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Tiia Pääkkönen, jäsen
Pekka Puranen, jäsen
Pekka Nuutinen, jäsen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 20
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 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 Risto
Korhonen.
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 25.6.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA
Perusturvaltk § 21
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 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.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Puranen ja Risto Korhonen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 1.7.2020.
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 § 22
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 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.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Lisäksi päätettiin käsitellä:
-

§ 30, Epäily tietosuojaloukkauksesta.

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 § 23
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. 13.12.2019) 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, 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.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 12.2 – 25.6.2020
välisenä aikana perusturvajohtajan, vs. perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijapäätösten kohdalla.
Perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla 12.2. –
11.5.2020
- 25/2020, 14.4.2020 Tervon kunnan määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaaminen ajalle 14.4.-31.5.2020
- 37/2020, 5.5.2020 Tervon kunnan määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaaminen ajalle 1.7.-31.8.2020
vs. perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla 12.5. –
25.6.2020
- 1/2020, 18.5.2020; Tervon kunnan yhdennetyn sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 1.6.2020 alkaen toistaiseksi
- 2/2020, 1.6.2020; Tervon kunnan määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaaminen ajalle 1.6.-31.7.2020
- 11/2020, 8.6.2020; Tervon kunnan sairaanhoitajan viran
täyttäminen/ kotihoito 8.6.2020 alkaen toistaiseksi
Kotihoitopalveluiden esimiehen otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla
12.2. – 25.6.2020
-

65/2020, 12.5.2020; Hankintapäätös / etälaitteiden hankinta
virtuaalikotihoitoa varten

Vs. perusturvajohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon,
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
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Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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TERVON KUNNAN TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA 18.3. - 16.6.2020 VÄLISENÄ AIKANA
Perusturvaltk § 24
Khall. § 153 (16.6.2020)
Khall. § 114 (5.5.2020)
Khall. § 90 (2.4.2020)
Khall. § 80 (26.3.2020)
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.
Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta
2020 asti.
Poikkeusoloissa sovelletaan normaaliajan lainsäädäntöä mukaan lukien Tartuntatautilaki (1227/2016) ja Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista
(146/2017: 69/2020) sekä Valmiuslakia (1552/2011) niiltä osin kuin hallituksen
antamat täytäntöönpanoasetukset tulevat valiokuntakäsittelyiden jälkeen hyväksytyiksi eduskunnassa.
Kunnanhallitukselle on (17.3.2020 § 66) saatettu tietoon tartuntatautilakiin ja asetukseen liittyvät tiedotteet, ohjeet ja Itä-Suomen aluehallintoviraston, päätös ISAVI/2144/2020, 13.3.2020 (Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä, kielletään
13.3.2020-12.4.2020 kello 24.00 välisenä aikana).
Kunnanhallitus on hyväksynyt Tervon kunnan Tartuntatautilain (1227/2016), asetuksen (146/2017; 69/2020) ja Valmiuslain (1552/2011) mukaisesti päivitetyn valmiussuunnitelman yleisen osan (Khall. 17.3.2020 § 67).
”Tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Tervon kunnan osalta vastuuviranhaltijaksi määrätään kunnanjohtaja ja varalle hallintojohtaja; toimielimeksi
määrätään kunnanhallitus. Aluehallintovirasto voi tehdä vastaavat päätökset
silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.”
Kunnanhallitus on hyväksynyt Ohjeistuksen koronavirukseen varautumisesta
em. lakien mukaisesti Tervon kunnassa (Khall. 17.3.2020 § 67):
”Tervon kunnan palvelut turvataan kaikissa olosuhteissa. Palveluiden tuottamisella taataan kuntalaisen riittävä hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Palvelut
tuotetaan yhteistyössä tytäryhteisöjen, ostopalveluiden tuottajien sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa annettujen lakien, asetusten, määräysten tai ohjeiden puitteissa.
Poikkeusoloja varten on nimetty johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä.
Poikkeustilanteen hallinnasta ja tilanteen seurannasta vastaa johtoryhmä yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa.
Hallintokunnittain on määritelty poikkeusolojen henkilöstö ja viran- ja toimenhaltijoiden muutetut toimipaikat poikkeusoloissa 18.3. - 13.4.2020 välisenä
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aikana. Vuosilomajärjestelyjä on tarkennettu. Henkilöstölle on annettu ohjeet
työskentelystä poikkeusoloissa. Etätyötä tehdään mahdollisimman paljon esimiehen kanssa sovittavalla tavalla. Hygieniatasoa nostetaan poikkeusoloissa.
Varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti Kurrekummussa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
Tervon Yhtenäiskoulun tilat suljetaan 18.3.2020 ja lähiopetus keskeytetään.
Koulussa järjestetään perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden
lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Sisä-Savon Kansalaisopiston opetus keskeytyy isäntäkunnan, Suonenjoen
kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.
Liikuntasali, kuntosali, kirjasto, nuorisotalo Manttu suljetaan. Liikunta- ja kuntosalivuorot sekä liikuntasalissa pidettävät tapahtumat perutaan. Kunnanviraston tilavaraukset perutaan. Kunnanvirasto suljetaan 18.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Asiakkaita palvellaan pääsääntöisesti puhelimitse.
Kuntalaisia ohjataan välttämään ja rajoittamaan julkisia kokoontumisia kymmeneen henkilöön ja välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Yli 70vuotiaita ohjataan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien
kunnalliset luottamushenkilöt.”
20.3.2020 hallitus totesi, että on osoittautunut haasteelliseksi määritellä, mitkä
ovat ne yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset alat, joilla työskentelevien
vanhempien lapsille järjestetään perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus.
Tästä syystä 1-3 luokkien lähiopetukseen voivat osallistua 23.3.2020 lukien
kaikki ko. luokkien oppilaat vanhempien harkinnan mukaan. Vahva suositus
kuitenkin on, että kaikki ne oppilaat, joilla on mahdollisuus jatkavat opiskeluaan etäopetuksessa kotonaan.
20.3.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kunnille ohjeistuksen sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisestä poikkeusoloissa. Ohjeistuksen mukaan
kunnan asukkaiden välttämätön terveyden- ja sairaanhoito, huolenpito ja toimeentulo on varmistettava poikkeusoloissakin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa
toteutettaessa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. Ohjeen mukaan Tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan yksittäistäkään sosiaali- tai terveyspalvelua kokonaisuudessaan. Tarvittava toiminta on pyrittävä järjestämään kunnassa tarpeen mukaisella tavalla. Palvelujen yksilöllinen tarve tulee arvioida viime kädessä jokaisen henkilön kohdalta erikseen siten, ettei kenenkään oikeus viimesijaiseen toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu.
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Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain (1227/2016) 58
§:n 1. momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien koulujen tilat suljettaviksi
13.4.2020 saakka (ISAVI/2323/2020, 23.3.2020).
Tervon kunnan laaja johtoryhmä on kokoontunut 17.3.2020, 20.3.2020 ja
23.3.2020.
17.3.2020 johtoryhmälle selvitettiin, miten valmiussuunnitelman yleiseen
osaan on päivitetty varautuminen koronavirukseen Tartuntatautilain mukaisesti. Lisäksi valmisteltiin kunnanhallitukselle ohjeistusta poikkeusoloihin varautumisesta.
20.3.2020 selvitettiin johtoryhmälle kuluneen viikon poikkeusolojen toimenpiteet hallintokunnittain ja yksiköittäin sekä päivitettiin henkilöstöresurssit.
23.3.2020 päivitettiin valtion ohjeistuksen muutokset ja niistä aiheutuvat toimenpiteet sekä rekrytointikäytänteet hallintokunnittain ja yksiköittäin; ohjeistettiin esimiehet tekemään muihin tehtäviin siirrettyjen työntekijöiden päätökset; palvelussuhteen ehdot/työsopimukset; todettiin, että siirrettäessä työntekijöitä poikkeusolojen aikana muihin tehtäviin vältetään henkilöstön lomautuksia tai täydennetään vajaata työmäärää; päivitettiin ohjeistusta kuntalaisten
tiedottamiseen.
Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 18.3.2020-26.3.2020 väliseltä ajalta:
1) Suunnitelma toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi epidemia- ja pandemiatilanteessa; Attendo Oy, 18.3.2020
2) Itä-Suomen aluehallintovirasto; Sosiaalihuollon tilannekuvan kokoaminen:
Koronavirus, 19.3.2020
3) Tervon kunnan laaja johtoryhmä, 20.3.2020 klo 12.00-13.40
4) Tervon kunnan perusturvan toiminta-alueen kiireettömien palveluiden keskeytys, perusturvajohtajan sijaisen nimeäminen ja sosiaalitoimen työohjeet ajalla 18.3.-13.4.2020; Tervon kunnan perusturvajohtajan viranhaltijan
päätös 13/2020, 20.3.2020
5) Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle; Itä-Suomen aluehallintovirasto, Päätös ISAVI/2323/2020,
23.3.2020; Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain
(1227/2016) 58 §:n 1. momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien koulujen tilat suljettaviksi 13.4.2020 saakka.
6) Rahoituksen saatavuudesta ei tarvitse huolehtia; Kuntarahoituksen asiakastiedote 23.3.2020
7) Tervon kunnan laaja johtoryhmä, 23.3.2020 klo 10.00-11.05
8) Tervon kunnan sosiaalitoimen Skype-palaveri, 23.3.2020
9) Tervon kunnan perusturvan, vanhuspalveluiden toiminta-alueen kiireettömien palveluiden keskeytys; Tervon kunnan kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijan päätös 31/2020, 23.3.2020
10) Määräaikainen sosiaaliohjaajan toimi 18.3.2020-13.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulu – ma. sivistysjohtaja/rehtorin viranhaltijapäätös 97/2020,
24.3.2020
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11) Tervon kunnan perusopetuksen oppilaiden vakuutusturva etäopiskelussa/normaaliolojen laajennettu vakuutusturva; Tervon kunnan hallintojohtajan viranhaltijan päätös 30/2020, 24.3.2020
12) Tervon kunnan työntekijöiden vakuutusturva etätyössä, Pohjola Vakuutus;
Tervon kunnan hallintojohtajan viranhaltijan päätös 30/2020, 24.3.2020
13) Viranhoitomääräys, sosiaalitoimen määräaikainen sosiaaliohjaajan virka
poikkeusolojen aikana 18.3.-13.4.2020; Tervon kunnan perusturvajohtajan
viranhaltijan päätös 17/2020, 25.3.2020
14) Etätyö Tervon kunnan sosiaalitoimessa poikkeusolojen aikana 18.3.13.4.2020; Tervon kunnan perusturvajohtajan viranhaltijan päätös
19/2020, 25.3.2020
15) Tervon Yhtenäiskoulun rehtorin yhteenveto koulun toiminnan järjestelyistä/luettelo rehtorin viranhaltijapäätöksistä 1.3.2020-25.3.2020 välisenä
aikana
16) Kimmo Honkasen nimeäminen sivistysjohtajaksi määräaikaisesti poikkeusolojen ajaksi 18.3.-13.4.2020, Hallintojohtajan päätös 26.3.3030 § 32
17) Juha Honkaselän toimipaikan määrääminen kokoaikaisesti Tervon kuntaan poikkeusolojen ajaksi 18.3.-13.4.2020
18) Pihlajalinna tiedote 26.3.2020, työterveyspsykologin vinkit etätöihin ja
huolten käsittelyyn
19) Tiedote asukkaille Tervon kunnan palveluista koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana, 27.3.2020
20) Suomen Kuntaliiton ohjeistus sähköisten kokousten käyttöönotosta kunnissa / lakimiehen kannanotto hallintojohtajan esittämään kysymykseen
hallinnon toimintatavoista poikkeusolojen aikana, 24.3.2020.
21) Tervon yhtenäiskoulun rehtorin toimenpiteet ja päätökset Korona -virukseen liittyen 2.4.2020 mennessä.
Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 13.12.2019) § 10.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:

-

-

-

1. Kunnanhallitus kumoaa kunnanhallituksen 17.3.2020 §:n 67 ”Ohjeistuksen
koronavirukseen varautumisesta em. lakien mukaisesti Tervon kunnassa”,
jotka koskevat
Kunnan hallintoa Valmiuslain (1552/2011) §:n 108 mukaisesti (Valmiuslaki ei
ole ko. §:n osalta voimassa; kunnan hallinto toimeenpannaan Kuntain ja hallintosäännön mukaisesti)
Tarvittaessa työnantaja voi poiketa Työaikalain (872/2019, lepoaika ja ylityö,
884/2019) ja Vuosilomalain (162/2005) velvoitteista (Valmiuslaki ei ole voimassa ko. osilta; Työaika- ja vuosilomaalia noudatetaan)
Kuntalainen, jonka kotikunta on Suomessa joka on täyttänyt 18, mutta ei 68
vuotta on velvollinen tekemään Valmiuslain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä (Valmiuslaki ei ole voimassa ko. osilta).
2. Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet
tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 18.3.2020-26.3.2020 väliseltä ajalta.
3. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan em. viranhaltijoiden päätökset, joilla on
toimeenpantu kunnanhallituksen poikkeusolojen järjestelyihin liittyvät päätökset.
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Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
Khall. § 90
Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.3.2020-2.4.2020 väliseltä
ajalta:
1) Tervon kirjastossa tehdyt toimenpiteet koronaviruksen aiheuttaman sulkemisen takia, 18.3.2020
2) Hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminta jatkuu koronavirustilanteen aikana;
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Tiedote 18.3.2020
3) Tervon kunnan työntekijöiden vakuutusturva etätyössä, Pohjola Vakuutus;
hallintojohtajan viranhaltijan päätös 30/2020, 24.3.2020
4) Laajan johtoryhmän kokousmuistio 27.3.2020
5) Tervon kunnan työntekijöiden vakuutusturva etätyössä, täydennetty Hjpäätöstä 30/2020, Pohjola Vakuutus Oy; hallintojohtajan viranhaltijan päätös 34/2020, 30.3.2020
6) Etätyö Tervon kunnassa poikkeusolojen aikana 18.3.2020 lukien; hallintojohtajan viranhaltijan päätös 35/2020, 30.3.2020
7) Etätyö Tervon kunnan sivistystoimessa poikkeusolojen aikana 18.3.13.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulun rehtorin päätös, 30.3.2020
8) Tervon liikuntahallin ja Nuorisotalo Mantun sulkeminen 18.3.-13.4.2020
väliseksi ajaksi; Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimiehen viranhaltijan
päätös 1/2020, 30.3.2020
9) Hallintojohtajan päätös Tervon kunnan työntekijöiden vakuutusturva etätyössä, täydennetty Hj-päätöstä 30/2020, 30.3.2020
10) Hallintojohtajan päätös Etätyö Tervon kunnassa poikkeusolojen aikana
18.3.2020 lukien, 30.3.2020
11) Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa; Sosiaali- ja terveysministeriön ohje,
31.3.2020
12) Toimeentulotuen käsittely koronaepidemian aiheuttaman erityistilanteen
ajan; Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 3/2020, 31.3.2020
13) STM:n ohje: koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa, 31.3.2020
14) Kirjastot ja korona; Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote, 1.4.2020
15) STM:n ohje: Tartuntatautilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen
sosiaalihuollon yksiköissä, Ohje 1.4.2020
16) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue, Jyväskylä, Opetustoimi, opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen,
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely,
2.4.2020
17) STM:n Päätös Valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjaustoimiin ryhtymisestä, 1.4.2020.
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Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.
toukokuuta 2020 saakka. Hallitus antoi uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle 31.3.2020. Jatkamisesta on päätettävä tällä viikolla, jotta voimassaolo
ehditään käsitellä eduskunnassa ajoissa.
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan
kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Myös kirjaston osalta rajoitukset jatkuvat. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
Hallitus päätti myös aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi, sekä laivaliikenteen henkilö- ja
matkustajaliikenteen lopettamiseksi, lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.
Hallitus päätti myös, että Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testaamista koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin
epäilys sairastumisesta.
Hallitus antoi 31.3.2020 eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.
Hallitus päätti myös vahvistaa valtioneuvoston kansliassa toimivan koronakoordinaatioryhmän (VN COVID-19) kokoonpanoa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.3.2020-2.4.2020 väliseltä ajalta.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Kunnanhallitus totesi, että hallitus 30.3.2020 linjannut rajoitustoimien jatkuvan
13. toukokuuta 2020 saakka. Tervon kunnan poikkeusolojen palvelut tuotetaan hallituksen linjausten ja suositusten mukaisesti kunnanhallituksen
(17.3.2020 §:t 66- 67; 26.3.2020 § 80) linjausten mukaisesti.
Kunnanvirasto pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
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Khall. § 114
Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 3.4.2020-5.5.2020 väliseltä
ajalta:
1) Tervon kunnankirjaston sulkeminen koronaepidemian takia 18.3.13.4.2020; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehen viranhaltijan päätös
4/2020, 17.3.2020
2) Määräaikainen varhaiskasvatuspalvelujen esimiehen toimi, Marjo Tolonen, 18.3.-13.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulun ma. sivistysjohtaja/rehtorin
viranhaltijapäätös 101/2020, 27.3.2020
3) Etätyö Tervon kunnan sivistystoimessa poikkeusolojen aikana 18.3.13.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulun ma. sivistysjohtaja/rehtorin viranhaltijapäätös 102/2020, 27.3.2020
4) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen muistio 31.3.2020
5) Vesihuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa; Maa- ja metsätalousministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön
tiedote
6) Koronapandemian takia perustettujen tilapäisten hoitolaitostilojen paloturvallisuus; Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote 2.4.2020
7) Tervon kunnankirjaston sulkemisen jatkaminen koronaepidemian takia
13.5.2020 saakka; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehen viranhaltijan
päätös 5/2020, 2.4.2020
8) Järjestöjen tilannekuvan kokoaminen; Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n kirje 3.4.2020
9) Tervon kunnan laajan johtoryhmän kokousmuistio 3.4.2020
10) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely vk 15; Yhteenveto
11) Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön; Ohje
6.4.2020
12) Paikallinen tilannekuva koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista vesihuoltoon; Sosiaali- ja terveysministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön
sekä Ympäristöministeriön ohje 6.4.2020
13) Tukea poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin; Opetushallituksen ohje
6.4.2020
14) Koronavirustartunnan torjunnassa noudatettavat toimenpiteet; Ohjeistus
kotihoitoon 6.4.2020
15) Tervon kunnan kotihoidon asiakkaat ja omaiset; Kotihoitopalveluiden esimiehen tiedote 7.4.2020
16) Sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojeluohjeet hautaamiseen COVID-19-epidemiassa, 7.4.2020
17) Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa; Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan kirje
7.4.2020
18) Tervon Yhtenäiskoulun kouluruokailun järjestäminen poikkeusoloissa;
kunnanjohtajan viranhaltijan päätös 2/2020, 7.4.2020
19) Varhaiskasvatusmaksujen maksuhyvitykset Tervon kunnassa poikkeusolojen aikana 18.3.2020 lukien; kunnanjohtajan viranhaltijan päätös
8/2020, 8.4.2020
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20) Korjaus kunnanjohtajan päätökseen 8/2020, Varhaiskasvatusmaksujen
maksuhyvitykset Tervon kunnassa poikkeusolojen aikana 1.4.2020 lukien;
kunnanjohtajan viranhaltijan päätös 9/2020, 8.4.2020
21) Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle; Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2700/2020,
8.4.2020
22) Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle; Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2701/2020,
8.4.2020
23) Tervon kunnan laajan johtoryhmän kokousmuistio 8.4.2020
24) Ohjeita koronaviruksesta ja tietosuojasta henkilöstölle; Tervon kunnan
ohje henkilöstölle 8.4.2020
25) Ohjeita tietosuojasta ja riskeihin varautumisesta henkilöstölle; Tervon kunnan ohje henkilöstölle 8.4.2020
26) Viranhoitomääräys, sosiaalitoimen määräaikainen sosiaaliohjaajan virka
poikkeusolojen aikana 14.4.-13.5.2020, Jalava Mari; Perusturvajohtajan
viranhaltijan päätös 22/2020, 8.4.2020
27) Tervon kunnan perusturvan toiminta-alueen kiireettömien palveluiden keskeytys, perusturvajohtajan sijaisen nimeäminen ja sosiaalitoimen työohjeet ajalla 14.4.-13.5.2020; Perusturvajohtajan viranhaltijan päätös
23/2020, 8.4.2020
28) Etätyö Tervon kunnan sosiaalitoimessa poikkeusolojen aikana 14.4.2020
lukien; Perusturvajohtajan viranhaltijan päätös 24/2020, 8.4.2020
29) Vastaus kunnan ja yksityisistä palveluntuottajista Tervossa; Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen kyselyyn 8.4.2020
30) Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja
eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista COVID-19 epidemian
aikana; VN/8313/2020, 8.4.2020
31) Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: COVID-19 aiheuttaman poikkeustilan
huomioiminen sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden lääkehuollossa
32) Perustoimeentulotuki poikkeustilanteessa ja kiirastorstain 9.4.2020 kiireellinen toimeentulotuki; Kelan ohjeistus 8.4.2020
33) Tervon kunnan ja Tervon alueella sijaitsevien yksityisten palveluntuottajien palaverin muistio 9.4.2020
34) Tietopyyntö – alueellinen tilannekuva koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista vesihuoltoon; Sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön tietopyyntö 9.4.2020
35) Hallituksen linjauksia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja
riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5.2020 saakka; Validia Oy:n tiedote sidosryhmille 9.4.2020
36) Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös; Päätös VN/8523/2020, 9.4.2020
37) Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös salbutamolivalmisteiden myynnin rajoittamisesta; Päätös VN/8524/2020,
9.4.2020
38) Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä 9.4.2020; Ohje 9.4.2020
39) Tarjoilutoiminta kielletään kunkin elintarvikehuoneiston vaikutuspiirissä
(sisätiloissa terassit mukaan lukien) 4.4.-31.5.2020; Tiedote ravintoloille ja
kahviloille, Tervon kunta/Ympäristöterveyspalvelut, 11.4.2020
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40) Pohjois-Savon ELY-keskuksen maksamat liikennöintikorvaukset koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa; Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirje 14.4.2020
41) Vpl- ja shl- kyytien yhdistely poikkeustilanteen aikana; Sansia Oy:n kysely
14.4.2020
42) Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn lisäämiseksi ennen valmiuslain työvelvoitteen käyttöön ottoa COVID-19 pandemian aikana; Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja kuntayhtymille,
14.4.2020
43) Sosiaalitoimen työohjeet 14.4.-13.5.2020
44) Kimmo Honkasen nimeäminen sivistysjohtajaksi määräaikaisesti poikkeusolojen ajaksi 18.3.-13.4.2020; hallintojohtajan viranhaltijan päätös
40/2020, 14.4.2020
45) Tervon kunnanviraston palkka- ja taloushallinnon sekä yleishallinnon työntekijöiden etätyö poikkeusolojen aikana 18.3.2020 lukien; kunnanjohtajan
viranhaltijan päätös 12/2020, 15.4.2020
46) Suojapukeutumiskoulutus 15.4.2020; kouluttajana Kysterin hygieniahoitaja
47) Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa; Sosiaali- ja terveysministeriön ohje
15.4.2020
48) Tervon kunnan ja Tervon alueella sijaitsevien yksityisten palveluntuottajien palaverin muistio 16.4.2020
49) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely vk 16,
16.4.2020 tilanne; Yhteenveto
50) Rehtorin toiminta Tervon Yhtenäiskoulussa 3.4.-16.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulun rehtori, 16.4.2020
51) Tervon kunnan laajan johtoryhmän kokousmuistio 17.4.2020
52) Yhteystietojen pyyntö Väestötietojärjestelmästä; kunnanjohtajan viranhaltijan päätös 14/2020, 19.4.2020
53) Pyyntö työtehtävien järjestelyyn; kunnanjohtajan viranhaltijan päätös
17/2020, 20.4.2020
54) Korona-epidemiaan liittyvät ohjeet Vaalijalan yksilöstä, vierailukiellot, siivoustyön ohjeet sekä hygieniaohjeet Vaalijalan kuntayhtymästä Tervon
kunnalle 20.4.2020
55) Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma; Vaalijalan kuntayhtymä – Kanervan palvelukoti
56) Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma; Attendo Oy - Tervon Tähti
57) Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma; Attendo Oy – Vuokko
58) Aluehallintovirastojen kysely; Tervon sosiaalihuollon tilannekuvan kokoaminen: COVID-19-virus, vastattu 20.4.2020
59) Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kulttuuriympäristön asiantuntija- ja
viranomaispalvelut toimivat myös poikkeusaikana; Tiedote 21.4.2020
60) Siivoustyön asiantuntijapalvelun ostaminen koronavirusepidemian hoitamiseen; Perusturvajohtajan viranhaltijan päätös 31/2020, 22.4.2020
61) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely vk 17,
23.4.2020 tilanne; Yhteenveto
62) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama perusopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely vk 17, 23.4.2020 tilanne; Yhteenveto
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63) Hallintotoimi, Tervon Yhtenäiskoulun 9 -luokkalaisten leirikoulun peruminen, 28.4.2020 §19
Hallitus päivitti neuvottelussaan tänään 22. huhtikuuta Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi kuultuaan asiantuntijoiden arviot
koronatilanteesta.
Hallituksen tavoitteena on yhä estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia
ihmisiä.
Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi
hyvin. Hallitus arvioi sen vuoksi, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain
mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei
voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.
Suomen hybridistrategia nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -ajatteluun. Siinä laaja testaus, tehokas tunnistettujen tautitapausten ja -ketjujen jäljittäminen, sairastuneiden eristäminen sekä
altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä.
Osana hybridistrategiaa hallitus jatkaa epidemian hallinnassa käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelua. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava malli.
Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta
mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta.
Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään 3. toukokuuta.
Valmisteluryhmä tekee esitykset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta
niin, että päätökset rajoitustoimien jatkosta voidaan tehdä jo ennen toukokuun
alkua. Tällöin koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen.
Hallitus seuraa tarkasti tehtyjen päätösten vaikutuksia taudin etenemiseen ja
on tarvittaessa valmis uusiin toimiin, mikäli tilanne niin vaatii.
Hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa
ainakin 31. heinäkuuta saakka. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.
Hallitus linjasi alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän tekemän 1. vaiheen raportin pohjalta 3.-4.5.2020 toimintasuunnitelmaa
koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.
Suomessa koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä
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hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen.
Hallituksen toimilla on pyritty ja pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti
riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että hybridistrategian avulla epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.
Hybridistrategiassa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.
Lisäksi hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen laajasti. Tällä voidaan osaltaan estää taudin etenemistä. Sitä voidaan
lisäksi tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla
mobiilisovelluksella.
Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain pykälistä 86 (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen), 87 (muu terveydenhuollon ohjaaminen), 88 (kiireettömän hoidon määräaikojen noudattaminen, sosiaalihuollon palvelutarpeen
arviointi), 93 (palvelusuhteen ehdoista poikkeaminen), ja 94 (irtisanomisoikeuden rajoittaminen).
Hallitus linjasi neuvottelussaan seuraavien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta:
-

-

-

-

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen
niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään
työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu
välttämätön liikenne.
Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi
pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan
EU-tasolla.
Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi
yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.
Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.
Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.
Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.
Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot,
kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat
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ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen
kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. (korjattu 4.5. klo 20.50)
Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion
perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi
(suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen
sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.
Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen
edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa,
ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa
sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.
Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa
13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle.
Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat
voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.
Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 24.4.2020-5.5.2020 väliseltä
ajalta:
1) Punaisen Ristin Savo-Karjalan järjestöjen tilannekuvakysely, Viikko
16/2020; Tiivistelmä järjestöille
2) Laajan johtoryhmän muistio 24.4.2020
_____________________________
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3) Tiedote: Perhehoito ja henkilökohtainen apu; perusturvajohtajan tiedote
4) Tiedote: Omaishoitajat; kotihoitopalveluiden esimiehen tiedote
5) Tervon kunnan perusturvan, vanhuspalveluiden toiminta-alueen kiireettömien palveluiden keskeytys; kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijan
päätös 54/2020, 24.4.2020
6) Siirto määräaikaiseen toimistosihteerin tehtävään; Tervon Yhtenäiskoulun
ma. sivistysjohtaja/rehtorin viranhaltijapäätös 128/2020, 24.4.2020
7) Viranhoitomääräys, määräaikainen sosiaalitoimen toimistosihteeri poikkeusolojen aikana 29.-30.4.2020; perusturvajohtajan viranhaltijan päätös
34/2020, 27.4.2020
8) Tervon Yhtenäiskoulun 9-luokan leirikoulun peruminen; kunnanjohtajan
viranhaltijan päätös 19/2020, 28.4.2020
9) Tervon liikuntapalveluista huomioitavaa; Tiedote 28.4.2020
10) Yrittäjien ja kuntien yhteistyöllä kohden parempaa taksimaailmaa; Suomen Taksiliitto ry:n vetoomus, 28.4.2020
11) Rehtorin toiminta Tervon Yhtenäiskoulussa 17.4.-30.4.2020; Tervon Yhtenäiskoulun rehtori, 29.4.2020
12) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen poikkeusoloja koskeva kysely vk 18, tilanne 29.4.2020; Yhteenveto
13) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintovirastojen toteuttama perusopetuksen oppilashuolto poikkeusoloissa koskeva kysely vk 18, tilanne
30.4.2020; Yhteenveto
14) Opetushallitus päivittää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen
järjestämistä koskevia ohjeistuksiaan hallituksen uuden päätöksen mukaiseksi; Opetushallituksen kirje 30.4.2020
15) Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kotihoitoon; Kotihoitopalveluiden
esimiehen viranhaltijan päätös 39/2020, 27.3.2020
16) Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kotihoitoon; Kotihoitopalveluiden
esimiehen viranhaltijan päätös 56/2020, 27.4.2020
17) Laaja-alaisen johtoryhmän muistio 4.5.2020
18) THL:n ja OKM:n ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana; Kuntaliiton kirje 5.5.2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 3.4.2020-5.5.2020 väliseltä ajalta.
Kunnanhallitus hyväksyy 27.3.-5.5.2020 välisen ajan kunnan em. viranhaltijoiden päätökset, joilla on toimeenpantu kunnanhallituksen poikkeusolojen järjestelyihin liittyvät päätökset.
Kunnanhallitus toteaa, että
- etätyötä jatketaan Tervon kunnassa toistaiseksi.
- kunnanvirasto pidetään suljettuna toistaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
Khall. § 153
Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt Tervon kunnan toimintaa poikkeusoloissa 16.3.2020-13.4.2020 / 13.4.2020-13.5.2020 / 14.5.2020-26.5.2020
välisinä aikoina 2.4.2020 § 90; 26.3.2020 § 80; 5.5.2020 § 114 ja 26.5.2020 §
131.
Hallituksen linjausten mukaisesti koronarajoituksista luovutaan asteittain ja
hallitusti 1. kesäkuuta alkaen. Tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin,
että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien.
Hallituksen linjaukset
- Hallitus linjasi neuvottelussaan kasvosuojuksista ja keskusteli rajaliikenteestä (VNK:n tiedote 3.6.)
- Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1. kesäkuuta (tiedote 31.5.)
- Hallitus linjasi: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita (VNK:n, TEMin ja STM:n tiedote 29.5.).
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Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.5.2020-16.6.2020 väliseltä ajalta:
1) Tervon kirjastossa tehdyt toimenpiteet Korona-viruksen aiheuttaman sulkemisen takia; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehen tiedote,
25.5.2020
2) Tervon kirjaston toiminta 1.6.2020 alkaen; viranomaisohjeistus, tiedote
29.5.2020
3) Museoaittojen aukioloajat kesällä 2020; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimiehen tiedote 29.5.2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.5.2020-16.6.2020 väliseltä ajalta.
Kunnanhallitus hyväksyy 27.5.-16.6.2020 välisen ajan kunnan em. viranhaltijoiden päätökset, joilla on toimeenpantu kunnanhallituksen poikkeusolojen
järjestelyihin liittyvät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen lisäten, että kunnanhallitus saa tietoonsa seuraavaa:
Hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.
Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön
kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3
§:ssä tarkoitetut poikkeusolot.
Kunnanhallitus linjasi, että etätyömääräys voidaan purkaa. Tervon kunnan
työntekijät voivat toistaiseksi halutessaan tehdä etätyötä 5 päivää viikossa
oman harkinnan mukaan. Mikäli työntekijä tekee työtä työpaikalla, tulee kuitenkin noudattaa mm. Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n ohjeistusta ja suosituksia tartuntavaaran välttämiseksi. Lisäksi laajennetun johtoryhmän toiminta lopetetaan. Kunnanvirasto avataan kesäsulun jälkeen 27.7.2020.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
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Perusturvaltk § 24
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa
- kunnanhallituksen käsittelemät perusturvaa koskevat koronavirukseen liittyvät tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot
ja päätökset 18.3.2020 – 16.6.2020 väliseltä ajalta
- vs. perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen kuvaukset toimialueen toiminnasta poikkeusoloissa 18.3. – 16.6.2020 väliseltä ajalta.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 044 7499 263,
mari.jalava@tervo.fi
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MAAKUNNALLINEN LASTENSUOJELUN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN OSTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN
Perusturvaltk § 25

Tervon kunnan perusturvalautakunta on kokouksessaan 31.1.2018 § 12 päättänyt osallistua Pohjois-Savon maakunnan kuntien / maakunnallinen lastensuojelun ympärivuoro-kautisten ostopalvelujen ja avohuollon ostopalvelujen
kilpailuttamisen suunnittelun käynnistämiseen vuosille 2018-2019, liite nro 1.
Materiaali on valmistunut ennakoitua myöhemmin, joten Sansia Oy on vielä
lähettänyt sähköpostitse kyselyn kaikille Pohjois-Savon kunnille osallistumispäätökseen liittyen, tarjouspyyntö liite nro 2.
Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä Sansia Oy:n, Kuopion, Siilinjärven, Varkauden ja Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän edustajien kanssa. Sansia Oy:n tavoitteena on saada kilpailutus julkaistua kuluvan kevään aikana ja sopimuskausi alkamaan 1.1.2021. Kilpailutuksen tarkempi julkaisuhetki tarkentuu, kun kaikki tilaajat ovat tiedossa.
Sansia Oy pyytää tarjouksia Pohjois-Savon maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon palvelujen yhteishankinnasta. Hankinta on jaettu neljään (4)
osa-alueeseen seuraavasti:
1. Luvanvarainen perhehoito
2. Perustasoinen laitoshoito
3. Erityistason laitoshoito
4. Erityisen huolenpidon yksikkö
Luvanvarainen perhehoito on ympärivuorokautista perhehoitoa, jota annetaan
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa (Perhehoitolaki 263/2015, 4§ ja
laki perhehoitolain muuttamisesta 510/2016). Lisäksi palvelua ohjaa ja sääntelee Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaiset
kasvu- ja kehitysedellytykset, lisäksi kaikessa toiminnassa eettisyys ja lapsen
etu huomioiden. Luvanvaraisella perhehoidolla tarkoitetaan sijaishuoltopaikkaa, jossa sijoitetun lapsen kanssa tosiasiallisesti asuu perhekotivanhempi tai
perhekotivanhemmat ja jolla on voimassa oleva aluehallintoviranomaisen
myöntämä lupa tuottaa lastensuojelun ympärivuorokautista perhehoitoa. Ympärivuorokautisella hoidolla tarkoitetaan avohuollon tukitoimena sijoitetun,
huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun 0–17-vuotiaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
Lastensuojelun sijaishuollossa perustason laitoshoidolla tarkoitetaan sijoitettujen lasten tai nuorten ympärivuorokautista hoitoa, jonka tulee olla lastensuojelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaista sekä myös lastensuojelulain muuttamisesta 542/2019 koskevan lain mukaista. Lisäksi palvelua ohjaa ja sääntelee
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaiset kasvuja kehitysedellytykset, kaikessa toiminnassa eettisyys ja lapsen etu huomioiden.
Lastensuojelun sijaishuollossa erityistason laitoshoidolla tarkoitetaan sijoitettujen lasten tai nuorten ympärivuorokautista hoitoa, jonka tulee olla lastensuo-
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jelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaista sekä myös lastensuojelulain muuttamisesta 542/2019 koskevan lain mukaista. Lisäksi palvelua ohjaa ja sääntelee
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaiset kasvuja kehitysedellytykset,
lisäksi kaikessa toiminnassa eettisyys ja lapsen etu huomioiden. Erityistason
laitoshoidossa painottuvat a) lasten mielenterveys- ja päihdeosaaminen ja b)
lasten käytöshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvä osaaminen.
Lastensuojelun sijaishuollossa erityisen huolenpidon yksiköllä tarkoitetaan
sijoitettujen lasten tai nuorten ympärivuorokautista hoitoa, jonka tulee olla
Lastensuojelulain (417/2007), Sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja Yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaista sekä myös lastensuojelulain muuttamisesta 542/2019 koskevan lain mukaista. Lisäksi palvelua ohjaa
ja sääntelee Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaiset kasvu- ja kehitysedellytykset, lisäksi kaikessa toiminnassa eettisyys ja
lapsen etu huomioiden. Erityisellä huolenpidolla tarkoitetaan sijaishuollossa
olevalle, 12 vuotta täyttäneelle lapselle lasten-suojelulaitoksessa järjestettävää erityistä, moniammatillista kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa, jonka aikana
lapsen liikkumisvapautta voidaan hänen hoitonsa ja huolenpitonsa edellyttämässä laajuudessa rajoittaa lastensuojelulain mukaisesti.
Sijaishuoltopaikan tulee sijaita KYS–ERVA-alueella, joka tarkoittaa PohjoisSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään kuuluvia alueita. Erityistason laitoshoidon ja erityisen
huolenpidon yksiköiden tulee sijaita Suomessa.
Sansia Oy on pyytänyt ilmoittamaan, osallistuuko kunta kilpailutukseen tilaajana tai mahdollisena tilaajana. Mahdollisena tilaajana kunta ei pysty hankintasopimuksen kautta tilaamaan palvelua ennen kuin kunta on lisätty varsinaiseksi tilaajaksi. Mahdollisilla tilaajilla on tilaisuus ilmoittautua tilaajiksi tarjouspyynnön seuraavan julkaisun yhteydessä. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Toimittajalle
yksinoikeutta myydä palvelua Tilaajalle. Sopimuskauden aikana Tilaaja tekee
valituilta Toimittajilta tilauksia sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti
ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Sansia Oy pyytää kunnan vastausta myös siinä tapauksessa, että kunta ei aio osallistua kilpailutukseen.
Tervon kunta on Sansia Oy:n jäsen, jolloin kunta voi halutessaan käyttää yhtiön palveluja. Hankintoja tekevien on noudatettava julkisten hankintojen kilpailutuksesta annettuja säädöksiä, jotka koskevat varsinaisten tavarahankintojen lisäksi myös palveluiden ostamista, vuokraamista ja niihin rinnastettavaa
toimintaa sekä urakalla teettämistä.
Perusturvajohtaja on tehnyt päätöksen (30/2020, 22.4.2020) maakunnallisen
lastensuojelun ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailuttamiseen osallistumisesta. Päätös alistetaan seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen
päätettäväksi.
Tervon kunnan hallintosääntö (kvalt. 13.12.2019) § 16
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan viranhaltijapäätöksen
30/2020, 22.4.2020.
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 HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO TERVON KUNNAN SOSIAALIPALVELUISSA
Perusturvaltk § 26
Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjanen
suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
Uudessa sosiaalihuoltolaissa omavalvonta säädettiin otettavaksi käyttöön kaikissa sosiaalihuollon palveluissa 1.4.2015 alkaen. Valviran toimintayksiköille
antama määräys ei sosiaalityön palvelujen luonteen ja sisällön vuoksi sellaisenaan sovellu niiden omavalvontaan (esim. lastensuojelu, toimeentulotuki,
ym.). Sosiaalityön palveluissa Valviran määräys otetaan käyttöön niiden toimintojen osalta, joista määräyksessä on määrätty ja jotka toteutuvat käytännön palvelussa. Lisäksi omavalvonnassa otetaan huomioon kutakin palvelua
koskevissa erityislaeissa säädetyt asiat, joissa asiakasturvallisuus tai laissa
säädetyt velvoitteet ovat vaarassa jäädä toteutumatta. Valvira on antanut lastensuojelun ja toimeentulotuen palvelujen määräaikojen omavalvonnasta ohjeet ja päivittänyt omavalvontasuunnitelman laatimista koskevan lomakkeen.
Lomakkeen päivityksessä otettiin huomioon sosiaalihuoltolaissa säädetty
työntekijän ilmoitusvelvollisuus, joka tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja jonka
toteuttamisesta tulee kirjata omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelman samoin kuin ilmoitusvelvollisuuden toteutumista tulee seurata säännöllisesti.
Tervon kunnan sosiaalipalveluilta omavalvontasuunnitelma on puuttunut. Valvira on osana valtakunnallista täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
määräaikojen valvontaa kiinnittänyt huomiota toimeentulotuen hakemusten
käsittelyaikoihin ja samalla velvoittanut Tervon kuntaa omavalvonnan keinoin
varmistaa, että hakemukset käsitellään lakisääteisessä määräajassa. Valvira
on myös velvoittanut Tervon kuntaa toimittamaan Valviralle toimeentulotuen
palveluprosesseja koskevan omavalvontasuunnitelman (Päätös Dnro
V/1909/2020)
Tervon perusturvalautakunta on velvoittanut sosiaalitoimen viranhaltijoita laatimaan sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelman (Perusturvaltk § 18,
26.2.2020).
Tervon kunnan sosiaalitoimen viranhaltijat ovat valmistelleet sosiaalitoimen
omavalvontasuunnitelman, jossa on kuvattu eri sosiaalihuollon palveluprosessit sekä valvonnan keinot.
Vs. perusturvajohtaja on hyväksynyt ja ottanut omavalvontasuunnitelman Tervon kunnan sosiaalipalveluiden käyttöön (vs. perusturvajohtaja 14/2020
15.6.2020). Päätös alistetaan perusturvalautakunnan vahvistettavaksi.
Tervon kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma oheismateriaalina 1, esitellään kokouksessa.
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Tervon kunnan hallintosääntö (kvalt. 13.12.2019) § 16
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy Tervon kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelman käyttöönotettavaksi osaksi sosiaalipalveluiden sisäistä valvontaa vs. perusturvajohtajan viranhaltijapäätöksen 14/2020, 15.6.2020 mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 044 7499 263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
1.7.2020

Nro/vuosi

3/ 2020

31
(39)
Julkinen

LUMO – LASTENSUOJELUN UUDISTAMINEN MONIALAISESTI -HANKE
Perusturvaltk § 27
Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut haettavana olevasta valtionavustuksesta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman puitteissa toteutettavaan
lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeeseen vuosille 2020–2022.
Haettavan avustuksen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosille
2021 ja 2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtioneuvoston asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023
(13/2020). Asetuksen mukaan valtionavustusta voidaan myöntää sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä tukeville alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville hankkeille, jotka ovat kunnan, kuntayhtymän tai yleishyödyllisen yhteisön toteuttamia. Hakijoina ja avustettavan hankkeen hallinnoijina voivat olla
maakuntien yhdessä valitsemat sosiaalialan osaamiskeskukset, jotka ovat asetuksen edellyttämällä tavalla kuntia, kuntayhtymiä tai yleishyödyllisiä yhteisöjä.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin
hallituksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Koska lastensuojelun asiakkaiden syrjäytymisvaara ja riski jäädä
vaille koulutusta on huomattavan suuri, kehittämisohjelman rahoituksesta varataan osa lastensuojelun monialaiselle kehittämistyölle. Lapset ja nuoret, joilla
on monimuotoisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, tarvitsevat usein monenlaisia tukitoimia ja palveluja. Lastensuojelun asiakkaina on lapsia ja nuoria,
joilla on mm. diagnosoimattomia/hoitamattomia sairauksia, kehityksellisiä viiveitä, neuropsykologisia ongelmia, mielenterveyshäiriöitä, päihderiippuvuutta
tai väkivaltaista käytöstä. Lastensuojelulaki velvoittaa tarjoamaan vakavasti oireleville lapsille riittävää moniammatillista tukea ja hoitoa, mutta käytännössä
tämä ei aina toteudu. Siksi tarvitaan nykyistä systemaattisempaa yhteistyötä
eri toimijoiden kesken.
Sosiaalialan osaamiskeskukset toteuttivat valtakunnallisen lastensuojelun tilannekuvakyselyn hankevalmistelun pohjaksi huhti-toukokuussa 2020. Kyselyssä kerättiin tietoa siitä, miten monialainen lastensuojelu vastaa lapsen, nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin, ja mitkä ovat pahimmat ongelmakohdat tavoitteiden saavuttamisen esteenä. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien yhteinen haaste on kodinulkopuolisten sijoitusten tarve, mikä johtuu monialaisten
palvelujen puutteesta. Lapsille sopivia palveluja on hyvin vähän saatavilla. Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa ongelmakohdiksi on nostettu myös päihde- ja
mielenterveyspalveluiden puutteet, etenkin erikoissairaanhoidon palvelupuutteet mainittu. Myös monialaisessa yhteistyössä ja tiedonkulussa on kehitettävää.
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on valmistellut hankehakemuksen alla
kuvattujen tavoitteiden pohjalta, ja pyytänyt kunnilta alustavaa sitoumusta olla
mukana työskentelyssä. Hanketta hallinnoi ISO ja toteuttavat Keski-Suomessa
Koske, Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki, Etelä-Savossa Essote sekä Pohjois-Karjalassa Siun sote. Kaikki alueen kunnat/sote-kuntayhtymät ovat ilmoittaneet alustavasti olevansa yhteistyössä mukana. Suunniteltu, LUMO – Las_____________________________
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tensuojelun uudistaminen monialaisesti -hanke, toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja vastaa Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueilla lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteena on:
1. vahvistaa asiakkaiden osallisuutta
2. uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä
3. edistää systeemisen toimintamallin käyttöä Itä- ja Keski-Suomessa
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen lastensuojelun asiakkaat sekä soteja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden kanssa
perus- ja erityispalvelujen tasolla. Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat
ovat tärkeitä kumppaneita uudistustyössä. Myös järjestöt, muut sote-kehittämishankkeet sekä alueelliset ja valtakunnalliset TKI-toimijat, kuten STM, THL, muut
sosiaalialan osaamiskeskukset/lastensuojelun kehittämishankkeet, yliopistot ja
ammattikorkeakoulut linkitetään mukaan yhteiseen työhön.
Toimenpiteet perustuvat lastensuojelun tilannekuvaan ja jakautuvat työpaketteihin; Monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön kehittäminen sekä systeemisen toimintamallin kehittäminen. Hankkeessa vahvistetaan mm. monialaista arviointia
ja valmennetaan systeemiseen, monitoimijaiseen työhön. Hankkeen tuloksen
lasten ja nuorten osallisuus, oikeudet ja etu toteutuvat paremmin ja lastensuojelun monialaiset verkostot toimivat systemaattisemmin.
Hankkeeseen osallistumisen kuntarahoitusosuus Tervon kunnalle hankevuosille
2020 – 2022 on yhteensä 276,01 €, joka voidaan suorittaa myös työpanoksena.
LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hankesuunnitelma) oheismateriaalina 2, esitellään kokouksessa.
Tervon kunnan hallintosääntö (kvalt. 13.12.2019) § 16
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta sitoutuu osallistumaan edellä kuvattuun LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hankkeeseen (276,01 €/työpanos) ajalla
2020–2022.
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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VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN
Perusturvaltk § 28
Tervon kunnan sosiaalitoimen toimistosihteeri Pirkko Väätäinen on 29.1.2020
päivätyllä hakemuksellaan hakenut vuorotteluvapaata ajalle 1.9.2020 –
28.2.2021.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) §:n 15 mukaan lautakunnat/toimielimet päättävät vastuualueellaan yleisen ratkaisuvallan perusteella
toimialansa henkilöstön vuorotteluvapaista.
Tervon kunnan perusturvajohtaja on selvitellyt vuorotteluvapaan mahdollista
toteutumista kunnan eri yksiköiden esimiesten kanssa keväällä 2020. Tervon
kunnan Päiväkoti Kurrekummun on mahdollista palkata vuorotteluvapaan sijainen Pirkko Väätäisen vuorotteluvapaan ajalle. Sosiaalitoimen toimistosihteerin sijaiseksi on mahdollista palkata Tervon kunnassa tällä hetkellä määräaikaisesti työskentelevä sosiaaliohjaaja.
TE-palveluiden edellyttämä sopimus vuorotteluvapaasta on tehty 8.5.2020 ja
se on lähetetty TE -palveluille. TE -palveluilta on tullut tieto, että vuorotteluvapaahakemus on yhden päivän liian pitkä, jolloin Pirkko Väätäinen on
25.5.2020 tehnyt TE-palveluiden edellyttämän korjatun sopimuksen vuorotteluvapaasta vs. perusturvajohtajan kanssa, liite nro 1. Päiväkoti Kurrekummun
vs. varhaiskasvatuspalveluiden esimies on tehnyt sopimuksen vuorotteluvapaan sijaisuudesta työntekijän kanssa.
Tervon kunnan hallintosääntö (kvalt. 13.12.2019) § 16
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Tervon kunnan sosiaalitoimen toimistosihteeri Pirkko Väätäiselle myönnetään
vuorotteluvapaa ajalle 1.9.2020 – 27.2.2021 sillä edellytyksellä, että TE-toimisto hyväksyy Pirkko Väätäisen vuorotteluvapaasopimuksen ja hän täyttää
TE-toimiston asettamat ehdot vuorotteluvapaasta.
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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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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ATTENDO VUOKON VALVONTAKÄYNTI
Perusturvaltk § 29
Attendo Oy Vuokko tuottaa Tervon kunnan vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelun. Yksikön toiminta on alkanut 1.8.2019. Sansian/Tervon kunnan ja Attendo Oy:n 11.7.2019 laaditun ja 31.7.2019 allekirjoitetun sopimuksen (sopimuksen liite nro 1 perusturvalautakunta § 48 Tervon kunnan ikäihmisten tehostettu palveluasuminen 24.4.2019) palvelukuvauksessa on määritelty palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet sekä sovittu tarkemmin esimerkiksi hoitajamitoituksesta, joka on määritelty suuremmaksi (0.6) kuin luvanvarainen perusmitoitus (0.5).
Tervon kuntaan on yhteydenotto maaliskuussa 2020 Attendo Vuokon henkilökunnalta liittyen hoitajamitoitukseen. Toinen yhteydenotto on tullut kuntaan
samaiseen asiaan liittyen kesäkuussa 2020.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrittelee sekä palveluntuottajan vastuut palvelun laadusta (§5) sekä valvontaviranviranomaisten velvoitteista toteuttaa yksityisten sosiaalipalveluiden valvontaa (§15).
Tervon kunnan perusturvajohtaja on pyytänyt 16.3.2020 selvityksen hoitajamitoituksesta 1.12.2019 – 15.3.2020 väliseltä ajalta Attendo Vuokon johtajalta.
Tervon kunnan vs. perusturvajohtaja on pyytänyt yksikön johtajalta uuden selvityksen ajalta 16.3. – 24.5.2020. Hoitajamitoituksen laskemisen yhteydessä
on tullut esiin myös muita toimintaan liittyviä epäkohtia, joiden vuoksi yksikön
johtajalle on lähetetty selvityspyyntö hoitajamitoituksesta 25.5. – 14.6.2020
väliseltä ajalta (vs. perusturvajohtaja 15.6.2020). Samalla on pyydetty toimittamaan myös HaiPro-ilmoitukset/ muut poikkeamailmoitukset vuoden 2020
alusta alkaen sekä Attendo Vuokon omavalvontasuunnitelma. Pyydettyjä tietoja ei ole saapunut kuntaan 24.6.2020 mennessä.
Hoitajamitoitukseen sekä muihin epäkohtiin liittyen Attendo Vuokkoon on suoritettu ennalta ilmoittamatta valvontakäynti 24.6.2020. Paikalla valvontakäynnillä olivat Attendo Vuokon tiimivastaava, perusturvalautakunnan puheenjohtaja sekä vs. perusturvajohtaja. Yksikön vastuuhenkilö ei ollut yksikössä paikalla tarkastusajankohtana.
Muistio tarkastuskäynnistä (liite 1) sekä vs. perusturvajohtajan selvitys esille
tulleista asioista (liite 2) (salassa pidettävä Julk.L 621/1999 § 17).
Tervon kunnan hallintosääntö (kvalt. 13.12.2019) § 16
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuskäynnillä esiin
tulleet asiat.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
1.7.2020

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

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
1.7.2020

SALASSA PIDETTÄVÄ (Julk.L. 621/1999, 24. § 25 k.)
Perusturvaltk § 30

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 31
1. Tervon kunnanhallitus § 54 17.3.2020; Kutsuntalautakuntien jäsenten ja
kutsuntalääkäreiden nimeäminen vuodelle 2020
2. Tervon kunnanhallitus § 56 17.3.2020; Tervon kunnan, ensisijainen sijoituspaikka kotihoito, terveydenhoitajan viran virkanimikkeen muuttaminen
1.4.2020 lukien
3. Tervon kunnanhallitus § 57 17.3.2020; Tervon kunnan sairaanhoitajan,
ensisijainen sijoituspaikka kotihoito, viran täyttäminen toistaiseksi
1.4.2020 lukien
4. Tervon kunnanhallitus § 64 17.3.2020; Tervon kunnan sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen 1.4.2020 lukien toistaiseksi
5. Tervon kunnanhallitus § 110 5.5.2020; Tervon kunnan sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen 1.6.2020 lukien toistaiseksi
6. Tervon kunnanhallitus § 117 5.5.2020; Veikko Olavi Pylkkäsen perintövarat Tervon kunnalle
7. Tervon kunnanvaltuusto § 16 3.6.2020; Eron myöntäminen Tervon kunnan luottamustehtävästä
8. Keiteleen perusturvalautakunta § 6 28.1.2020; Kuntalaskutushinnat / Nilakan kasvatus- ja perheneuvola 1.1.2020 alkaen
9. Kuntainfo, 11.3.2020 2/2020; Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen koronavirustilanteeseen.
10. Kuntainfo, 31.3.2020 3/2020; Toimeentulotuen käsittely korona-epidemian
aiheuttaman erityistilanteen ajan
11. Kuntainfo, 8.5.2020 4/2020; Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittisen palvelut covid-19 -epidemian aikana
12. Kuntainfo 2.6.2020 5/2020; Covid -19 -pandemiaan liittyvät työstä poissaolo-, karanteeni- ja eristämispäätökset
13. STM 19.3.2020; Ohje ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen
toimintatapojen yhtenäistämisestä ja tehohoidon kapasiteetin nostamisesta koronavirusepidemian aikana
14. STM 30.3.2020; Ohje Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen
perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa
15. STM 31.3.2020; Ohje koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden
tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa
16. STM 8.4.2020; Ohje kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon
palveluiden toteutustavoista COVID-19 epidemian aikana
17. STM 9.4.2020; Ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen
ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä
18. STM 15.5.2020; Ohje koronavirustartuntojen ehkäisy ympärivuorokautisen
hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä
19. STM 25.5.2020 VN/8313/2020; Ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja
eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista 1.6. jälkeen
20. STM 11.6.2020; Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa
21. STM 25.5.2020 VN/8313/2020; Ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja
eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista 1.6. jälkeen
22. Sosiaali- ja terveysministeriö 9.4.2020 VN/8523/2020; Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87§:n mukainen päätös
23. THL Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta ajalla 1.4.2020-30.4.2020
24. THL Lastensuojelulakiin perustuva, lastensuojelun määräaikoja koskeva
kysely kuntiin ajalla 1.10.2019-31.3.2020
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta
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25. Valvira 10.2.2020: Suomen Terveystalo Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro
V/1931/2020
26. Valvira 10.2.2020: Attendo Suomi Oy Konsernin vanhustenhuollon asumispalveluja tuottavien yhtiöiden toiminnan valvonta, Dnro V/50180/2018.
27. Valvira 2.3.2020: Safety Medical Finland Oy, Ilmoitus terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/5332/2020.
28. Valvira 19.3.2020: UniDoc Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Dnro V/8262/2020
29. Valvira 22.3.2020: Attendo Tervontähti; Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta, Dnro V/5497/2020
30. Valvira 27.3.2020: Medical Revolution Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/4181/2020
31. Valvira 1.4.2020: Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy c/o Pohjola
Sairaala Oy; Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikkamuutoksesta, Dnro V/3015/2020
32. Valvira 27.4.2020: Anandan Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen, Dnro V/10947/2020
33. Valvira 27.4.2020: Botnia MRI Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Dnro V/3651/2020
34. Valvira 6.5.2020: KoskiHoiva Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta, Dnro V/12439/2020
35. Valvira 6.5.2020: KoskiHoiva Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/12447/2020
36. Valvira 12.5.2020: Botnia Scan Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan nimenmuutoksesta, Dnro V/14454/2020
37. Valvira 13.5.2020: Botnia Scan Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta, Dnro V/14452/2020
38. Valvira 13.5.2020: Botnia Radiologiapalvelu Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutoksesta, Dnro
V/14786/2020
39. Valvira 14.5.2020: Meru Health oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan palvelualan poistamisesta, Dnro
V/14957/2020
40. Valvira 15.5.2020; Meru Health Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollonpalvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/13141/2020
41. Valvira 20.5.2020: Botnia Scan Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan nimen muutoksesta ja toimipaikkojen nimenmuutoksista, Dnro V/15674/2020
42. Valvira 20.5.2020: Auron Fysio Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta Dnro V/14592/2020
43. Valvira 27.5.2020: Auron Fysio Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta Dnro V/14531/2020
44. Valvira 2.6.2020: Suomen Rokotepalvelu Oy: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutoksista ja ajoneuvojen muutoksista, Dnro V718125/2020
45. Valvira 8.6.2020: Nightingale Health Oy; ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutoksesta, Dnro V/16630/2020
46. Valvira 9.6.2020: Adpositio Oy, ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta, Dnro V/15840/2020
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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47. Aluehallintovirasto 2.6.2020: Islab Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta / Toimipaikkojen ja
palvelualojen lisäämisestä, ISAVI/2633/2019
48. Aluehallintovirasto 3.6.2020: Attendo Vuokko; Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta, ISAVI/1497/2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-48 tietoonsa saatetuiksi.
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

