävä
asukkaiden hyvää ja turvallista hoivaa sekä hoitoa tukeva asia. Geronomin koulutus
antaa laaja-alaiset valmiudet toimia vanhustyön asiantuntijana asumisyksikössä
muun työtiimin rinnalla. Geronomi toteuttaa asiakkaiden perushoiva- ja hoitotyötä,
mutta lisäksi hänen erityisosaamistaan käytetään ikääntyneiden hyvinvointia,
terveyttä, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta tukevissa toiminnoissa kuten virike-
ja kuntoutustoiminnassa. Geronomi vastaa lisäksi asumisyksikön laatutyön
ohjaamisesta yhdessä esimiehen kanssa toimien mm. RAI-vastuuhenkilönä
yksikössään. Geronomin toimi on laskettu 100% henkilöstövahvuuteen.
Jotta henkilöstön mitoitusvaateet saadaan täytettyä, on toimien täyttäminen
välttämätöntä.
Lisäksi toimien täyttö geronomeilla on erittäin tärkeää, koska sosiaalihuoltolain (SHL
30.12.2014/1301) § 42 mukaisesti jokaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä
tulisi olla sosiaalialan koulutuksen omaava henkilö, joka voidaan tarvittaessa nimetä
omatyöntekijäksi.
Edellä esitetyin perusteluin hetaan geronomien (2) toimille täyttölupaa
1.6.2022 alkaen. Geronomien toimille on varattu määräraha talousarviossa.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää
täyttöluvat geronomien (2) toimille 1.6.2022 alkaen. Toimien alkusijoituspaikat ovat
palvelukeskus Hopearinne ja palvelukeskus Jokilintu.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.
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§ 45
Perusturvan talouden toteuma 1.4.-30.4.2022
LAPDno-2022-450
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Liitteet

1 Talousraportti perusturvalautakunta 4-2022.pptx
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 24.1.§
Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan toimintatuottoja kertyi 1.1.-30.4.2022 ajalla
6,2 % budjetoitua vähemmän, toteuman ollessa 27,1% ( perusterveydenhuolto 23,1 %,
ikäihmisten palvelut 28,6 % ja sosiaalipalvelut 33,5%). Maksutuottojen
alhaisempaan kertymään on vaikuttanut mm. asiakasmaksulain muutokset. Tuottoja
on alentanut alkuvuoden osalta myös koronan aiheuttamat toiminnanrajoitukset sekä
henkilöstövajeesta johtunut vastaanottoaikojen rajallisuus. Lisäksi toteumaprosenttia
heikentää se, että tuet ja avustukset (1,6%) kohtaan on perusterveydenhuollon
tuottoina budjetoitu koronatukia, joita valtio ei ole alkuvuoden aikana
korvannut. Koronatuet/-avustukset korvattaneen kunnille myöhemmin.
Perusturvalautakunnan toimintamenot ovat 1.1.-40.4.2022 aikana toteutuneet lähes
suunnitellusti, toteuman ollessa 33,9 % ( perusterveydenhuolto 34,7% , ikäihmisten
palvelut 34,4%, sosiaalipalvelut 33,4 %, yleishallinto 31,3 %). Ylitys on 0,6 % tasaiseen
toteumaan verrattuna. Toimintamenojen osalta henkilöstökulujen toteuma on
kokonaisuudessaan alittunut, toteuman ollessa 32,9%. Palvelujen ostot ovat ylittyneet,
toteuman ollessa 34,4 %. Tähän on vaikuttanut mm. laboratoriopalvelujen ostot ja
työvoiman vuokrauksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Lisäksi aineet,
tarvikkeet ja tavarat ( toteuma 41,3 %) osiossa ylitys on aiheutunut lääkkeistä ja
hoitotarvikekustannuksista.
Erikoissairaanhoidon osalta talousarviomääräraha on 160 000€ pienempi kuin vuoden
2021 toteuma. Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat
toteutuneet lähes talousarvioraamin mukaisesti, toteuman ollessa 33,5 %, ylitys 0,2 %.
Kokonaisuutena perusturvan toimintakate oli - 18 238 000 €, toteuman ollessa 34,5 %.
Ylitys 1,2 %.
Oheismateriaalina perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi 1.1.-30.4.2022 talouden toteuman.

Lapuan kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.05.2022

Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

5/2022

9 (18)

Lapuan kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.05.2022

5/2022

10 (18)

§ 46
Rempparyhmän työpajasiirto Liuhtarin kiinteistöön ja siirrosta aiheutuvat kustannukset
LAPDno-2022-449
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lamminen
johanna.lamminen@lapua.fi
Sosiaalipalvelujohtaja
REMPPARYHMÄN TYÖPAJAN SIIRTO LIUHTARIN KIINTEISTÖÖN JA SIITÄ
AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
Yleistä rempparyhmän toiminnasta
Rempparyhmän työpaja on aktiivinen toimija työikäisten sosiaalipalveluissa.
Työpajatoiminta on suunnitelmallista toimintaa, joka räätälöidään asiakkaan
tarpeiden mukaan. Työpaja toimii non-stop periaatteella. Rempparyhmän asiakkaat
ovat kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla, mikä on kohti työelämää kuntouttavaa
sosiaalihuollon palvelua. Työpajan asiakkailla on mahdollisuus vahvistaa työelämässä
vaadittavia taitoja. Jakson aikana mietitään myös jatkopolkuja. Sopimus
rempparyhmään saapumiselle sovitaan monialaisessa työllistymis- tai
aktivointisuunnitelmassa asiakkaan, sosiaalikeskuksen sosiaaliohjaajan ja TE-toimiston
asiantuntijan kanssa. Minimissään sopimusjakso on pituudeltaan 3 kuukautta, 1-4
päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä.
Rempparyhmän toiminta on alkanut Lapualla maaliskuussa 2021, vanhan lukion
kuvaamataidon luokassa. Asiakkaita rempparyhmässä on ollut maalis-joulukuussa 16,
asiakaskäyntipäiviä 441 sekä tehtyjä työtunteja on ollut 1 221. Toiminnan aikana
asiakkaita on saatu työelämään. Rempparyhmän toiminnan ansiosta kunnan
osarahoittaman työmarkkinatuen maksuissa saatiin säästöä maalis-joulukuun aikana
2021 yhteensä 31 065 €.
Perustelut rempparyhmän työpajan siirrolle Liuhtarin kiinteistöön, vanhan
keskuskeittiön tiloihin (n. 200 m2)
Rempparyhmän toiminta tapahtuu tällä hetkellä vanhan lukion tiloissa, mikä on
suunniteltu purettavaksi lähivuosina. Rempparyhmän toimintaan tarvitaan tilavammat
ja toimivammat tilat. Nykyisin käytössä on 100 m2 työsali. Entisen keskuskeittiön tilat
Liuhtarin kiinteistössä ovat vapautumassa toukokuun aikana ja ne ovat nykyisiä tiloja
puolta suuremmat, ja tilojen on arvioitu soveltuvan työpajan käyttöön.
Työturvallisuuteen liittyvät asiat pystytään huomioimaan Liuhtarin kiinteistössä myös
paremmin, kuten hiontapölyn ja purun poisto sekä ilmanvaihdon parantaminen.
Rempparyhmässä tehdään hionta- ja maalaustöitä, joista muodostuu haitallista
hiontapölyä ja maalikaasuja. Käytössä olevat koneet ja laitteet tarvitsevat isommat
tilat, jotta niiden asettelu ja käyttö on työturvallisuussäännösten mukaista. Työpajan
siirtäminen Liuhtariin lisää merkittävästi muita synergiaetuja kuten
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yhteiskäyttöä Jukantuvan toimintakeskuksen kanssa. Uudet tilat edistävät yhteistyötä
myös kaupungin viheraluepalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin työpaja
voi toteuttaa paremmin kaupungin toimeksiantona mm. erilaisia
kunnostustehtäviä. Merkittävä työturvallisuusriski korjaantuu, kun työpajaohjaaja ei
toimi yksin, täysin erillään muista toimintayksiköistä.
Rempparyhmän toiminta on osa työllisyyspalveluja ja selkeä
yhdyspintatoiminto hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Työllisyyspalvelujen siirtyessä
kuntien vastuulle, on entistä tärkeämpää tiivistää yhteistyötä. Työpajan siirrolla
Liuhtarin kiinteistöön varmistetaan pajamuotoisen toiminnan jatkuminen
Lapualla. Lisäksi työpajan sijoittuminen sote-toimijoiden kanssa samaan kiinteistöön,
mahdollistaisi Liuhtarin kiinteistön optimaalisen käytön (vuokraus hyvinvointialueelle)
myös jatkossa.
TA2022 ei ole varattu investointimäärärahoja työpajan tilojen siirtämiseksi Liuhtarin
kiinteistöön. Mikäli työpajan siirrolle myönnetään tarvittava investointimääräraha,
tavoitteena on rempparyhmän työpajan siirtäminen Liuhtarin kiinteistöön kesän ja
syksyn 2022 aikana. Rempparyhmän työpajatoiminta siirtyy hyvinvointialueelle
1.1.2023, koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuollon palvelua. Teknisen
keskuksen asiantuntijat ovat arvioineet välittämättömien työtilojen
rakennuskustannuksiksi 70 000 € ( purunpoistojärjestelmä 30 000€, rakennus- ja
purkutyöt 20 000€, sähkö- ja LVI työt 20 000€). Arvioon ei ole laskettu toiminnan
vaatimia irtokalusteita, koneita ja laitteita.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että se
1. hyväksyy rempparyhmän työpajan siirron Liuhtarin kiinteistöön ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se
myöntäisi 70 000€ lisämäärähan ( investointi) työpajan siirrosta aiheutuviin
välttämättömiin rakennuskustannuksiin ja
3. myöntää 10 000€ lisämäärärahan välttämättömiin kaluste, kone ja
laitehankintoihin.

Päätös
1. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.
2. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.
3. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

Työpajan ohjaaja Janne Joensuu esitteli perusturvalautakunnalle rempparyhmän
toimintaa klo17:03-17:13.
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§ 47
Perhehoitajien kilometrikorvaukset
LAPDno-2022-448
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lamminen
johanna.lamminen@lapua.fi
Sosiaalipalvelujohtaja
PERHEHOITAJIEN KILOMETRIKORVAUKSET
Lapualla perhehoitajille on maksettu kilometrikorvauksia 0,20 € / kilometrin
mukaan useiden vuosien ajan. Perhehoitajille maksettava kilometrikorvaus on ollut
sama kuin mikä on KELAn maksama kilometrikorvaus 25 € omavastuuosuuden
jälkeen.
Perhehoitajille syntyy kilometrikorvauksia seuraavista asioista:
1. Lasten kuljettaminen kotilomille omien vanhempiensa ja huoltajiensa kotiin,
isovanhempien tai muiden läheisten kotiin. Perhehoitaja mahdollistaa ja toteuttaa
tehtävässään lapsen oikeutta tavata vanhempiaan ja lapselle läheisten ihmissuhteiden
tukemista.
2. Sijoitettujen lasten kuljettaminen perhehoitajien lakisääteisten vapaiden lomittajien
(toimeksiantosuhteisten) luokse lakisääteisten vapaiden ajaksi
3. Lasten kuljettaminen kouluun ja varhaiskasvatukseen Lapualle kotipaikkakunnalle
(Lapuan ulkopuoliseen perhehoitokotiin sijoitettaessa) sijoituksen alkuaikoina, hallinto-
oikeudesta huostaanoton päätöksen odotteluaikana tai sijoituksen alkaessa
lukuvuoden loppumetreillä tai opintojen viimeisinä kuukausina tai muusta lasta
tukevasta yksilöllisestä syystä johtuen.
4. Erityisterveydenhuollon palveluihin kuljettamisesta kertyvät kilometrit Kelan
omavastuuosuuden osalta
5. Sijoitetulle lapselle järjestettyjen lomamatkojen kilometrejä.
6. Sijoitetun lapsen neuvotteluihin Lapualle ajetut kilometrit perhehoitokodille Lapuan
ulkopuolelta.
7. Lapsen neuvolakäynnit, mikäli neuvolapalvelua ei ole siirretty lapsen kotikunnasta
Lapualta sijoituskuntaan.
8. Perhehoitajille järjestettäviin työnohjauksiin Seinäjoelle ja vertaisryhmätapaamisiin
Lapualle osallistumisesta koituvat kilometrit.
Perhehoitajile maksettavaa kilometrikorvausta ehdotetaan nostettavan 0,2€/km:sta
0,30 €/km 1.6.2022 alkaen.
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Korotussumman asettaminen perustuu oman auton kilometrikohtaisen
vähennyksen nousuun vuodelle 2022
Jos saat vähennyksen oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa
kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa. Nämä kilometrikohtaiset
vähennykset ovat 5 senttiä enemmän kuin edellisenä vuonna.
Jos matkakulut voi vähentää oman auton käytön mukaan laskettuna, vähennys on
0,30 euroa kilometriltä koko vuodelta 2022. Tämä vähennys on mahdollista tehdä
verokortille 1.7.2022 alkaen.
Vuoden 2021 matkakuluvähennys oman auton käytön mukaan on 0,25 euroa
kilometriltä.
(lähde: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone
/verotuksen_muutoksia/ty%C3%B6matkav%C3%A4hennys/)
Perhehoitajien kilometrikorvauksen korottamisen perusteena ovat:
1.

Verottajan tekemä korotus kilometrikorvauksiin

2.
Viimeisen vuoden aikana polttoaineiden hintojen lähes
kaksinkertaistuminen.
3.
Perhehoitajat ajavat toimeksiannon edellyttämiä matkoja, joihin heidät
velvoitetaan.
Suomessa on suuri hajonta perhehoitajille maksettavista km-korvausten
suuruuksissa. Osa kunnista maksaa työsuhteisen km-korvauksen suuruista summaa
0,46 €/km eli korvaus on sama, jota kunnan työntekijät saavat työmatkakorvauksena
oman auton käytösta, osa taas maksaa Kelan korvauskäytäntöjen mukaan. Etelä-
Pohjanmaalla vaihteluväli ollessa 0,2 €/km-0,46€/km. Hyvinvointialueen aloittaessa
1.1.2023 alkaen tullaan perhehoidon kilometrikorvauksien yhdenmukaistamista koko
alueella.
Kilometrikorvauksen nostamisen kustannusvaikutus
Vuoden 2021 aikana Lapuan lastensuojelun toimeksiannossa toimi 17
perhehoitokotia. Vuoden 2021 aikana perhehoitajat ajoivat kilometrikorvattavia ajoja
yhteensä 81152 km á 0,20€/km. Kokonaissumma yhteensä 16 230,40 €. Korotus 0,20 €:
sta 0,30€:n tuo lisäkustannuksia vuoden 2021 ajettujen perhehoitokilometrien
mukaan laskettuna noin 8 115,20 € /vuosi.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että perhehoitajille maksettava kilometrikorvaus
on 1.6.2022 alkaen 0,30 €/km heidän ajaessaan toimeksiantosuhteen edellyttämiä
ajoja.
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§ 48
Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 15.4 - 19.5.2022
LAPDno-2022-170
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 15.4.-19.5.2022
Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 mom. mukaan: " Lautakunnan
alaisen toimielimen tai viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita, joista lautakunta on
ilmoittanut, ettei käytä otto-oikeuttaan".
Perusturvalautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden
käyttöä varten seuraavat perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset:
HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSET:
§ 19 Sairaanhoitajan täyttölupa / vastaanotto-toimenpideosasto
§ 20 Sairaanhoitajan toimen täyttölupa
§ 21 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.6.2022 alkaen
§ 22 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.8.2022 alkaen
§ 23 Lähihoitajan toimen täyttölupa / akuutti- ja kuntoutusosasto

HANKINTAPÄÄTÖKSET: -
YLEINEN PÄÄTÖS: -

Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä
perusturvajohtajan edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja merkitsi tehdyt
päätökset tiedokseen.
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Pöytäkirja
24.05.2022
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§ 49
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
1. Kooste Lapuan Voimaa vanhuuteen- työstä 2021-2022
2. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 8.4.2022 Valtionavustus julkiselle sosiaali- ja
terveydenhuollolle covid 19 epidemiasta vuonna 2021
3. Avi:n rekisteriote yksityinen elinkeinonharjoittaja Tmi Heikki Riikilä
4. Seinäjoen Kuulopiste Oy Luvan muutos
5. Attendo Terapia Oy, luvan muutos
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Haapala, Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Lapuan kaupunki
Perusturvalautakunta

§ 50
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Haapala
terhi.haapala@lapua.fi
Perusturvajohtaja
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:36

Pöytäkirja
24.05.2022
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Muutoksenhakukielto
§41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

