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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 81
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia
lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan perusturvalautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi perusturvalautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen
puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden
läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta
käytävän keskustelun päättymiseen asti.
10 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on kutsuttuna
puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön
taikka vanhusten ja vammaisten tarvitsemien palvelujen kannalta. Läsnäolooikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä
tietoja.
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolo-oikeus
lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun
niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin,
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terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka lasten ja nuorten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen
edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi on nimetty valtuutettu Jarmo
Tarkkonen.
116 §:n mukaan perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii
esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan
myös perusturvalautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle
sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle 31.10.2019.
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 § 82
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 124 §.n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä
ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiia Pääkkönen ja Pekka Puranen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.11.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Perusturvajohtajan kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiia Pääkkönen ja Lea Harjumäki.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.11.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiia Pääkkönen ja Lea Harjumäki.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.11.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
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 § 83
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 114 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi
ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003)31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Perusturvajohtajan kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja käsittelee lisäksi § 89.
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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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 84
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen
on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan)
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä (esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja
ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos
asianomaiset kunnat niin sopivat.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen.
Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä ottooikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
- sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
- harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on
enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
- vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
- henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
- henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja
määrävuosikorotuksia koskevat asiat
- eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
- sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
- työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
- sivutoimi-ilmoitukset
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- 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 4.10. – 6.11.2019
välisenä aikana perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijapäätösten kohdalla.
Perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöksen ajalla 4.10.6.11.2019:
- 54/2019, 15.10.2019; Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen siirto tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisäisinä siirtoina perusturvalautakunnan
alaisessa toiminnassa.
- 55/2019, 15.10.2019; Harkinnanvarainen palkaton työvapaa ajalla
1.11.2019-30.10.2020.
- 56/2019, 16.10.2019; Sosionomin työpanoksen ostaminen Tervon kunnan
sosiaalitoimeen Tervon kunnan sivistystoimesta ajalla 16.10. –
31.12.2019.
- 57/2019, 16.10.2019; Hankintapäätös / Toimeksiantotehtävä asioimistulkkipalvelun ostaminen Tervon kunnan sosiaalitoimeen ajalla 5/2019.
- 58/2019, 16.10.2019; Tervon kunnan sosiaalityöntekijän viransijaisuus
21.-27.10.2019 / ma sosiaaliohjaajan palkkaaminen.
- 61/2019, 5.11.2019; Perusturva, SALASSA PIDETTÄVÄ, Julk.L.621/1999
24 § 25 k.
- 62/2019, 6.11.2019; Tervon kunnan yhdennetyn sosiaalityöntekijän viran
täyttäminen 16.12.2019 lukien toistaiseksi.
Kotihoitopalveluiden esimiehen otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla
4.10.-6.11.2019:
- 116/2019, 28.10.2019; Hankintapäätös / Kalusteiden hankkiminen ja
suunnittelijan käyttäminen kotihoidon muuttuviin tiloihin.
Perusturvajohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
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Päätös:
Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan päätösehdotuksessa mainittuihin perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen päätöksiin.
Perusturvajohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä
toimi perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
___________________________________________________________
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ALUEELLISEEN PRO CONSONA -RATKAISUUN LIITTYMINEN
Perusturvaltk § 85
Tervon kunnan perusturvan toiminta-alueella on valmisteltu sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmä Pro Consonan muuttamista alueelliseksi Pro Consonaksi. Valmistelua on tehty yhteistyössä muiden Pohjois-Savon Pro Consona
asiakastietojärjestelmää käyttävien kuntien kanssa.
Pro Consona Sosiaalityö, Pro Consona Lastenvalvoja ja Pro Consona Vanhustyö ovat sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiä. Pro Consona Sosiaalityö
on palvelukokonaisuus, joka sisältää toiminnot eri sosiaalipalveluiden palveluprosessien hoitamiseen. Pro Consona Sosiaalityö koostuu Lastensuojelun,
Aikuis- ja perhetyön, Välitystilien sekä Toimeentuloturvan osasovelluksista.
Pro Consona Sosiaalityö on alueen 12 organisaatiossa käytössä ja Pro Consona Lastenvalvoja on alueella 9 organisaatiossa käytössä. Tervon kunnassa
on käytössä Pro Consonan Sosiaalityön palvelukokonaisuus.
29.8.2019 pidetyssä suunnittelukokouksessa kunnilta pyydettiin päätös
31.10.2019 mennessä päätös alueelliseen Pro Consonaan sitoutumisesta tai
käyttöönotosta pois jättäytymisestä. Päätös pyydettiin toimittamaan asiaa
valmistelevalle digi- ja tietohallintojohtajalle Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään,
josta käsin alustayhteistyö käynnistetään Istekki Oy:n ja mukaan lähtevien
kuntien kanssa. Tervon kunnan perusturvajohtaja on ilmoittanut Ylä-Savon
Soten digi- ja tietohallintojohtajalle Tervon kunnan perusturvalautakunnan käsittelevän asian kokouksessaan 6.11.2019.
Suunnittelun perusteella yhteisen Pohjois-Savon Pro Consona –ratkaisun
puitteissa on mahdollista tarkastella yhteistyössä eri organisaatioiden työ- ja
käyttötapoja ja ideoida sujuvampaa ja tehokkaampaa asiakaspalvelua ja johtamista. Lisäksi yhteinen alueellinen ratkaisu tuo mahdollisuuden hyödyntää
yhteisesti tarvittavia CGI:n palveluja (konsultointi/koulutus) sekä mahdollisuutta luoda yhtenäiset kirjaamiskäytännöt Kanta-palveluihin siirtymisen valmistelussa.
Alueen organisaatioiden palvelinympäristöjen harmonisointi yhteiseen palvelinympäristöön helpottaisi nykyisten ja tulevien integraatioiden toteuttamista
sekä toisi palvelinalustan ja varusohjelmistojen kustannussäästöjä ja järjestelmän vakautta. Kanta-palveluiden tarvitseman liityntäpisteen, samoin kuin lakisääteisen palveluväylän käyttöönotto yhteen ympäristöön onnistuisi yhteistyössä. Palvelinympäristön muutos toisi Tervon kunnan osalta myös paremman mahdollisuuden etätyön tekemiseen.
Toiminta antaa pohjan sovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiselle. Alueellinen Pro Consona tuottanee jatkossa kustannushyötyjä myös suhteessa Pro
Consona kehitysversio OMNI360:n siirtymään. Alueellinen Pro Consona mahdollistaa tulevaisuudessa paremmin myös seudullisen sosiaalipäivystyksen
toiminnan. Seudullisen sosiaalipäivystyksen ja Tervon yhteiskäyttöinen asiakastietojärjestelmä takaa sosiaalihuollon asiakkaiden asiakasturvallisuutta ja
välitöntä tiedonvaihtoa asiakasasioissa. Lisäksi alueellisen Pro Consonan
hankkiminen luo pohjan myös Savogrow-kuntien yhteiselle sote-selvitykselle
ja mahdolliselle palveluiden harmonisoinnille/yhteispalvelualueen kehittämiselle.
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Alueellisen Pro Consonan käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 alussa, Tervon
kunnan osalta käyttöönottokustannukset ovat 9081 euroa. Liittymisestä aiheutuneet kustannukset on sisällytetty talousarvioon vuodelle 2020.
Alueellinen Pro Consona -ratkaisun esiselvitys, hyötyjen tiivistelmä liitteenä
nro 1.
Päätöksen valmistelussa konsultoitu Tervon kunnan IT-järjestelmäasiantuntijaa.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Tervon kunta sitoutuu alueellisen Pro Consona asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon, mikäli käyttöönottokustannukset pysyvät arvioidussa 9081 eurossa. Asia annetaan tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, josta käsin
alustayhteistyö käynnistetään.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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PSYKOLOGIPALVELUIDEN HANKINTA NILAKAN PERHENEUVOLAAN
Perusturvaltk § 86
Kunnilla on velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen.
Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi
sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.
Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perheelämään, ihmissuhteisiin, sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa muuta tukea.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 26 §:n mukaan kasvatus- ja perheneuvontaa
toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.
Nilakan kunnat (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto) ovat sopineet perhe- ja
kasvatusneuvolatoiminnan järjestämisestä 1.1.2012 alkaen siten, että organisaation viranhaltijat, sosiaalityöntekijä ja psykologi, ovat Keiteleen kunnan sosiaalitoimen palveluksessa. Psykologien heikosta saatavuudesta johtuen palveluita on kuitenkin jouduttu tuottamaan erilaisin järjestelyin. Perusturvalautakunta päätti (20.3.2019 § 40) tehdä Coronaria Tietotaito Oy:n kanssa määräaikaisen ostopalvelusopimuksen ajalla 1.4.-31.12.2019. Päätöksessään Tervon kunnan perusturvalautakunta on todennut, mikäli Nilakan alueen perheneuvolan psykologipalvelut eivät toteudu 1.1.2012 alkaneen yhteistyösopimuksen mukaisesti 31.12.2019 jälkeen, on kyseistä perussopimusta tarkasteltava uudelleen ja tehtävä tarvittavat sopimusmuutokset.
Yhteistyö Coronarian kanssa on lähtenyt liikkeelle Keiteleen, Tervon ja
Vesannon kunnissa. Pielavesi on järjestänyt psykologipalvelut kunnan
omana toimintana. Palveluun ohjautuminen perustuu kunnissa laadittuihin
lähetteisiin. Lähetteet toimitetaan Keiteleen osalta Coronaria Tietotaidon
Iisalmen toimistoon ja Tervon ja Vesannon osalta Coronaria Tietotaidon
Kuopion toimistoon.
Perheneuvolan lähetekäytäntöjä on pyritty kehittämään ja Keiteleelle on
organisoitu moniammatillinen tiimi. Tavoitteena on tiimin perustaminen
myös Vesannon ja Tervon toimijoille. Palvelu on sisältänyt lasten ja perheiden
hyvinvointia edistävän perheneuvolatyön sekä koulupsykologisen
työn tutkimusten, asiakastyön ja konsultaation osalta. Coronaria
Tietotaito on mahdollistanut myös konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut
sekä neuropsykologin tutkimus- ja konsultaatiopalvelut.
SavoGrow-alueen LAPE-työntekijäpoolissa on tehty kartoitusta psykologiresursseista ja pohdittu mahdollisuutta yhteisten työntekijöiden rekrytoimiseen.
Lisäksi alueen kunnat ovat sitoutuneet SavoGrow-alueen yhteisen
sosiaalitoimen selvittämiseen. Selvitystyön on tarkoitus valmistua
vuoden loppuun mennessä. Nykyisessä tilanteessa olisi perusteltua jatkaa
psykologipalveluiden ostopalvelusopimusta edelleen määräaikaisena.
Coronaria Tietotaito Oy esittää palvelun hintoihin 2 %:n korotusta vuoden
2020 alusta. Perusteena on palkkojen nousuun liittyvä korotuspaine.
Palkat ovat nousseet 2,5 % (yleiskorotus 1.4.2019 1,74 %), mutta
rekrytointitilanteesta johtuen käytännössä enemmän. Sopimusluonnos
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esitetty oheismateriaalina nro 1.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Keiteleen kunnan
päätöksen (29.10.2019 § 54) määräaikaisen sopimuksen perheneuvolan
psykologipalveluiden osalta ajalla 1.1. – 30.6.2020.
2. Perusturvalautakunta toteaa, että mikäli Nilakan alueen perheneuvolan
psykologipalvelut eivät toteudu 1.1.2012 alkaneen yhteistyösopimuksen
mukaisesti 30.6.2020 jälkeen, on kyseistä perussopimusta tarkasteltava
uudelleen ja tehtävä tarvittavat sopimusmuutokset. Perusteena ostopalvelusopimuksen määräaikaiselle jatkamiselle ilman yhteistyösopimuksen tarkastelua on SavoGrow-kuntien yhteisen sosiaalitoimen palvelualueen selvittäminen vuoden 2019 loppuun mennessä.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN ASIAKASOHJE
Perusturvaltk § 87
Sansia Oy (entinen IS-hankinta Oy) on kartoittanut suorahankintana tehtävää
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita yhteistyössä
Tervon kunnan kanssa.
Alkuperäinen tarkoitus oli kilpailuttaa kuljetuspalvelut niiden kuntien kanssa,
joiden alueella Pohjois-Savon matkojen yhdistelykeskus (MYK) toimii. MYK
siirtyi toukokuussa 2018 osaksi Sansiaa. Toiminta-alueen kuntia ovat Kuopio,
Siilinjärvi, Leppävirta, Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Varkaus, Tuusniemi, Kaavi ja Keitele. Tervon kuntaa koskevaa tarjousta ei kilpailutuksessa
saatu, joten hankinnan mahdollisuutta suorahankintana selvitetään.
Sansian tavoitteena on ollut henkilöliikennepalveluihin liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen ja matkojen yhdistelymahdollisuuksien laajempi hyödyntäminen. Tervon kunnan osalta Sansian palvelutuotanto käynnistyy tämän
hetken tiedon mukaan 1.12.2019 mikäli sopivat palveluntuottajat löytyvät alueelle. 1.12.2019 alkaen kuljetuspalvelumatkat tulee tilata MYKistä, mikäli palvelu käynnistyy uusien sopimusten mukaisesti. Kuljetuspalveluasiakkaiden
tilauskäytänteen ja toimintaohjeet muuttuvat, joten uusien asiakasohjeiden
vahvistaminen on välttämätöntä.
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelujen asiakasohjeet liitteinä nro 2 ja 3.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden nro 2 ja 3 mukaiset vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasohjeet 1.12.2019
alkaen, tai siitä alkaen, kun Sansia Oy:n hallinnoima sopimus astuu voimaan.
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 § 88
1. Tervon kunnanhallitus 29.11.2019 § 207, Tervon kunnan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 1.12.2019 lukien toistaiseksi.
2. Tervon kunnanhallitus 29.11.2019 § 211, Eron myöntäminen Tervon kunnan luottamustehtävistä.
3. Tervon kunnanhallitus 5.11.2019 § 224, Tervon kunnan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 1.12.2019 lukien toistaiseksi.
4. Sote-uudistus; Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelma, oheismateriaali nro 2.
5. Itä-Suomen Aluehallintovirasto; Ehkäisevä päihdetyö ja hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä perustyötä,
ISAVI/7823/2019, oheismateriaali nro 3.
6. Valvira 15.10.2019, Attendo Terapia Oy, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Dnro V/40869/2019.
7. Valvira 18.10.2019, Coronaria Fysioterapia Oy, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Dnro
V/41026/2019.
8. Valvira 23.10.2019, Pharmanalysis Oy, Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen ja Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/42086/2019.
9. Savas, Hinnantarkistus 1.1.2020 alkaen.
10. Wilmar Oy, Hinnantarkistus 1.1.2020 alkaen.
11. Valvira 6.11.2019, Coronaria Contextia Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva kuvan muuttaminen, Dnro V/41027/2019.
12. Keiteleen Sosiaalilautakunta 29.10.2019 § 54; Psykologipalveluiden hankinta Nilakan perheneuvolaan.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-8 tietoonsa saatetuksi.
Perusturvajohtajan kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-12 tietoonsa saatetuksi.
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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