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Tiia Pääkkönen, jäsen
Pekka Puranen, jäsen
Pekka Nuutinen, jäsen
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Nimi

Mari Jalava
Jonna Maapuro
Seppo Niskanen
Erkki Pääkkönen

Paikalla

☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒

Varajäsen

Paikalla

Seija Korhonen
Pirkko-Liisa Hätinen
Marjo Tolonen
Petri Jäntti
Steven Law
Jouko Paretskoi
Maire Nissinen
Virka

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
Paikalla

vs. perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä, ei § 35
vs. kotihoitopalveluiden esimies
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

§:t 32-41

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

24.8.2020
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjät

Maarit Tarvainen

Mari Jalava ei § 35, Maarit Tarvainen § 35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Tervo 24.8.2020
Allekirjoitukset

Jouko Paretskoi
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Tiia Pääkkönen

Paikka ja pvm

Tervo 25.8.2020
Virka-asema

Allekirjoitus

toimistosihteeri

Niina Lappalainen

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi

4/ 2020
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perusturvaltk § 32
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia
lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan perusturvalautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi perusturvalautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen
puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden
läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta
käytävän keskustelun päättymiseen asti.
10 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on kutsuttuna
puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön
taikka vanhusten ja vammaisten tarvitsemien palvelujen kannalta. Läsnäolooikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä
tietoja.
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolo-oikeus
lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun
niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin,
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020
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terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka lasten ja nuorten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen
edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi on nimetty valtuutettu Risto
Korhonen.
116 §:n mukaan perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii
esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan
myös perusturvalautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle
sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle 18.8.2020.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
___________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA
Perusturvaltk § 33
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 124 §.n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä
ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Paretskoi ja Tiia Pääkkönen . Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 24.8.2020.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
___________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk § 34
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 114 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi
ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003)31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Lisäksi päätettiin käsitellä:
-

§ 40, salassa pidettävä

Asian valmistelija perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
___________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 35
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen
on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.12.2019) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä (esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja
ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos
asianomaiset kunnat niin sopivat.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen.
Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä ottooikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
- sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
- harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on
enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
- vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
- henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
- henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja
määrävuosikorotuksia koskevat asiat
- eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
- sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
- työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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- sivutoimi-ilmoitukset
- henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
- henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on neljän
(4) päivän kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan)
tekemästä päätöksestä, joka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan
käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika
lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Perusturvalautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä perusturvajohtajan, vs.
perusturvajohtajan sekä kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset.
Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat luettavissa päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, käyttääkö se otto-oikeuttaan ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 26.6. – 18.8.2020
välisenä aikana vs. perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen viranhaltijapäätösten kohdalla.
vs. perusturvajohtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla 26.6. –
18.8.2020
- 20/2020, 26.6.2020; Tervon kunnan määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran täyttäminen 1.9.2020 – 31.5.2023
- 21/2020, 26.6.2020; Tervon kunnan määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaaminen ajalle 1.8. – 30.8.2020
- 23/2020, 7.7.2020; Tervon kunnan toimistosihteerin viransijaisen palkkaaminen ajalle 1.9.2020 – 27.2.2021
- 24/2020, 7.7.2020; Tervon kunnan kotihoitopalveluiden esimiehen viransijaisen palkkaaminen ajalle 3.8.2020 –
16.2.2021
- 28/2020, 14.7.2020; Tunnusten perustaminen / käyttöoikeuksien myöntäminen viranhoidossa tarvittaviin ohjelmistoihin ja
järjestelmiin
- 29/2020, 14.7.2020; Tunnusten perustaminen / käyttöoikeuksien myöntäminen viranhoidoissa tarvittaviin ohjelmistoihin ja
järjestelmiin
- 30/2020, 16.7.2020; Tervon kunnan yhdennetyn sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 17.8.2020 lukien toistaiseksi
- 37/2020, 18.8.2020; Käyttöoikeuden myöntäminen Verohallinnon tulotietojärjestelmään
Kotihoitopalveluiden esimiehen otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ajalla
26.6. – 14.8.2020

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja
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24.8.2020

-

Nro/vuosi

8
(19)

4/ 2020

Julkinen

93/2020, 13.8.2020; Hankintapäätös / lääkkeiden koneellinen annosjakelu
94/2020, 13.8.2020; Tunnusten perustaminen Titania -työvuorosuunnitteluohjelmaan
95/2020, 13.8.2020; Tunnusten perustaminen Titania-työvuorosuunnitteluohjelmaan

Vs. perusturvajohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon,
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Päätös:
Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin ajalla 26.6. –
18.8.2020

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi

9
(19)

4/ 2020

Julkinen

OMAVALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET KÄSITTELYAJAT
Perusturvaltk § 36
Tervon kunnan perusturvalautakunta on hyväksynyt Tervon kunnan sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelman käyttöönotettavaksi 1.7.2020 (Perusturvaltk
3/20 § 26). Prosessin sisäiseen valvontaan liittyen käsittelytilaston seuranta
on perusturvalautakunnan kokokusten esityslistan perusasiana. Perusturvajohtaja raportoi näin säännöllisesti käsittelyaikojen toteutumista perusturvalautakunnalle.
1.-31.7.2020 vireille tulleiden tai avoinna olleiden lastensuojeluasioiden tai sosiaalihuoltolain mukaisten asioiden palvelutarpeen arvioinnin käsittely on aloitettu määräajan puitteissa ja vireillä olleet palvelutarpeen arvioinnit ovat valmistuneet määräajan puitteissa.
1.-31.7.2020 saapuneet vammaispalvelulain mukaiset hakemukset sekä vireille tulleet palvelutarpeiden arvioinnit ovat käsitelty määräajan puitteissa.
1.-31.7.2020 saapuneet toimeentulohakemukset ovat käsitelty määräajan
puitteissa.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa heinäkuun 2020 hakemusten käsittelyajat.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-6 2020
Perusturvaltk § 37
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 16.12.2019) 37 §:n mukaan toimielimet seuraavat talouden toteumista kuukausittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen kautta valtuustolle puolivuosittain.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumisvertailu (oheismateriaali nro 1) ja
Sosiaalitoimen osavuosiraportti 1-6 2020 (oheismateriaali nro 2). Raportti toimitetaan kunnanhallituksen tietoon perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
1. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan toimintaalueen vuoden 2020 1-6 talousarvion toteutumisvertailun ja osavuosiraportin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
2. Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan täydentämään osavuosiraporttia puuttuvien tietojen osalta ennen raportin toimittamista kunnanhallituksen tietoon.

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VIRTUAALIKOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT
Perusturvaltk § 38
Perusturvalautakunta on vahvistanut Tervon kunnan sosiaalihuollon asiakasmaksut 22.1.2020 § 5. Päätöksen mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen.
Ikääntyneiden kotihoito
Tervon kotihoito on osallistunut kuuden kuukauden ajan virtuaalisen
kotihoidon pilottiin, jossa palvelun tuottajana on SuvantoCare Oy.
Virtuaalinen kotikäynti on kuva- ja puheyhteyden avulla tapahtuva
ohjaukseen, voinnin seurantaan ja tukeen liittyvä asiakkaan ja kotihoidon
hoitajan välinen asiakastapaaminen. Asiakas voi olla pelkästään virtuaalisen
kotihoidon asiakas tai virtuaalinen kotikäynti on osa säännöllisen kotihoidon
palveluja. Virtuaalisen kotihoidon palvelu sisältyy asiakkaan palvelu- ja
hoitosuunnitelmaan.
Pilotin aikana siihen osallistuvilta asiakkailta ei ole peritty asiakasmaksua.
Pilotti päättyi 30.4.2020, minkä jälkeen palvelu muuttuu maksulliseksi. Tervon
kunta on tehnyt sopimuksen kolmesta virtuaalikotihoidon laitteesta SuvantoCare Oy:n kanssa.
Kuntien yleisen käytännön mukaan, kun palveluna on pelkästään
säännöllinen virtuaalinen kotikäynti, maksu määräytyy säännöllisen
kotihoidon kuukausimaksutaulukon mukaan siten, että maksutaulukon
prosenttiosuutta pienennetään 50 %:lla (oheismateriaali nro 3). Tilapäisestä
virtuaalikotihoidosta perittävä maksu määräytyisi 50 % fyysisen tilapäisen kotihoidon maksusta. Laitteista ei ole tarkoitus periä erillistä vuokraa.
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että 1.9.2020 alkaen
1. Kun kotihoidon palveluna on pelkästään säännöllinen virtuaalikotihoito,
maksu määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon
mukaan siten, että maksutaulukon prosenttiosuutta pienennetään 50 %:lla
2. Kun virtuaalikotihoito on osa säännöllistä kotihoitoa, maksu määräytyy
normaalikäytännön mukaisesti säännöllisen kotihoidon maksuperusteita
noudattaen
3. Tilapäisen virtuaalikotihoidon maksu on 50 % tilapäisen kotihoidon
maksusta
4. Virtuaalikotihoidon laitteista ei peritä vuokraa.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusturvalautakunta
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TERVON KUNNAN TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA 17.6.2020-4.8.2020 VÄLISENÄ AIKANA
Perusturvaltk § 39
Khall. 4.8.2020 § 180
Khall. 16.6.2020 § 153
Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt Tervon kunnan toimintaa poikkeusoloissa 16.3.2020-13.4.2020 / 13.4.2020-13.5.2020 / 14.5.2020-26.5.2020 /
27.5.2020-16.6.2020 välisinä aikoina 2.4.2020 § 90; 26.3.2020 § 80; 5.5.2020
§ 114, 26.5.2020 § 131 ja 16.6.2020 § 153.
Hallituksen linjausten mukaisesti koronarajoituksista luovutaan asteittain ja
hallitusti 1. kesäkuuta alkaen. Tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin,
että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien.
Hallituksen linjaukset
- Hallitus linjasi neuvottelussaan kasvosuojuksista ja keskusteli rajaliikenteestä (VNK:n tiedote 3.6.)
- Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1. kesäkuuta (tiedote 31.5.)
- Hallitus linjasi: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita (VNK:n, TEMin ja STM:n tiedote 29.5.).

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Nro/vuosi
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Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi
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Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.5.2020-16.6.2020 väliseltä ajalta:
1) Tervon kirjastossa tehdyt toimenpiteet Korona-viruksen aiheuttaman sulkemisen takia; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehen tiedote,
25.5.2020
2) Tervon kirjaston toiminta 1.6.2020 alkaen; viranomaisohjeistus, tiedote
29.5.2020
3) Museoaittojen aukioloajat kesällä 2020; Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimiehen tiedote 29.5.2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 27.5.2020-16.6.2020 väliseltä ajalta.
Kunnanhallitus hyväksyy 27.5.-16.6.2020 välisen ajan kunnan em. viranhaltijoiden päätökset, joilla on toimeenpantu kunnanhallituksen poikkeusolojen
järjestelyihin liittyvät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen lisäten, että kunnanhallitus saa tietoonsa seuraavaa:
Hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.
Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön
kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3
§:ssä tarkoitetut poikkeusolot.
Kunnanhallitus linjasi, että etätyömääräys voidaan purkaa. Tervon kunnan
työntekijät voivat toistaiseksi halutessaan tehdä etätyötä 5 päivää viikossa
oman harkinnan mukaan. Mikäli työntekijä tekee työtä työpaikalla, tulee kuitenkin noudattaa mm. Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n ohjeistusta ja suosituksia tartuntavaaran välttämiseksi. Lisäksi laajennetun johtoryhmän toiminta lopetetaan. Kunnanvirasto avataan kesäsulun jälkeen 27.7.2020.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
Khall. § 180
Valtioneuvosto päätti istunnossaan tänään 23. heinäkuuta palauttaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen. Näissä maissa tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina
27. heinäkuuta.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30.6. suosituksen (ns. vihreä lista) rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta EU:n ulkopuolisten maiden (kolmansien
maiden) osalta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan
maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000:ta henkilöä kohden
edellisen 14 vuorokauden aikana.
Kaikissa rajanylityspaikkoina toimivissa satamissa sallitaan henkilöliikenne
maahantulorajoitukset huomioiden. Muutoksella helpotetaan elinkeinonharjoittajien toimintaa, ja se on linjassa aiemmin lentokentistä tehdyn päätöksen
kanssa.
Lentoliikenteen kauttakulun osalta täsmennetään, että sallittua on vain säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku. Esimerkiksi yksityislento kauttakulkutarkoituksessa ei ole sallittua siltä osin kuin sisä- tai ulkorajaliikenteen rajoitukset
ovat voimassa.
Tilannetta tarkastellaan noin kahden viikon välein
Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 25.8. asti. Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua epidemiologisen tilanteen perusteella.
Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole
lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta
matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon
rajoituksista. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan
mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.
Poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset
sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 17.6.2020-4.8.2020 väliseltä
ajalta
1. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle; Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/4340/2020,
16.6.2020
2. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle; Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/4551/2020,
1.7.2020
3. Opetushallituksen ohje syyslukukauden 2020 perusopetuksen järjestämiseen; Opetushallituksen ohje 1.7.2020
4. Ohjauskirje kunnille ja Sote-kuntayhtymille matkustusrajoitusten lieventyessä; Ohjauskirje ISAVI/5128/2020 ja ISAVI/5132/2020, 17.7.2020
Viranhaltijapäätökset:
1) Hallintojohtaja 14.7.2020 § 66 Tervon kunnan omatoimikirjaston avaaminen 15.7.2020 lukien
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi

16
(19)

4/ 2020

Julkinen

Kunnanhallitus saa tietoonsa poikkeusoloihin liittyvät kuntaan saapuneet tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot ja päätökset 17.6.2020-4.8.2020 väliseltä ajalta.
Kunnanhallitus hyväksyy 17.6.-4.8.2020 välisen ajan kunnan em. viranhaltijoiden päätökset, joilla on toimeenpantu kunnanhallituksen poikkeusolojen järjestelyihin liittyvät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________

Perusturvaltk § 39
vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta saa tietoonsa
- kunnanhallituksen käsittelemät perusturvaa koskevat koronavirukseen liittyvät tiedotteet, ohjeet ja määräykset sekä kunnan viranomaisten muistiot
ja päätökset 17.6.2020 – 4.8.2020 väliseltä ajalta
- vs. perusturvajohtajan ja kotihoitopalveluiden esimiehen kuvaukset toimialueen toiminnasta 17.6. – 24.8.2020 väliseltä ajalta.

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava.
Lisätietoja antaa vs. perusturvajohtaja Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SALASSA PIDETTÄVÄ (Julk.L. 621/1999, 24. § 25 k.)

Perusturvaltk § 40

______________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 41
1. Kuntainfo, 30.6.2020 6/2020; Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten henkilösuojainten korvauskäytännöt Covid-19 -epidemian yhteydessä
2. Kuntainfo, 13.7.2020 7/2020; Sosiaali- ja terveysministeriön määräykset,
ohjeet ja suositukset koronavirusepidemian johdosta
3. Aluehallintovirasto, 16.6.2020; Tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle, ISAVI/4340/2020
4. Aluehallintovirasto, 17.7.2020; Ohjauskirje kunnille ja sote-kuntayhtymille
matkustusrajoitusten lieventyessä, ISAVI/5128/2020
5. Valvira 12.6.2020: Biohit Oyj; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta ja yksityisen terveydenhuollon
palvelujen lopettamisesta, Dnro V/21094/2020
6. Valvira 18.6.2020: FinnHEMS Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/10906/2020
7. Valvira 1.7.2020: SYNLAB Suomi Oy; Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen, Dnro V/18420/2020
8. Valvira 1.7.2020: Aatamikeikka Oy; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/23174/2020
9. Valvira 3.7.2020; Etäterveysasema Kätevä Oy; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/24904/2020
10. Valvira 3.7.2020; Terveyspalvelu Reseptori Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro
V/24361/2020
11. Valvira 7.7.2020: FinnHEMS Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevanluvan muuttamisesta, Dnro V/22258/2020
12. Valvira 7.7.2020: Kuuleva Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/24511/2020
13. Valvira 7.7.2020: Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/24416/2020
14. Valvira 13.7.2020: 9Lives Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro V/23402/2020
15. Valvira 27.7.2020: First Aid Consulting Oy; Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, Dnro
V/26137/2020
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee kohdat 1-15 tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. perusturvajohtaja Mari Jalava

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
24.8.2020

Nro/vuosi

19
(19)

4/ 2020

Julkinen

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

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

