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27.4.2022
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

27.4.2022 klo 17.00- 17.54
Valtuustosali/ Teams-kokous
Jäsen

Pekka Puranen, pj.;
Minna Hytönen, vpj.
Terhi Karppanen, jäsen
Ilkka Korhonen, jäsen
Tiia Pääkkönen, jäsen, etänä
Anja Pulkkinen, jäsen
Eetu Nousiainen, jäsen, etänä
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Paikalla

☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒

Nimi

Paikalla

Petri Jäntti
Pirkko-Liisa Hätinen
Pekka Nuutinen
Kimmo Karhatsu
Inkeri Palmio
Anja Farin
Joni Nuutinen
Virka

NN

Kirjoita virka

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 25 - 34

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

27.4.2022
Puheenjohtaja

Pekka Puranen

Pöytäkirjanpitäjät

Mari Jalava ei pykälä § 28, Pekka Puranen §
28

Tarkastusaika

Tervo 27.4.2022
Allekirjoitukset

Anja Pulkkinen
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
Paikalla

Lari Tiikasalo
Touko Raatikainen

Jonna Maapuro

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Varajäsen

vs. perusturvajohtaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
ma. perusturvan hallinon
asiantuntija, kotihoitopalveluiden
esimies
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Mari Jalava

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

(19)

Ilkka Korhonen

Paikka ja pvm

Tervo 28.4.2022
Virka-asema

Allekirjoitus

vs. toimistosihteeri/sosiaaliohjaaja

Niina Lappalainen
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Perusturvalautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

03/ 2022

27.4.2022

(19)
Julkinen

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 25
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 22.2.2022) 104 §:n mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on
käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja
oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten
tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää
ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen
julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä
henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan
liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon
kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan perusturvalautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi
perusturvalautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää
muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi päättää
asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
10 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on kutsuttuna puheja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja
yleiskeskustelun ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä
vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön taikka vanhusten ja vammaisten tarvitsemien palvelujen
kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy
salassa pidettäviä tietoja.
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolo-oikeus
lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun
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niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka lasten ja nuorten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin
asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall. 31.8.2021 § 218) kunnanhallituksen
edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa.
Perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi on nimetty valtuutettu
Pekka Puranen.
116 §:n mukaan perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii
esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa
tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan
kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan perusturvalautakunta on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi
katsotaan myös perusturvalautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen
sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle
21.4.2022
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA
Perusturvaltk § 26
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 12.8.2021) 124 §:n mukaan
pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan
pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja
ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan
puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa
voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anja Pulkkinen ja Ilkka Korhonen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 21.4.2022.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk § 27
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 22.2.2022) 114 §:n mukaan asiat
käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi
ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee
harkita tapauskohtaisesti.
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Lisäksi päätettiin käsitellä ylimääräisenä § 34 Leasingautojen hankkiminen
kotihoidon käyttöön 1.6.2022 alkaen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 28
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa
käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä
siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 22.2.2022) 18 §:n mukaan
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla
hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
(lautakunnan tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai
toimistopäällikköä (esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos
asianomaiset kunnat niin sopivat.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen.
Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä
ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta ottooikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan
kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä ottooikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
- sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai
työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton
oikeus
- harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on
enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
- vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
- henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
- henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja
määrävuosikorotuksia koskevat asiat
- eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
_____________________________
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- sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
- työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
- sivutoimi-ilmoitukset
- henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
- henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan
tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on neljän
(4) päivän kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan)
tekemästä päätöksestä, joka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan
käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja
lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta,
määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Perusturvalautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä perusturvajohtajan, vs.
perusturvajohtajan sekä kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset.
Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat
luettavissa päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa.
Perusturvalautakunta päättää, käyttääkö se otto-oikeuttaan ko.
viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn
eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n
palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan
puheenjohtaja.
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan
- 11.3. – 27.4.2022 välisenä aikana vs. perusturvajohtajan
- 11.3. – 27.4.2022 välisenä aikana ma. perusturvan hallinnon asiantuntijan,
kotihoitopalveluiden esimiehen tekemien viranhaltijapäätösten kohdalla.
vs.perusturvajohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n 4.kohdan palvelussuhdejääviys).
Pöytäkirjan pitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET KÄSITTELYAJAT
Perusturvaltk § 29
Tervon kunnan perusturvalautakunta on hyväksynyt Tervon kunnan
sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelman käyttöönotettavaksi 21.4.2021
(Perusturvalautakunta 3/2021 § 35). Prosessin sisäiseen valvontaan liittyen
käsittelytilaston seuranta on perusturvalautakunnan kokousten esityslistan
perusasiana. Perusturvajohtaja raportoi näin säännöllisesti käsittelyaikojen
toteutumista perusturvalautakunnalle.
1.3. – 31.3.2022 vireille tulleiden tai avoinna olleiden lastensuojeluasioiden tai
sosiaalihuoltolain mukaisten asioiden palvelutarpeen arvioinnin käsittely on
aloitettu määräajan puitteissa ja vireillä olleet palvelutarpeen arvioinnit ovat
valmistuneet määräajan puitteissa.
1.3. – 31.3.2022 saapuneet vammaispalvelulain mukaiset hakemukset sekä
vireille tulleet palvelutarpeiden arvioinnit ovat käsitelty määräajan puitteissa.
1.3. – 31.3.2022 saapuneet toimeentulohakemukset ovat käsitelty määräajan
puitteissa lukuun ottamatta yhtä hakemusta, jossa käsittelyaika on ylittynyt
kolme päivää. Selvitys määräajan ylittymisestä esitellään kokouksessa (liite 1,
salassa pidettävä JulkL 621/1999 24 § 25 k).
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa aikavälin 1.3. – 31.3.2022 hakemusten
käsittelyajat.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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PERUSTURVAN AJANKOHTAISKATSAUS
Perusturvaltk § 30
vs. perusturvajohtaja antaa informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
1. Sosiaali- ja terveysministeriö 11.3.2022: Tiedote sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista Ukrainasta tulleille henkilöille
2. Sosiaali- ja terveysministeriö 25.3.2022: Ohjeistus eri toimijoiden vastuista
luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneen tai sinne palaamatta jättäneen
lapsen palauttamiseksi sijaishuoltopaikkaansa
3. Sisäministeriö 8.4.2022: Kirje kuntien korvauksista vastaanottopalveluiden
tuottamisesta tilapäistä suojelua saaville
4. Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.3.2022: Kirje hyvinvointialueen valmistelusta
nuorten työpajatoiminnan – kuntouttavan työtoiminnan osalta
5. Valvira 25.3.2022: Saaristolääkärit Oy – Skärgårdsdoktorn Ab; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Dnro
V/8876/2022
6. Valvira 1.4. 2022: Ohje kuntien ja hyvinvointialueiden lain noudattamisesta
julkisten hallintotehtävien ulkoistamisissa Dnro V/1193/2022
7. Valvira 4.4.2022: Attentio Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen Dnro V/4939/2022
8. Valvira 5.4.2022: Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Dnro
V/9450/2022
9. Valvira 7.4.2022: Suomen Terveystalo Oy; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus Dnro V/10400/2022
10. Valvira 7.4.2022: Suomen Terveystalo Oy; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus Dnro V/8064/2022
11. Valvira 11.4.2022: Suomen Punainen Risti Tampereen osasto; Lupa
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Dnro V/33322/2021
12. Valvira 12.4.2022: Suomen Rokotepalvelu Oy; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva lain muuttaminen Dnro V/9280/2022
13. Aluehallintovirasto 15.3.2022: Kirje kuntien ja kuntayhtymien tehostetun
palveluasumisen toimintayksiköille Webropol-kyselystä koskien yksiköiden
lääkäripalvelujen järjestämistä ISAVI/2415/2022, ISAVI/2416/2022
14. Aluehallintovirasto 24.3.2022: Modelon Oy; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / uusi toimipaikka ja
toimintakuntien lisäys ISAVI/2087/2022, ISAVI/2098/2022
15. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 29.3.2022: Ennakkotiedot vuoden 2021
lastensuojelutilastosta
16. Vaalijalan kuntayhtymä 15.3.2022: Kirje vuokratason pysymisestä samana
Kanervan palvelukodin osalta

vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-16 tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.4.2022

Nro/vuosi

(19)

03/ 2022

Julkinen

Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.4.2022

Nro/vuosi

(19)

03/ 2022

Julkinen

KEHITYSVAMMAISTEN JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA ASUMISPALVELUSTA
PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT
Perusturvaltk § 31
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1
momentin 2 kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja
lain 39 §:ssä ja –asetuksessa 3 §:ssä tarkoitettu kuljetus.
Kehitysvammaisen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu
lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (=
osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista
ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu
lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 §:ssä säädetään ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1,3, ja 4 momentissa
säädetään.
Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakas maksaa kaikki
ne maksut, jotka aiheutuvat tavallisesta asumisesta, esimerkiksi vuokra,
sähkö- ja vesimaksut, ateriat ja muut elinkustannukset (=ylläpito). Mikäli
yksityinen palveluntuottaja ei peri asumiseen liittyviä kustannuksia suoraan
asiakkaalta ja ne sisältyvät perusturvalautakunnalta perittävään maksuun,
perii perusturvalautakunta kustannukset asiakkaalta.
30.6.2021 saakka yksityiset palveluntuottajat ovat perineet suoraan
kehitysvammaiselta asiakkaalta ateria- ja ylläpitomaksut. Uuden
asiakasmaksulain voimaan tulon jälkeen 1.7.2021 alkaen yksityiset
palveluntuottajat ovat laskuttaneet kulut kunnilta, jotka ovat puolestaan
voineet laskuttaa ko. maksut asiakkailta, mikäli erityishuolto-ohjelmassa ei ole
määritelty asiakkaalle ilmaisia aterioita.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta vahvistaa muutokset 1.1.2022
voimaantulleeseen Tervon kunnan sosiaalipalveluiden
asiakasmaksuihin (liite 2).
2. Perusturvalautakunta toteaa, että ateria- ja ylläpitomaksut voidaan
tarvittaessa periä takautuvasti vuoden 2022 alusta lukien.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.4.2022

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Nro/vuosi

03/ 2022

(19)
Julkinen

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(19)

03/ 2022

27.4.2022

Julkinen

THL:N KERRO PALVELUISTASI- KYSELY TERVON KUNNAN KOTIHOITOPALVELUISSA AJALLA
14.03. - 13.05.2022.
Perusturvaltk § 32
THL selvittää vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyttä pilottikyselyllä
ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti vuonna 2022. Kyselyn saavat
vastattavakseen kaikki säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen
ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat Suomessa.
Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä
vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain
uudistukseen. Esityksen mukaan THL toteuttaa vuodesta 2023 alkaen
kansallisen kyselyn joka toinen vuosi. Kysely liitetään osaksi THL:n
velvoittavien tiedonkeruiden kokonaisuutta. Toimintayksiköille tulee
lakiuudistuksen myötä velvoite mahdollistaa asiakkaidensa vastaaminen
kyselyyn.
Tiedonkeruun ajankohta on 14.3.–13.5.2022. Kyselyn avautuessa THL on
toimittanut yksiköihin tiedonkeruuseen liittyvän ohjeistuksen ja materiaalit.
Yksiköt vastaavat kyselyjen toimittamisesta omille asiakkailleen.
Tiedonkeruussa käytetään rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä. Asiakas
voi vastata kyselyyn yksin tai yhdessä läheisen, hoitajan tai muun avustajan
kanssa. Läheinen voi myös vastata kyselyyn asiakkaan puolesta tämän
luvalla. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Missään vaiheessa
asiakkaiden henkilöllisyys ei tule THL:n tietoon.
Tervon kunnan kotihoitopalveluissa kysely toteutetaan pääsääntöisesti
omahoitajavetoisesti. Lisäksi omaiset voivat halutessaan tehdä kyselyn
yhdessä asiakkaan kanssa. Kyselystä on tiedotettu maaliskuussa Tervon
kunnan internet- sivuilla sekä Facebook -sivuilla. Hyödynnämme kyselyä ja
myöhemmin sen tuloksia omavalvontasuunnitelman mukaiseen palvelujen
arviointiin sekä kehittämiseen.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa THL:n kerro palveluistasi -kyselyn
tavoitteet sekä sen toteutuksesta Tervon kunnan kotihoitopalveluissa.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.4.2022

SALASSA PIDETTÄVÄ
Julk.L.621/1999 24 § 25 k
Perusturvaltk § 33

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Nro/vuosi

03/ 2022

(19)
Julkinen

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.4.2022

Nro/vuosi

(19)

03/ 2022

Julkinen

LEASINGAUTOJEN HANKKIMINEN KOTIHOIDON KÄYTTÖÖN 1.6.2022 ALKAEN
Perusturvaltk § 34
Kotihoidon työntekijät käyttävät tällä hetkellä työtehtäviensä hoitamisessa
omaa autoa, josta heille maksetaan kilometrikorvausta 0,46 € kilometriä kohti.
Oman auton käytön edellyttäminen työtehtävissä ei kuitenkaan ole kaikille
työntekijöille soveltuvin ratkaisu, joten työolosuhteiden parantamiseksi asia on
syytä tarkastella uudestaan.
Hallintopäällikkö on pyytänyt tarjouksia kahdesta (2) leasingautosta
huoltoleasingsopimuksella (kesto 36 kuukautta). Tarjouksia saatiin kolme
kappaletta, joista kokonaisedullisin oli Veljekset Laakkonen Oy:n tekemä.
Huoltoleasingsopimus ei sisällä autojen polttoaine- tai vakuutusmaksuja.
Tarkemmat kustannusvertailulaskelmat oheismateriaali 1. Huoltoleasing
sopimus on tarkoitus siirtää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023
alkaen.
Tervon hallintosääntö (kvalt 22.2.2022) 15§ Lautakunnat päättävät
vastuualueellaan yleisen ratkaisuvallan perusteella asioista, jotka koskevat
ratkaisuja, joista päättäminen on tarpeen tulosalueen toiminnan turvaamiseksi
ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin säädetty
taikka määrätty tahi kuntastrategiasta tai talousarviosta muuta johdu.
vs.perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että:
1. kotihoidon ja kotisairaanhoidon käyttöön hankitaan kaksi (2) leasingautoa
1.6.2022 alkaen,
2. valtuuttaa vs. perusturvajohtajan sopimaan kahden (2) auton
huoltoleasingsopimuksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

TERVON KUNTA

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
Kuntalaki 410/2015 § 134

Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

§:t

27.4.2022

34

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Tervon kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Päätökset, pois lukien salassa pidettävät päätökset, laitetaan muutoksenhakuohjeineen kunnan
internet-sivuille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Päätökset ovat kunnan internet-sivuilla vähintään
14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tervon kunnan perusturvalautakunta
Postiosoite: Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: tervon.kunta@tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 017-499111
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00 – 14.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tervon kunnanvirastosta:
Postiosoite: Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: tervon.kunta(at)tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 017-499 111
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00 – 14.00
Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Asianosainen

28.4.2022/NL

sähköpostilla

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

☐

Todisteellinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 60), postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamalla
asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle / haastetiedoksiantona

☒ Tavallinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 59)
☐ Yleistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 62)
☐ Sijaistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 61)
☐ Tiedoksianto ulkomaille (hallintolaki 434/2003 § 63)

TERVON KUNTA

HALLINTOVALITUS,

Perusturvalautakunta

tavallinen tiedoksianto
Kokouspäivämäärä 27.4.2022
§:t 33

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite:
PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42 502
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan muutosta,
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:




päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta,
sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
26.7.1993/701.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
vs. Perusturvajohtaja Mari Jalavalta
Postiosoite: Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: mari.jalava(at)tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 044 7499263
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00-11:00 ja 12.00-14.00
Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Muutosta haetaan

Asianosainen

kuntalain mukaan /kuntalaki 95 §, hallintolaki 56-58
§:t)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi

(Muutosta

haetaan kuntalain mukaan /kuntalaki 95 §, hallintolaki 56-58
§:t),

☐

pvm/tiedoksiantaja
Luovutettu asianosaiselle (Muutosta haetaan kuntalain
mukaan /kuntalaki 95 §, hallintolaki 56-58 §:t)

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Asianosainen

Tervo 27.4.2022/NL

☐

Todisteellinen tiedoksianto (Muutosta haetaan hallintovalituksella / hallintolaki 55-61 §:t),
postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamaala asikirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän
edustajalle / haastetiedoksiantona

☐ Tavallinen tiedoksianto (Muutosta haetaan hallintovalituksella / hallintolaki 55-59 §:t)
☐ Yleistiedoksianto (Muutosta haetaan hallintovalituksella / hallintolaki 55-58, 62 §:t)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kunta
TERVON KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

27.4.2022

25-32

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan
perusteet
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät
25-32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
HallintolainkäyttöL 586/1996 § 5 §: Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista.
Hallintolaki 434/2003 § 48: Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai
päätös ei ole valituskelpoinen, päätöksen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä
säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

27.4.2022/NL
Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

☐

Todisteellinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 60), postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamalla
asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle / haastetiedoksiantona

☒ Tavallinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 59)
☐ Yleistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 62)
☐ Sijaistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 61)
☐ Tiedoksianto ulkomaille (hallintolaki 434/2003 § 63)

