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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 26
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.10.2018) 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 28.2.2019.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA
Perusturvaltk § 27
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.10.2018) 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.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anja Pulkkinen ja Jarmo Tarkkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.3.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anja Pulkkinen ja Tiia Pääkkönen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.3.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk § 28
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.10.2018) 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.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen. Lisäksi perusturvalautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen §:n 34, Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran vakinaistaminen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 29
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. 25.10.2018) 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 21.2. – 6.3.2019
välisenä aikana perusturvajohtajan, kotihoitopalveluiden esimiehen sekä Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan viranhaltijapäätösten kohdalla.
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 21.2.6.3.2019:
- 14/2019, 4.3.2019, Minna Heikkinen, Hankintapäätös / Virka-avun ostaminen Tervon kunnan sosiaalitoimeen, sosiaalityö / Vesannon kunta.
Kotihoitopalveluiden esimiehellä ja vs. osastonhoitajalla ei ole otto-oikeuden
piirissä olevia päätöksiä ajalla 21.2.-6.3.2019.
Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaa edellä mainittuun
perusturvajohtajan päätökseen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILAPAILUTUS SANSIA OY:N TOIMESTA,
PALVELUKUVAUS
Perusturvaltk § 30
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:
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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 § 30
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
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SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINNIN HAASTEET TERVON KUNNASSA
Perusturvaltk § 31
Tervon kunnan perusturvalautakunta on pyytänyt kokouksessaan 20.2.2019
perusturvajohtajaa valmistelemaan kokonaiskuvan Tervon kunnan sosiaalityön tilanteesta.
Tervon kunnan sosiaalitoimistossa on vakinaisessa virkasuhteessa tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijän pätevyyden omaavaa työntekijää, perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi sosiaalitoimessa on työskennellyt yksi
määräaikainen sosiaalityöntekijä keväästä 2017 lähtien.
Tervon kunnan perusturvan toiminta-alueella tehtiin laajamittainen henkilöstörakenteen selvitys ja asiakasmäärien kartoitus vuoden 2017 alussa perusturvajohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstön yhteistyönä. Selvityksen perusteella
perusturvalautakunta päätti (§ 28, 15.3.2017) palkata määräaikaisen sosiaalityöntekijän 1.4.-31.8.2017 väliselle ajalle 100 %:n työajalla, sekä tarpeen mukaan vuoden 2017 loppuun. Perusturvajohtaja määritteli määräaikaisen sosiaalityöntekijän työajaksi 80 %:a Kvtes:n mukaisesta työajasta ajalla 1.9.31.12.2017. Henkilöstörakenteen tarkastelua jatkettiin perusturvalautakunnassa keväällä 2017 ja perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti (§ 37,
24.4.2017) henkilöstörakennetta muokattiin ja ma sosiaalityöntekijän palkkausta jatkettiin 1.1.-31.12.2018 väliselle ajalle.
Ma sosiaalityöntekijän palkkaamista on jatkettu perusturvalautakunnan päätöksellä (Perusturvaltk § 57, 5.9.2018) ajalle 1.1.- 31.5.2019. Edellä mainitun
päätöksen mukaisesti sosiaalitoimen henkilöstörakenteen ja asiakasmäärien
tarkastelua jatketaan perusturvajohtajan toimesta ja selvitetään ma sosiaalityöntekijän viran vakinaistamista ja tarvittavaa työaikaa 1.6.2019 alkaen.
Laajamittaisen henkilöstörakenteen selvityksen ja asiakasmäärien kartoituksen jälkeen perusturvalautakunnan päätöksen (§ 37, 24.4.2017) mukaisesti
sosiaalitoimen henkilöstö on 1.1.2018 alkaen koostunut seuraavasti: perusturvajohtaja, sosiaalityöntekijä, ma sosiaalityöntekijä 80 % työajalla, kotihoitopalveluiden esimies, Palvelukoti Vuokon osastonhoitaja (virkaan yhdistetty kotihoidon palveluohjausta noin 40 %) sekä toimistosihteeri. Molemmat sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet vuoden 2018 ajan 80 %:n työajalla Kvtes:n mukaisen virkavapaan, perusturvalautakunnan päätöksen ja sosiaalityön työtilanteen mukaisesti. Henkilöstörakenteen muuttaminen ja sosiaalityön vahvistaminen perustuivat jo vuosia pitkittyneeseen sosiaalityön lisäresurssoinnin ja
asiakkaiden palvelutarpeiden muutosten tarpeisiin.
Tervon kunnan sosiaalityöntekijöissä on ollut runsaasti vaihtuvuutta keväästä
2018 alkaen. Tervon kunnan vakinaisessa virassa oleva sosiaalityöntekijä jäi
lakisääteiselle virkavapaalle maaliskuussa 2018. Ma sosiaalityöntekijän virkaa
hoitanut henkilö oli alkuvuodesta 2018 pitkällä virkavapaalla ja irtisanoutui
tehtävästään keväällä 2018. Alkuvuoden 2018 jälkeen molempia sosiaalityöntekijän virkoja on määräaikaisesti hoitanut sosiaalityön ammattiin opiskelevat
henkilöt.
Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti
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sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin
valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Tilapäisesti
sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle
säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman
huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä. (Laki sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä 217/2015 § 12.) Perusturvajohtajan päätösten mukaisesti
sosiaalityön opiskelijat toimivat sosiaalityöntekijän ammattiin valmistumisensa
ajan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän, perusturvajohtajan johdon ja
valvonnan alaisena.
Kevään ja kesän 2018 aikana sosiaalityön työtilanne lisääntyi entisestään ja
asiakkaiden tilanteet ovat erittäin haastavia. Erityistä painetta on ollut lastensuojelun sosiaalityössä. 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 allekirjoittava viranhaltija, perusturvajohtaja (Tervon kunnan hallintosääntö K.valt. 28.1.2019
§ 17 b) ei voi toimia kyseisissä päätöksissä opiskelijaa, lasten asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää, ohjaavana sosiaalityöntekijänä.
Tervon kunnassa ei kevään 2018 jälkeen ollut kuin yksi sosiaalityöntekijän
pätevyyden omaava työntekijä, perusturvajohtaja. Vaihtuvuus sosiaalityöntekijöissä on ollut runsasta keväästä 2018 lähtien. Sosiaalitoimessa on työskennellyt vuonna 2018 yhteensä kuusi eri sosiaalityöntekijää edellä kuvatuissa
kahdessa sosiaalityöntekijän virassa. Tervon kuntaan ostettiin useita kertoja
sosiaalityön virka-apua edellä mainittuihin lastensuojelun päätöksiin Vesannon ja Keiteleen kunnista, jotta päätökset saatiin lainmukaisesti tehtyä. Perusturvalautakunta varmisti sosiaalityön toiminnan lainmukaisuuden myös perusturvajohtajan vuosilomien aikana vuonna 2018 tehden väliaikaiset toimivallan
siirrot Vesannon ja Keiteleen kuntiin edellä kuvatuissa lastensuojelun asioissa
sekä opiskelijan ohjauksen, neuvonnan ja tuen osalta.
Erityisen haasteen sosiaalityölle on asettanut sosiaalitoimen organisaation
resurssien sekä pätevien sosiaalityöntekijöiden vähäisyys Tervon kunnassa
alkuvuoden 2018 jälkeen. Resurssien vähäisyys on näkynyt runsaana kuormituksena neuvonnan ja ohjauksen osalta. Lisäksi työntekijöiden kokemuksena
on, että ammatillinen tuki jää vähäiseksi erityisesti haasteellisissa lastensuojelun tilanteissa, vaikka yhteistyötä on tehty runsaasti naapurikuntien kanssa.
Alkuvuodesta 2019 molemmat sosiaalityön opiskelijat ovat jäämässä pois Tervon kunnan palveluksesta. Sosiaalityöntekijöitä on rekrytoitu useita kertoja
avoinna oleviin virkoihin joulukuusta 2018 lähtien. Rekrytointiprosessi on yhä
kesken. Rekrytointiprosessin sen hetken tilanne esitellään kokouksessa.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa haasteet sosiaalityöntekijöiden
rekrytoinnissa sekä pysyvyydessä.
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2. Perusturvalautakunta käsittelee ma sosiaalityöntekijän viran vakinaistamisen tarvetta kevään 2019 aikana.
3. Perusturvalautakunta saattaa sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin haasteet
kunnanhallituksen tietoon.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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SELVITYSPYYNTÖ TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAIKOJEN YLITTYMISESSÄ / ALUEHALLINTOVIRASTO
Perusturvaltk § 32
Itä-Suomen Aluehallintovirasto on 23.1.2019 lähettänyt Tervon kuntaan selvityspyynnön täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallisen valvonnan osalta:
”Valvira ja aluehallintovirastot valvovat kuntien myöntämän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemusten käsittelylle annettujen määräaikojen toteutumista Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) toimeentulotukilain
(1412/1997) 14 f §:n (815/2015) mukaisen tiedonkeruun perusteella.
Valvira lähetti kunnille keväällä 2016 ohjeen (Ohje 10/2016), jossa kuntia kehotettiin kiinnittämään huomiota toimeentulotuen palveluprosessin omavalvonnan toteuttamiseen myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
osalta. Kirjeen tarkoituksena oli tukea omavalvonnan käyttöönottoa toimeentulotuen palveluprosessissa ja siten varmistaa palvelun lainmukainen onnistuminen.
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemän lokakuun 2018 tiedonkeruun
perusteella ilmeni, että Tervon kunnan kyselyyn antaman vastauksen perusteella toimeentulotuen käsittelyajoissa ilmeni viivytyksiä. Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhdessä sopineet, että valvonta aloitetaan niissä kunnissa,
joissa käsittelyaika ylittää 7 pv yli 10 hakemuksen osalta ja/tai vähintään 10 %
hakemuksista ylittää lakisääteisen määräajan.
Tervon kunnan toimeentulotukihakemuksista 88 %:n (7 kpl:n) käsittelyaika
ylittää lakisääteisen määräajan vähintään yhdellä päivällä.
Aluehallintovirasto pyytää Tervon kuntaa antamaan selvityksen toimeentulotuen käsittelyaikojen viivästymiseen johtaneista syistä ja toimenpiteistä, joihin
kunnassa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.”
Toimeentulotukilaki (2016/815):
”14 b §:
Kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä käytettävissä
olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä
hakemuksen saapumisesta.
14 c §:
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä
viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen
saapumisesta.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustoimeentulotukea myönnettäessä päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevasta hakemuksesta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden
ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut
enemmän kuin seitsemän arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäisempää
aikaa kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja
pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.
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Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on
annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä,
kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä,
kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä.
Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen määräajan päättymistä.”
Tervon kunnan viranomaisten 6.3.2019 tekemän selvityksen mukaan toimeentulotuen tilastoinnissa on tapahtunut virhe. Asiasta on konsultoitu puhelimitse THL:n Sirkka Kiurua ja tilastointi on korjattu yhteistyössä THL:n edustajan kanssa. Aikavälillä 1.-30.10.2019 toimeentulotuen hakemuksia on tullut
Tervon kuntaan yhteensä 11 kappaletta. Tilastointivirheen ovat aiheuttaneet:
- 2 toimeentulotuen päätöstä kirjattu ilman hakemusta
- 1 toimeentulotuen päätös tehty syyskuussa 2018 ennakoivasti lokakuulle
2018.
Tilastointivirhe on syntynyt, koska päätökset on kirjattu ilman hakemusta, jolloin sosiaalityön käyttöjärjestelmä ei ole nostanut kyseisiä kolmea toimeentulotuen päätöstä toimintoon ”hakemusten käsittelyynottoajat”.
Toimeentulotuen määräaikojen noudattamisen tilastointia korjataan seuraavasti:
1. Toimeentulotukihakemusten lukumäärä seurantajakson aikana:
o Hakemusten lukumäärä yhteensä (kohta 1a): 11 kpl
o Kaikista hakemuksista niiden lukumäärä, jotka käsiteltiin kiireellisinä (kohta 1b): 0 kpl.
2. Toimeentulotuen käsittelyajat seurantajaksona:
o Hakemusten lukumäärä, joista päätös on tehty samana tai seuraavana arkipäivänä 0-1 päivää (kohta 2a): 2 kpl
o Hakemusten lukumäärä, joista päätös on tehty 2-7 arkipäivän kuluessa (kohta 2b): 3 kpl
o Hakemusten lukumäärä, joista päätäs on tehty 8-9 arkipäivän kuluessa (kohta 2c): 0 kpl
o Hakemusten lukumäärä, joista päätös on tehty 10 arkipäivän tai
enemmän kuluessa tai käsittely on edelleen kesken (kohta 2 d): 6
kpl.
3. Seurantajakson aikana tulleisiin hakemuksiin annetut tai lähetetyt lisäselvityspyynnöt (toimeentulotukilain 14c § 3 mom.)
o Niiden lisäselvityspyyntöjen lukumäärä, jotka on lähetetty lain mukaisessa seitsemän arkipäivän määräajassa (kohta 3a): 3 kpl.
o Niiden lisäselvityspyyntöjen lukumäärä, joiden lähettäminen on ylittänyt seitsemän arkipäivän lakisääteisen määräajan: 3 kpl.
4. Vastaajan arvio siitä, pääseekö toimeentulotukiasiakas keskustelemaan
henkilökohtaisesti (puhelimitse tai järjestetyn tapaamisen avulla) sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt (vrt. toimeentulotukilaki
14e §)?: Aina
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5. Palaute, kommentit tai lisäselvitykset kysyttyihin kysymyksiin: Tervon kunnan toimeentulotukihakemuksista, joista päätös on tehty 10 arkipäivän tai
enemmän kuluessa tai käsittely on edelleen kesken (kohta 2d): 6 kpl:
o 3 kpl hakemuksista on lähetetty lisäselvityspyyntö lain mukaisessa määräajassa. Saatujen lisäselvitysten perusteella päätökset on tehty lain mukaisessa määräajassa (7 arkipäivää)
sen jälkeen, kun vaadittavat lisäselvitykset on saatu.
o 3 kpl päätöksistä on otettu käsittelyyn määräajan puitteissa,
mutta lisäselvityspyynnöt ovat jääneet kirjaamatta ohjelmaan.
Tehty lisäselvitystyö on ollut viranomaisyhteistyötä. Viranomaisyhteistyöstä johtuneen selvitystyön hitaus on aiheuttanut sen, että kyseiset toimeentulotuen päätökset ovat viivästyneet 3-11 pv lakisääteisen 7 arkipäivän määräajasta. Kaikki
päätökset ovat olleet sellaisia, joissa asiakkaan etu ei ole vaarantunut ja asiakkaat ovat saaneet heille kuuluvat etuudet;
selvittelyssä ovat olleet kustannusten korvausvastuussa olevat tahot / asiakasmaksun alentaminen toimeentulotuen sijaan.
Korjatun tilaston ja tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että Tervon
kunnan viranomaisten tekemän päätökset toimeentulotuesta, jotka ovat ylittäneet lakisääteisen 7 arkipäivän käsittelyajan, eivät ole aiheuttaneet asiakkaille
vaikeuksia taloudellisen suoriutumisen suhteen eivätkä ole asettaneet asiakkaita epäedulliseen asemaan. Tehdyn selvityksen ja tilastoinnin korjaamisen
myötä Tervon kunnan toimeentulotukihakemuksista 27,3 %:n (3 kpl:n) käsittelyaika ylittää lakisääteisen määräajan vähintään yhdellä päivällä.
Liite nro 2, (SALASSA PIDETTÄVÄ, Julk.L.621/1999 24 § 25 k).
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Peruturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevan selvityspyynnön Aluehallintovirastolta, sekä 6.3.2019
tehdyn selvityksen tilastoinnin korjaamisesta.
2. Peruturvalautakunta velvoittaa toimeentulotukea käsittelevät viranomaiset
noudattamaan Toimeentulotukilakia käsittelyajoissa, lisäselvityspyynnöissä sekä päätösten teossa. Lisäksi viranhaltijat velvoitetaan noudattamaan työohjeita hakemusten kirjaamisessa ja käsittelyssä sekä päätöksenteossa.
3. Perusturvalautakunta toimittaa korjatun tilastoinnin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle. Korjattu tilasto, asiassa tehty selvitys liitteineen sekä
perusturvalautakunnan päätös toimitetaan Itä-Suomen Aluehallintoviraston tietoon selvityspyynnön mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 33
1. Kuntainfo 2/2019, 18.22019; Äitiyslaki voimaan 1.4.2019, oheismateriaali
nro 1.
2. Valvira 14.2.2019, Attendo Oy terapia Ylivieska, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Dnro V/5379/2019.
3. Valvira 18.2.2019, Attendo Mi-Hoiva Oy, Yksityisten sosiaalipalvelujen
vastuuhenkilön vaihtuminen, Dnro V/5369/2019.
4. Aluehallintovirasto 18.2.2019, FysioSenor Oy, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / uuden toimipaikan
lisäys, ISAVI/1080/2019.
5. Valvira 20.2.2019, Meditas Oy, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
aloittamisesta, Dnro V/3237/2019.
6. Valvira 25.2.2019, Pro-tukipiste ry, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Dnro V/45799/2018.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-6 tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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MÄÄRÄAIKAISEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN VAKINAISTAMINEN
Perusturvaltk § 34
Perusturvaltk § 57 (5.9.2018)
Tervon kunnan perusturvan toiminta-alueella tehtiin laajamittainen henkilöstörakenteen selvitys ja asiakasmäärien kartoitus vuoden 2017 alussa perusturvajohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstön yhteistyönä. Selvityksen perusteella
perusturvalautakunta päätti (§ 28, 15.3.2017) palkata määräaikaisen sosiaalityöntekijän 1.4.-31.8.2017 väliselle ajalle 100 %:n työajalla, sekä tarpeen mukaan vuoden 2017 loppuun. Perusturvajohtaja määritteli määräaikaisen sosiaalityöntekijän työajaksi 80 %:a Kvtes:n mukaisesta työajasta ajalla 1.9.31.12.2017.
Laajamittaisen henkilöstörakenteen selvityksen ja asiakasmäärien kartoituksen jälkeen perusturvalautakunnan päätöksen (§ 37, 24.4.2017) mukaisesti
sosiaalitoimen henkilöstö on 1.1.2018 alkaen koostunut seuraavasti: perusturvajohtaja, sosiaalityöntekijä, ma sosiaalityöntekijä 80 % työajalla, kotihoitopalveluiden esimies, Palvelukoti Vuokon osastonhoitaja (virkaan yhdistetty kotihoidon palveluohjausta noin 40 %) sekä toimistosihteeri. Molemmat sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet 80 %:n työajalla Kvtes:n mukaisen perhevapaan, perusturvalautakunnan päätöksen ja sosiaalityön työtilanteen mukaisesti. Henkilöstörakenteen muuttaminen ja sosiaalityön vahvistaminen perustuivat jo vuosia pitkittyneeseen sosiaalityön lisäresurssoinnin ja asiakkaiden
palvelutarpeiden muutosten tarpeisiin.
Tervon kunnanhallituksen (§ 122, 19.6.2018) antaman Talousarvion 2019 ja
taloussuunnitelman 2019-2021 laadintaohjeen mukaan hallintokuntien on jatkettava palvelu– ja kulurakenteen kriittistä arviointia ja tarkastelua, mutta silti
huolehtia siitä, että lakisääteiset palvelut kyetään kuntalaisille turvaamaan.
Virkojen ja toimien täytössä otetaan huomioon palvelurakenteiden muutoksista ja henkilöstön eläköitymisestä aiheutuvat henkilöstöjärjestelyt. Ennen
uuden henkilöstön rekrytointia on selvitettävä toimen tai viran tarpeellisuus
sekä kelpoisuusehtojen ja tehtävänkuvan muutostarpeet. Lisäksi on selvitettävä nykyisen henkilöstön mahdollisuudet siirtyä avautuviin virkoihin tai toimiin. Lyhyet sijaisuudet hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä. Vuosilomajärjestelyt suunnitellaan siten, että sijaisten käyttö on mahdollisimman vähäistä. Mikäli vapautuvia virkoja ja toimia ei eläköitymisten vuoksi täytetä, on huolehdittava henkilöstön riittävästä määrästä, ottaen huomioon työn kuormitus – ja
työssä jaksamisen näkökulmat ja palveluiden tuottamiskyky kuntalaisille.
Kevään ja kesän 2018 aikana sosiaalityön työtilanne on lisääntynyt entisestään ja asiakkaiden tilanteet ovat erittäin haastavia. Työmäärän yhä lisääntyessä määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaaminen ajalle 1.1. – 31.5.2019
on perusteltua asiakkaiden lakisääteisten palveluiden turvaamisessa, lain
määrittämien aikarajojen noudattamisessa sekä henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseksi.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 25 §:n mukaan toimistopäällikkö päättää avoimen ja muun määräaikaisen tehtävän hoitajan sekä sijaisen ottamisesta alaisuuteensa kuuluvalle henkilöstölle enintään vuoden
ajalle.
_____________________________
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Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 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.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa sosiaalityön edelleen lisääntyneen työpaineen ja sosiaalitoimen työmäärän kokonaistilanteen.
2. Perusturvalautakuntaa päättää, että määräaikaisen sosiaalityön palkkaamista jatketaan ajalla 1.1.-31.5.2019 välisellä ajalle 80 %:n työajalla. Määräaikaisuuden perusteena työntekijäresurssin tarkastelun jatkaminen työmäärän lisääntyessä. Palkkauskustannukset valmistellaan vuoden 2019
talousarvioon.
3. Perusturvalautakunta päättää, että sosiaalitoimen henkilöstörakenteen ja
asiakasmäärien tarkastelua jatketaan perusturvajohtajan toimesta ja selvitetään ma sosiaalityöntekijän viran vakinaistamista ja tarvittavaa työaikaa
1.6.2019 alkaen.
4. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa, että kelpoisuusvaatimuksena
määräaikaiseen sosiaalityöntekijän virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja
pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015) TAI sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia
tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva
henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §, 817/2015.)
5. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa, että perusturvajohtaja päättää
määräaikaisen tehtävän hoitajan (Tervon kunnan hallintosääntö, Kvalt.
29.5.2017, § 25).
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
Perusturvaltk § 34
Perusturvajohtaja on jatkanut henkilöstörakenteen ja asiakasmäärien tarkastelua yhteistyössä henkilöstön kanssa. Sosiaalitoimen asiakasmäärät ja aikaisemmin vahvistetut sosiaalitoimen tehtävänkuvat on esitetty liitteessä nro 3.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
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1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa sosiaalityön edelleen lisääntyneen työpaineen ja sosiaalitoimen työmäärän kokonaistilanteen.
2. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle toisen yhdennetyn sosiaalityöntekijän viran vakinaista perustamista Tervon kuntaan ja täyttöluvan
myöntämistä ko. virkaan 1.4.2019 alkaen.
3. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa, että kelpoisuusvaatimuksena
vakinaiseen sosiaalityöntekijän virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015). Mikäli sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, voidaan virkaan valita määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Sosiaalityöntekijän
ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän
ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön
aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §, 817/2015.)
4. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa, että viran täytössä noudatetaan
6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määritellään KVTES 2018-2019 Liite 4
04SOS04A: n mukaan. Lopullisen palkkauksen määrittelee kt-asiantuntija,
kunnanjohtaja. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2
§:n mukainen rikostaustaote.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

