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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 35
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 14.3.2019.
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 § 36
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 Pekka Puranen ja Sami Lempinen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 20.3.2019.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Puranen ja Pirkko-Liisa Hätinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 20.3.2019.
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 § 37
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.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 38
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 7. – 20.3.2019 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 7. –
20.3.2019:
- 15/2019, 7.3.2019, Minna Heikkinen, Sosiaalityöntekijän viransijainen Tervon kunnan sosiaalitoimistoon ajalle 18.3.2019 – 15.4.2020.
- 17/2019, 8.3.2019, Minna Heikkinen, Tervon kunnan ma sosiaalityöntekijän palkkaaminen ajalle 5.4.2019.
- 18/2019, 12.3.2019, Minna Heikkinen, Tervon kunnan ma sosiaaliohjaajan
palkkaaminen ajalle 25.3.-30.6.2019.
Kotihoitopalveluiden esimiehellä ja vs. osastonhoitajalla ei ole otto-oikeuden
piirissä olevia päätöksiä ajalla 7.-20.3.2019.
Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaa edellä mainittuihin
perusturvajohtajan päätöksiin.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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PERUSTURVAN TOIMINTA-ALUEEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSESITYS JA TOIMINTAKERTOMUS
Perusturvaltk § 39
Sosiaalitoimen vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös on esitetty liitteinä
nro 1 ja 2.
Perusturvalautakunnan toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat 1 038 344,46
euroa (toteuma 132,9 %) ja ne ylittävät muutetun talousarvion 257 304,67 euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat 8 682 488,51 euroa (toteuma
103,6 %) ja ne ylittävät muutetun talousarvion 298 848,51 euroa. Toimintatuottoihin haettiin 53 350 euron lisäys vuoden 2018 aikana. Toimintakuluihin
ei haettu vuoden 2018 aikana lisämäärärahaa, koska vielä loka-marraskuun
vaihteessa terveydenhuollon kokonaisuus näytti alittavan laaditun talousarvion noin 200 000 eurolla. tämän arvion perusteella määrärahoja siirrettiin eri
kustannuspaikoille.
Vuoteen 2017 verrattuna perusturvalautakunnan toimintatuotot kasvoivat noin
215 800 euroa ja toimintakulut kasvoivat 112 800 euroa.
Tervon kunnan hallintosääntö (K.valt 28.1.2019) § 10.
Tervon kunnan talouden ja varainhoidon ohje 1.6.2017 (K.valt 28.1.2019).
Peruturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa ja saattaa kunnanhallituksen tietoon perusturvan toiminta-alueen vuoden 2018 tilinpäätösesityksen ja toimintakertomuksen liitteiden nro 1 ja 2 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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PSYKOLOGIPALVELUIDEN HANKINTA NILAKAN PERHENEUVOLAAN
Perusturvaltk § 40
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. Perheneuvolaan
on ostettu psykologipalveluita, ja viimeisin ostopalvelusopimus on ollut voimassa 31.5.2019 asti. Palveluntuottaja irtisanoi sopimuksen päättymään
17.1.2019.
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 kuntien perusturvajohtajien kanssa on neuvoteltu psykologipalveluiden turvaamisesta ja päätetty pyytää tarjous lähipalvelujen tuottamisesta Coronaria Tietotaito Oy:ltä Keiteleen, Vesannon ja Tervon kuntiin. Samassa yhteydessä perusturvajohtajat ovat selvittäneet kuntiensa sivistystoimen viranhaltijoilta halukkuutta ostaa koulupsykologin palvelut Coronaria Tietotaito
Oy:ltä. Perheneuvola- ja koulupsykologipalveluista on saatu tarjous Coronaria
Tietotaidolta 21.2.2019. Tarjouksessa on kuvattu palvelun sisältö ja hinnat,
liite nro 3.
Keiteleen kunnan sosiaalilautakunta on käsitellyt Nialkan alueen perheneuvolapalveluiden järjestämistä kokouksessaan 26.2.2019 § 15. Keiteleen sosiaalilautakunta on hyväksynyt liitteen nro 3 mukaisen Coronaria Tietotaito Oy:n
tarjouksen liitteen nro 3 mukaisesti. Keiteleen sosiaalilautakunta on päätöksellään valtuuttanut sosiaalijohtajan tekemään palveluntuottajan kanssa määräaikaisen sopimuksen 1.4. - 31.12.2019 välisellä ajalla.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Keiteleen kunnan
päätöksen määräaikaisen sopimuksen perheneuvolan psykologipalveluiden osalta ajalla 1.4. – 31.12.2019.
2. Perusturvalautakunta toteaa, että 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.
3. Perusturvalautakunta toteaa, että Tervon kunnan sivistyslautakunta koulupsykologin toiminnasta vastaavana tahona käsittelee asiaa koulupsykologin palveluiden osalta.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
20.3.2019

Nro/vuosi

4 / 2019

10
(11)
Julkinen

Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

4 / 2019

20.3.2019

11
(11)
Julkinen

PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 41
1. Valvira 7.3.2019, Fysioterapia Johanna Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Dnro V/4663/2019.
2. Valvira 4.3.2019, Attendo Oy, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Dnro V/6757/2019.
3. Valvira 28.2.2019, H10 Kymppipalvelut Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Dnro V/7388/2019.
4. Tervon kunnan perusturvajohtajan lausunto koskien yksityisen sosiaalipalvelun tuottamista Tervon kunnan alueella 12.3.2019 / Taksi- ja Hoivapalvelut Riitta Nikulainen.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-4 tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

