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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 40
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 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 20.6.2018.
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 § 41
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 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 Lea Harjumäki ja Anja Pulkkinen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 27.6.2018.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Harjumäki ja Anja Pulkkinen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen 27.6.2018.
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 § 42
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 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 ja §:t
49 - 50 käsitellään ensimmäisenä asiana.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
___________________________________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 43
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. 29.5.2017) 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 24.5. – 27.6.2018
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:
Perusturvalautakunta toteaa, että perusturvalautakunnan puheenjohtaja on
arvioinut perusturvalautakunnan puolesta, ettei perusturvalautakunta käytä
otto-oikeuttaa seuraaviin perusturvajohtajan päätöksiin,
1. 34/2018, 4.6.2018, Minna Heikkinen, salassa pidettävä (Julk.L, 621/1999
24.1 §, 25 kohta);
2. 35/2018, 4.6.2018, Minna Heikkinen, salassa pidettävä (Julk.L, 621/1999
24.1 §, 25 kohta);
3. 37/2018, 7.6.2018, Minna Heikkinen, Hankintapäätös / Asiointiliikenne,
Nilakan Taksi;
4. 38/2018, 7.6.2018, Minna Heikkinen, Hankintapäätös / Asiointiliikenne,
Ritvan Taksi Tmi;
5. 41/2018, 13.6.2018, Minna Heikkinen, Hankintapäätös / Virka-avun ostaminen Tervon kunnan sosiaalitoimeen, Sosiaalityö / Vesannon kunta;
6. 42/2018, 13.6.2018, Minna Heikkinen, Hankintapäätös / Virka-avun ostaminen Tervon kunnan sosiaalitoimeen, Sosiaalityö / Pielaveden kunta.
Perusturvalautakunta toteaa, ettei kotihoitopalveluiden esimiehellä tai Palvelukoti Vuokon osastonhoitajalla ole ollut otto-oikeuden piirissä olevia viranhaltijapäätöksiä ko ajanjaksolla.
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Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1-4 2018
Perusturvaltk § 44
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 37 §:n mukaan toimielimet
seuraavat talouden toteumista kuukausittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle kolmannesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu on valmistunut 19.6.2018, oheismateriaali nro
1 ja Sosiaalitoimen osavuosiraportti 1-4 2018 on valmistunut 20.6.2018,
oheismateriaali nro 2. Raportti toimitetaan kunnanhallituksen tietoon perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan toimintaalueen vuoden 2018 1-4 talousarvoin toteutumisvertailun ja osavuosiraportin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
2. Perusturvalautakunta toteaa, että perusturvan toiminta-alueen vuoden
2018 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet
hyvin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi
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OSALLISTUMISPYYNTÖ IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON KEHITTÄMISHANKKEESEEN / SAKKY,
KITEEN EVANKELINEN OPISTO, SIUN SOTE, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS
Perusturvaltk § 45
Pohjois-Karjalassa on käynnistymässä ikäihmisten perhehoidon kehittämishanke. Hankkeen suunnittelussa ja vastuullisina toimijoina ovat mukana Kiteen Evankelinen opisto, Siun sote ja maakunnan projektijohto sekä PohjoisKarjalan Ely-keskus. Savon Ammattiopisto on lähdössä mukaan hankkeeseen
perhehoidon koulutus- ja tukimallin näkökulmasta.
Perhehoitajien koulutus on suunnitteilla järjestää aikaisempaa laajempana eli
100 h/koulutus/perhehoitaja. Perhehoitajaksi aikova maksaa itse koulutuksen
hinnan, joka on mahdollista korvata perhehoitajalle kunnasta käynnistämiskorvauksena toimeksiantosopimuksen synnyttyä.
Kyseisen hankkeen toimintaan on kunnilla mahdollisuus osallistua myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta ja näin ollen Pohjois-Savossa on mahdollisuus
päästä mallintamaan jo Siun Soten alueella kehitettyjä hyviä käytänteitä liittyen ikäihmisten perhehoitoon.
Suunnitteilla oleva hanke:
”1. Tarjoaa vahvaa rekrytointia ja työttömien/osatyökykyisten henkilöiden aktivoimista nojautuen uuteen aktiivimalliin.
Perhehoito voi toimia niin monenlaisina erilaisina muotoina, että se mahdollistaa henkilön työskentelyn omien voimavarojensa mukaan. Esimerkiksi kiertävä perhehoitaja omalla kylällään voi toimia naapurustossa asuvien ikäihmisten perhehoitajana joko omassa tai asiakkaan kodissa. Hän huolehtii puhtaudesta, ravinnosta, kauppa-asioista, apteekkiasioista tai vaikka ulkoiluista yhdessä, yms. Perhehoitaja voi työskennellä esimerkiksi muutamana päivänä
viikossa tai muutaman tunnin päivässä.
2.Kehittää Perhehoito elinkeinona-hanke yrittäjäpolut perhehoidosta kiinnostuneille perheille ja henkilöille.
Valmistamme materiaalit joilla voimme rekrytoida ja kouluttaa uusia perhehoitajia yrittäjiksi Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Aloitamme hankeaikana
yrittäjien kouluttamisen ja työskentelemme aluehallintoviraston kanssa muokataksemme perhehoidolle sopivat toimintamuodot, kriteerit ja ohjeistukset.
Pienet perhehoitoyritykset mahdollistavat myöskin itse maksavien asiakkaiden pääsyn perhehoitoon, esimerkiksi päiväperhehoitoon tai kiertävän perhehoitajan asiakkaaksi. Perhehoidon asiakkaita ovat lapsiperheet, kehitysvammaiset perheineen, mielenterveyskuntoutujat perheineen, sekä ikäihmiset
omaisineen.
3. Hankkeen aikana koulutetaan myöskin jo toimivia perhehoitajia profiloitumaan tehtävässään lisäämällä heidän osaamistaan esimerkiksi muistisairauksien hoitamisessa, kognitiivisessa kuntoutuksessa, omatoimisuuden tukemisessa, erilaisissa neurologisissa vaikeuksissa toimimiseen, saattohoitoon.
Hankkeessa kehitetään myös uusi perhehoidon malli työikäisen henkilön perhehoitajuuteen. Tästä esimerkkinä nuorena muistisairauteen sairastuneet,
halvaantuneet tai vammautuneet henkilöt.”

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018

Nro/vuosi
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Hankkeen suunnittelijat hakevat hankkeeseen yhteistyökumppaneita myös
Pohjois-Savon kunnista. Hankkeen Toiminta-aika on syksy 2018- kevät 2021.
Hankkeen hakemus on jo läpäissyt ensimmäiset kokoukset. Hankkeeseen
osallistumisen kuntarahoitusosuus on kunnalle n. 1100€/vuosi.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta sitoutuu osallistumaan edellä kuvattuun Ikäihmisten
perhehoidon kehittämishankkeeseen n. 1100 €/vuosi ajalla 2018-2021.
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
27.6.2018
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TERVON KUNNAN SOSIAALITYÖN TUNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN / SOSIAALITYÖN VIRKAAVUN MYYMINEN MUIHIN KUNTIIN
Perusturvaltk § 46
Tervon kunnan sosiaalityö on antanut kevään 2018 aikana useasti virka-apua
muiden kuntien sosiaalityölle.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Edellä tarkoitettu sosiaalityöntekijä
vastaa sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja
yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön
asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista. Sosiaalityöntekijä vastaa lisäksi sosiaalihuollon palvelujen antamisesta
ja päätöksenteosta sen mukaan kuin muualla laissa erikseen säädetään.
(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, §:t 7; 9.)
Sosiaalityötä voidaan tehdä itsenäisenä palveluna tai osana muita palveluja.
Kyse on sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai poistavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden
tasolla.
Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen.
Sosiaalityön asiakkailla on usein erityisesti työllistymiseen, kouluttautumiseen,
toimeentuloon, kuntoutumiseen ja muuhun hyvinvoinnin ja osallistumisen
edistämiseen liittyviä tarpeita, ja työlle on ominaista laajamittainen verkostotyöskentely muiden toimijoiden kanssa.
Perhekohtaisessa sosiaalityössä erityinen huomio on kiinnitettävä lasten sosiaalisen turvallisuuden varmistamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Yhteistyö muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa on tällöin tärkeää.
Edellä kuvatun perusteella sosiaalityön voidaan arvioida olevan vaativaa ammattitaitoista henkilökuntaa edellyttävää pitkäjänteistä työtä, asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa työskentelyä asiakkaan palvelutarpeiden ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.
Tervon kunnan sosiaalityön virka-avun myymisen tuntihintaa ei ole aikaisemmin määritelty. Nilakan kunnista Keitele, Pielavesi ja Vesanto ovat määritelleet sosiaalityön myynnin tuntihinnaksi 75 €/tunti. Määritelty tuntihinta sisältää
ammattipätevyyden omaavan sosiaalityön työpanoksen, sekä muut kulut,
jotka sisältyvät työn tekemisen edellytyksiin (mm. työhuone, laitteet ja ohjelmistot, koulutukset, hallinnolliset kulut ym.). Matka- ym. välttämättömät kulut
virka-avun suorittamiseen laskutetaan erikseen toteutuneiden kulujen mukaisesti.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018

Nro/vuosi
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Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta määrittelee Tervon kunnan sosiaalityön tuntihinnaksi 75 €/tunti 1.1.2018 alkaen. Toteutunut virka-apu laskutetaan muilta
kunnilta toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Määritelty tuntihinta sisältää
ammattipätevyyden omaavan sosiaalityön työpanoksen, sekä muut kulut,
jotka sisältyvät työn tekemisen edellytyksiin mm. työhuone, laitteet ja ohjelmistot, koulutukset, hallinnolliset ja vyörytetyt kulut (palkanlaskenta, kirjanpito) ym.
2. Matka- ym. välttämättömät kulut virka-avun suorittamiseen laskutetaan
erikseen toteutuneiden kulujen mukaisesti.
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
27.6.2018

Nro/vuosi
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TERVON KUNNAN SOSIAALITYÖN OPISKELIJOIDEN OHJAUS, NEUVONTA JA TUKI SEKÄ KIIREELLISTEN LASTENSUOJELUN ASIOIDEN HOITAMINEN 12.-13.7.2018, TOIMIVALLAN VÄLIAIKAINEN SIIRTO / VESANNON KUNTA
Perusturvaltk § 47
Tervon kunnan sosiaalitoimessa työskentelee 22.5.2018 ja 1.6.2018 alkaen
ma virkasuhteessa kaksi sosiaalityön opiskelijaa.
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. 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 27/2018 ja 32/2018 mukaisesti molemmat sosiaalityön opiskelijat toimivat sosiaalityöntekijän ammattiin valmistumisensa
ajan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän, perusturvajohtaja Minna
Heikkisen, YTM, johdon ja valvonnan alaisena.
Tervon kunnan hallintosäännön (K.valt 29.5.2017) §: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 allekirjoittavalle (Tervon kunnan hallintosääntö
K.valt. 29.5.2017 § 17 b) ja opiskelijoiden ohjauksesta, neuvonnasta ja tuesta
vastaavalle Tervon kunnan viranhaltijalle, perusturvajohtajalle, on myönnetty
vuosiloma 12. - 13.7.2018 väliselle ajalle.
Perusturvajohtaja on neuvotellut sosiaalityön virka-avusta Lastensuojelulain
417/2017 §:n 43-44 mukaisten lastensuojelun päätösten valmisteluun sekä
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä –opiskelijan ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen Pielaveden kunnan perusturvajohtajan kanssa, sekä tarvittaessa em. päätöksentekoon Vesannon kunnan perusturvajohtajan kanssa.
Pielaveden ja Vesannon kuntien sosiaalityöntekijät ja perusturvajohtajat täyttää lain asettamat vaatimukset ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän
koulutuksesta.
Pielaveden kunnasta ostetaan sosiaalityön työpanosta tarvittaessa Tervon
kuntaan 12. - 13.7.2018 välisenä aikana, tuntihinta 75 €/h (Perusturvajohtaja
42/2018, 13.6.2018).
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaalityön ohjaukseen, neuvontaa ja tukeen tarvittaessa ostettavan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän työpanoksen Pielaveden ja Vesannon
kunnista.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018

Nro/vuosi
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2. Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunnan sosiaalityön viranomaisten työpanosta ostetaan tarvittaessa Tervon kunnan päättävinä viranomaisina toimimiseen lastensuojelun kiireellisten asioiden
hoitamisessa 12. - 13.7.2018 välisenä aikana.
3. Tervon kunta sitoutuu maksamaan Vesannon kunnalle mahdollisesti
syntyvät kustannukset, sosiaalityön tuntihinta 75 €/h. Tervon kunta
korvaa matka- ym. välttämättömät kulut virka-avun suorittamiseen liittyen toteutuneiden kulujen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija perusturvajohtaja Minna Heikkinen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puhelin 0447 499250,
minna.heikkinen@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018

Nro/vuosi
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TERVON KUNNAN SOSIAALITYÖN OPISKELIJOIDEN OHJAUS, NEUVONTA JA TUKI SEKÄ KIIREELLISTEN LASTENSUOJELUN ASIOIDEN HOITAMINEN 30.7. – 19.82018, TOIMIVALLAN VÄLIAIKAINEN SIIRTO / KEITELEEN KUNTA
Perusturvaltk § 48
Tervon kunnan sosiaalitoimessa työskentelee 22.5.2018 ja 1.6.2018 alkaen
ma virkasuhteessa kaksi sosiaalityön opiskelijaa.
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. 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 27/2018 ja 32/2018 mukaisesti molemmat sosiaalityön opiskelijat toimivat sosiaalityöntekijän ammattiin valmistumisensa
ajan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän, perusturvajohtaja Minna
Heikkisen, YTM, johdon ja valvonnan alaisena.
Tervon kunnan hallintosäännön (K.valt 29.5.2017) §: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 allekirjoittavalle (Tervon kunnan hallintosääntö
K.valt. 29.5.2017 § 17 b) ja opiskelijoiden ohjauksesta, neuvonnasta ja tuesta
vastaavalle Tervon kunnan viranhaltijalle, perusturvajohtajalle, on myönnetty
vuosiloma 30.7. - 19.8.2018 väliselle ajalle.
Perusturvajohtaja on neuvotellut sosiaalityön virka-avusta Lastensuojelulain
417/2017 §:n 43-44 mukaisten lastensuojelun päätösten valmisteluun ja sosiaalityöntekijä –opiskelijoiden ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen sekä em.
päätöksentekoon Keiteleen kunnan sosiaalijohtajan kanssa. Keiteleen kunnan
sosiaalijohtaja täyttää lain asettamat vaatimukset ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän koulutuksesta. Lisäksi Vesannon kunnasta ostetaan tarvittaessa sosiaalityön työpanosta Tervon kuntaan kesä-elokuussa tarvittaessa sosiaalityöntekijä –opiskelijan ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen, tuntihinta 75
€/h (Perusturvajohtaja 41/2018, 13.6.2018). Vesannon kunnan perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä täyttävät lain asettamat vaatimukset ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän koulutuksesta.
Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 29.5.2017 § 10).
Tervon kunnan hallintosäännön (K.valt. 29.5.2017) 116 §:n mukaan perusturva-lautakunnassa esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Esittelijän ollessa
esteelli-nen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018
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Perusturvajohtaja Minna Heikkinen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon (Hallintolaki 434/2003 § 28, palvelussuhdejääviys). Perusturvajohtaja on jäävännyt itsensä asian esittelystä (Hallintolaki 434/2003 § 29).
Hallintojohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta nimeää asian esittelijäksi hallintojohtaja Kaija
Tarvaisen (K.valt. 29.5.2017, § 116).
2. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaalityön ohjaukseen, neuvontaa ja tukeen tarvittaessa ostettavan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän työpanoksen Vesannon kunnasta.
3. Perusturvalautakunta päättää, että Keiteleen kunnan sosiaalijohtajan
työpanosta ostetaan tarvittaessa Tervon kunnan päättävänä viranomaisena toimimiseen lastensuojelun kiireellisten asioiden hoitamisessa 30.7. - 19.8.2018 välisenä aikana.
4. Tervon kunta sitoutuu maksamaan Keiteleen kunnalle mahdollisesti
syntyvät kustannukset, sosiaalityön tuntihinta 75 €/h. Tervon kunta
korvaa matka- ym. välttämättömät kulut virka-avun suorittamiseen liittyen toteutuneiden kulujen mukaisesti.
5. Perusturvalautakunta päättää, että Tervon kunnan perusturvajohtajan
työpanosta myydään tarvittaessa vastavuoroisesti Keiteleen kunnan
sosiaalityön –opiskelijan neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavana, ammattiin valmistuneena sosiaalityöntekijänä.
6. Perusturvalautakunta toteaa, että Keiteleen kunta tekee omalta osaltaan Tervon kunnan viranomaista koskevan päätöksen mahdollisten
lastensuojelun kiireellisten asioiden hoitamista varten Keiteleen kunnan sosiaalijohtajan vuosiloman ajan 2.-29.7.2018.
7. Tervon laskuttaa Keiteleen kuntaa mahdollisista sosiaalityön kustannuksista 2.-29.7.2018 välisellä ajalla, sosiaalityön tuntihinta 75 €/h.
Tervon kunta laskuttaa Keiteleen kunnalta matka- ym. välttämättömät
kulut virka-avun suorittamiseen liittyen toteutuneiden kulujen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon (Hallintolaki 434/2003 §:t 29 ja 28, palvelussuhdejääviys).
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499 201, kaija.tarvainen@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018
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Perusturvaltk 49
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Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
27.6.2018

EI JULKINEN
Perusturvaltk 50
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 51
1. Tervon kunnan perusturvalautakunnan alustava kokousaikataulu syksyllä
2018; 5.9.2018; 3.10.2018; 7.11.2018 ja 12.12.2018.
2. IS-Hankinta oy: Hankintapäätös 28.5.2018, ateriakuljetukset.
3. Tervon kunnan tarkastuslautakunta, Arviointikertomus vuodelta 2017,
18.5.2018, oheismateriaali nro 3.
4. Pielaveden kunnan perusturvalautakunta, Ehkäisevän päihdetyön toimielimen nimeäminen, 15.5.2018, oheismateriaali nro 4.
5. Kuntainfo 9/2018: Työnhaun voimassaolo ja toimeentulotuki, oheismateriaali nro 5.
6. Kuntainfo 10/2018: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet toimeentulotuessa, oheismateriaali nro 6.
7. Valvira 25.5.2018: Coronaria Tietotaito Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutokset, Dnro V/8984/2018.
8. Valvira 18.5.2018: Koulutusavain Oy, Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen ja Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/17804/2018.
9. Aluehallintovirasto 5.6.2018: Minsos Oy, Ilmoituksenvaraisten yksityisten
sosiaalipalvelujen muutoksen rekisteröinti, ISAVI/1263/04.01.01/2018.
10. Aluehallintovirasto 14.5.2018: Kaisankoti Oy, Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, ISAVI/397/04.01.00/2017.
11. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimus; 4-vuotiaiden lasten
ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia ajalta 1.2.–31.5.2018.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-11 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

