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Nimi

Minna Heikkinen
Kati Vehniäinen
Teija Turpeinen
Petteri Ristikangas
Erkki Pääkkönen
Pirjo Kukkonen

☒
☒
☐
☒
☐
☒
☒

Varajäsen

Seija Korhonen
Pirkko-Liisa Hätinen
Marjo Tolonen
Petri Jäntti
Steven Law
Jouko Paretskoi
Maire Nissinen
Virka

Paikalla

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Paikalla

perusturvajohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kotihoitopalveluiden esimies
vs. osastonhoitaja, Palvelukoti
Vuokko, asiantuntija
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
vs. perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä, ei §:t 45 ja 47

☐

Kirjoita virka

☐
☐

☒
☐
☐
☐
☒

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 42- 49

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

25.4.2019
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Maarit Tarvainen

Pirjo Kukkonen, Maarit Tarvainen §:t 45 ja 47

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Tervo 25.4.2019
Allekirjoitukset

Lea Harjumäki
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Pekka Puranen

Paikka ja pvm

Tervo 26.4.2019
Virka-asema

Allekirjoitus

toimistosihteeri

Pirkko Väätäinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 42
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 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
puhe- ja 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. Läsnäolooikeutta 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
niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin,
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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.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen
edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi on nimetty valtuutettu Jarmo
Tarkkonen.
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
sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle 18.4.2019.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
___________________________________________________________
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA
Perusturvaltk § 43
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 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:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirja tarkastetaan 25.4.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Puranen ja Lea Harjumäki. Pöytäkirja
tarkastetaan 25.4.2019
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk § 44
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 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 kokouskutsun asialistasta poikkeavan esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 45
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. 28.1.2019) 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 otto-oikeuden 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
- sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
- työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
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- 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, kotihoitopalveluiden esimiehen sekä Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan 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.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 21.3. – 24.4.2019
välisenä aikana vs. perusturvajohtajan, kotihoitopalveluiden esimiehen sekä
Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan viranhaltijapäätösten kohdalla.
Vs. perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä oleva päätös ajalla 21.3. –
24.4.2019:
- 3/2019, 8.4.2019, Pirjo Kukkonen, Hankintapäätös/virka-avun ostaminen
Tervon kunnan sosiaalitoimeen, sosiaalityö/ Tuusniemen kunta ja Vesannon kunta
Kotihoitopalveluiden esimiehellä ja vs. osastonhoitajalla ei ole otto-oikeuden
piirissä olevia päätöksiä ajalla 21.3. -24.4.2019.
Vs. perusturvajohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon,
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Päätös:
Perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla 21.3.24.4.2019 :
- 3/2019, 8.4.2019, Pirjo Kukkonen, Hankintapäätös/virka-avun ostaminen
Tervon kunnan sosiaalitoimeen, sosiaalityö/ Tuusniemen kunta ja Vesannon kunta
Kotihoitopalveluiden esimiehellä ja vs. osastonhoitajalla ei ole otto-oikeuden
piirissä olevia päätöksiä ajalla 21.3. -24.4.2019.
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Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaa edellä mainittuihin
perusturvajohtajan päätöksiin.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
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KAHDEN LÄHIHOITAJAN VAKINAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN JA VAKINAISESTI TÄYTTÄMINEN 1.5.2019 LUKIEN, TERVON KUNNAN KOTIHOITO
Perusturvaltk § 46
Tervon kunnan perusturvalautakunta on käsitellyt kotihoidon henkilöstöresurssia ja –rakennetta (Perusturvaltk. 5.9.2018 § 56).
Kotihoidossa on jo pidemmän aikaa ollut haasteita saada lähihoitajille ammattitaitoisia ja osaavia sijaisia äkillisiin, lyhytaikaisiin poissaoloihin. Jos sijaisia ei
ole saatu, kotihoitopalveluiden esimies on paikannut osan vuoroista, mutta
tästä huolimatta lyhytaikaisten poissaolojen sijaistaminen on ollut haasteellista
nykyisellä henkilökunnalla. Pidemmän päälle sijaispula on aiheuttanut henkilöstölle kuormitusta.
Kotihoidon sijaispulaan on haettu ratkaisuja laittamalla rekrytointi-ilmoituksia
työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuille (mol.fi), eri oppilaitoksiin, Tervon kunnan verkkosivuille ja tiedotettu asiasta myös epävirallisia kanavia pitkin.
Kotihoitopalveluiden esimiehen arvion mukaan Tervon kunnan kotihoidon pitkittyneeseen sijaispulaan pystytään vastaamaan varahenkilötoiminnan kautta.
Kotihoitopalveluiden esimies on yhdessä työntekijöiden kanssa keskustellut
varahenkilötoiminnan luomisesta kotihoitoon. Kotihoitopalveluiden kokonaisuuden kannalta kotihoitopalveluiden esimies on arvioinut, että tilanne sijaispulan osalta helpottuu, mikäli kotihoitoon palkataan yksi kokoaikainen lähihoitaja varahenkilöksi ajalla 1.10. - 31.12.2018. Kotihoitopalveluien esimiehen
mukaan henkilöstö on halukas myymään varahenkilön työpanosta muihin Nilakan kuntien kotihoitoihin silloin, kun omassa yksikössä ei äkillisiä sijaistarpeita ole.
Tervon kunnassa perusturvan toimialueella Palvelukoti Vuokolla ja kotihoidolla on yksi yhteinen varahenkilö. Todellisuudessa varahenkilön työpanos on
ollut kokonaisuudessaan Palvelukoti Vuokon työvahvuudessa usean vuoden
ajan, jotta lainmukainen henkilöstömitoitus on saatu turvattua.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 25 §:n mukaan tulosyksikön esimies päättää sijaisen ottamisesta alaisuuteensa kuuluvalle henkilöstölle enintään 12 kuukaudeksi. Toimistopäällikkö valitsee vakinaiset toimen- ja
viranhaltijat.
23 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää virankelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa. Jos henkilö
otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
21 §:n mukaan ko. toimien perustamisesta päättää kunnanhallitus. 16 §:n
kunnanhallitus myöntää luvan vakinaisten toimien täyttämiseen.
Kotihoitopalveluiden esimies kuvaa asiaa kokouksessa.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajalla tulee olla hyvä suullinen ja kir-
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jallinen suomenkielentaito. Toimen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Eduksi
katsotaan hakijan työkokemus, joustavuus ja omatoimisuus.
Työ on kolmivuorotyötä sisältäen viikonlopputyötä. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:n 2018 -2019 mukaisesti.
Toimien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen toimiin
valinnan vahvistamista valittujen tulee esittää työnantajalle hyväksyttävät lääkärintodistukset terveydentiloistaan.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:
1. Kunnanhallitus perustaa Tervon kuntaan kaksi lähihoitajan toimea 1.5.
2019 lukien, ensisijaisena sijoituspaikkana Tervon kunnan kotihoito.
2. Kunnanhallitus myöntää perusturvalautakunnalle/perusturvajohtajalle luvan täyttää toimet vakinaisesti 1.5.2019 lukien.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen lisäten, liite 2: kotihoidon esimiehen selvitys kotihoidon
varahenkilökokeilusta 1.10.2018 -30.4.2019/ kotihoidon määräaikaisen lähihoitajan työsuhteet 16.10.2017- 30.4.2019/ työntekijöiden vuosilomien järjestäminen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo
____________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

5 / 2019

24.4.2019
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LASTENSUOJELUN ASIOIDEN HOITAMINEN, TOIMIVALLAN VÄLIAIKAINEN SIIRTO / VESANNON
KUNTA 25.3.2019 ALKAEN 9.5.2019 SAAKKA TAI SIIHEN ASTI KUNNES PERUSTURVAJOHTAJA
TULEE HOITAMAAN VIRKAANSA
Perusturvaltk § 47
Tervon kunnan hallintosäännön (K.valt 28.1.2019) §:n 17 b mukaisesti perusturvajohtaja päättää Lastensuojelulain 417/2007 §:n 43-44 mukaiset lastensuojelun päätökset. Kyseisissä lastensuojelun päätöksissä asiat valmistelee
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Valmistelutyön tukena tulee olla käytettävissä oikeudellista asiantuntemusta ja muuta
lastensuojelun toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta. (Lastensuojelulaki 417/2007, § 41.) Päätökset vahvistaa perusturvajohtaja (Tervon kunnan
hallintosääntö K.valt. 28.1.2019 § 17 b). Tervon kunnan perusturvajohtaja on
virkavapaalla 23.3.2019 alkaen.
Tervon vs. perusturvajohtaja on neuvotellut perusturvajohtajan virka-avusta
Lastensuojelulain 417/2017 §:n 43-44 mukaisten lastensuojelun päätösten
valmistelun ohjaukseen sekä johtajavan viranhaltijan päätöksen tekoon ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä –opiskelijan ohjaukseen Vesannon kunnan perusturvajohtajan kanssa. Vesannon kunnan sosiaalityöntekijä ja perusturvajohtaja täyttävät lain asettamat vaatimukset ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän koulutuksesta.
Tervon kunnan hallintosäännön (K.valt. 28.1.2019) 116 §:n mukaan perusturvalautakunnassa esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Esittelijän ollessa esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunnan sosiaalityön viranomaisten työpanosta ostetaan tarvittaessa Tervon kunnan päättävänä viranomaisena toimimiseen lastensuojelun kiireellisten asioiden
hoitamisessa 25.3.2019 alkaen 9.5.2019 saakka tai siihen asti kunnes
Tervon perusturvajohtaja tulee hoitamaan virkaansa.
2. Tervon kunta sitoutuu maksamaan Vesannon kunnalle mahdollisesti
syntyvät kustannukset, sosiaalityön tuntihinta 75 €/h. Tervon kunta
korvaa matka- ym. välttämättömät kulut virka-avun suorittamiseen liittyen toteutuneiden kulujen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
______________________________________________________________
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IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS SANSIA OY:N TOIMESTA, PALVELUKUVAUS
Perusturvaltk § 48
Perusturvaltk § 20 (20.2.2019)
Tervon kunnanvaltuusto on § 95 13.12.2017 pidetyssä kokouksessa päättänyt, että Tervon kunta myy Attendolle 400.000 euron kauppahinnalla Tervon
kunnassa osoitteessa Tervontie 10, 72210 Tervo sijaitsevan Palvelukoti Vuokon rakennuksen liittymineen kunnanhallituksen ja Attendon kesken tammikuussa 2018 tarkistettavan kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Tervon kunnanhallitus on tarkastanut kauppakirjan 16.1.2018 pidetyssä kokouksessa kunnanvaltuuston edellytysten mukaisesti. Attendo rakentaa uuden, nykyaikaisemman ikäihmisten palveluasumisen yksikön Tervon kuntaan. Palvelukoti
Vuokon henkilöstö siirtyy Attendon palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein.
Tehostetun palveluasumisen yksikkö Vuokko on ainoa Tervon kunnan omistama yksikkö, joka on tuottanut ikäihmisten tehostettua palveluasumista. Palvelukoti Vuokon rakennuksen myynnin toteuduttua Tervon kunta ei enää tuota
tehostetun palveluasumisen palveluja. Attendo aloittaa toiminnan uuden rakennuksen valmistuttua, arviolta viimeistään syksyn 2019 aikana. Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun asumispalvelun palvelut hankitaan jatkossa kokonaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoilla tarkoitetaan palveluhankintoja,
jotka ylittävät kynnysarvon 400 000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoille on säädetty vain tämä yksi kynnysarvo, erillistä EU-kynnysarvoa ei siten
ole. Mikäli hankinta ylittää 400 000 euron kynnysarvon, tehdään kilpailutus
hankintalain 12 luvun mukaisesti. Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen vuosittainen hankintahinta tulee arvion mukaan ylittämään
edellä mainitun kynnysarvon.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja
pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen siten kuin muissa laeissa säädetään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen,
kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät.
Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun
hankinnassa hankintayksikön on hankintalain mukaan määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai
epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.
Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus on esitetty liitteessä nro 1.
Varsinaiset sopimusasiakirjat tulevat vahvistettavaksi myöhemmin.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta
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Perusturvalautakunta käsittelee liitteen nro 1 mukaisen ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen palvelukuvauksen kokouksessa ja tekee palvelukuvaukseen
tarvittavat muutokset.
Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa liitteen nro 1 mukaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa.
Päätös:
Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
Perusturvaltk §
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta käsittelee liitteen nro 1 mukaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen kokouksessa ja tekee palvelukuvaukseen tarvittavat muutokset.
2. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen palvelukuvauksen kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti.
Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään tarvittavia muutoksia asumispalvelukuvaukseen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
Perusturvaltk § 48
Palvelukuvauksen valmistelua on jatkettu.
Kotihoitopalveluiden esimies kuvaa kokouksessa palvelukuvauksen valmistelun tämän hetkistä vaihetta.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

_____________________________
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Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen nro 1 (Salassa pidettävä kilpailutukseen saakka, Julk.L 621/1999 24 § 17 kohta) mukaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen.
Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa vs. perusturvajohtajan tekemään tarvittavia muutoksia asumispalvelukuvaukseen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs .perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
_____________________________________________________________
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 49

1. Oppisopimus
2 Valtiokonttori Dnro VK /379/0801.02/2019, sotainvalidien avopalvelut
vuonna 2019
3. Valvira: Dnro V/10606/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Coronaria Contextia Oy
4. AVI: 21.3.2019 ISAVI/557/2019 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta
5. AVI: ohjauskirje 18.4.2019 ISAVI/3107/2019;ISAVI/3108/2019, sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen tulee aina perustus asiakkaan tarpeisiin
6. Sansian, palvelusopimus Tervon kunnan järjestämisvastuulla olevista
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista ja ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksista
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee vs. perusturvajohtajan esittelemät tiedoksi
saatettavat asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-6 tietoonsa saatetuksi.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen
Lisätietoja antaa vs .perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen, puhelin 0447 499251,
pirjo.kukkonen@tervo.fi
______________________________________________________________
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