Viranomainen

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

Nro

Sivu

8/2020

81

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA

12.11.2020 klo 13.00-15.00

KOKOUSPAIKKA

Sähköinen kokous/Elokolo

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Jäsen:

Paikalla:

Haatainen Heikki pj.
Haaparnaa Hannu
Laitinen Uolevi
Liimatainen Mirja, varapj.
Mantere Hanne

Varajäsen:

Paikalla:

Minkkinen Olli
Kuhmonen Tuomas
Hänninen Satu
Luttinen Venla
Kukko Riitta

[I
D

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Paikalla:
Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen edustaja
Harmokivi Pia, kunnanjohtaja
Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.
Pellikka Anne-Leena, perusturvajohtaja

,

sähköisesti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

49-61

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikkaja -aika
sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirja tarkastetaan sosiaalitoimistossa 16.11.2020.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Mirja Liimatainen.

PÖYTÄKI RJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Haatainen

iine-Leena Pellikka

Tarkastusaika

16.11.2020

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimil
lamme

§

Allekirjoitukset

Uolevi Laitinen
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Mirja Liirnatainen

Paikka ja pvm

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.11.2020 alkaen sekä sosiaalitoimistossa
18.11.2020.
Virka-asema

Allekirjoitus

Viranomainen

KOKOUSKUTSU

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

8/2020

Kokousaika

12.11.2020 klo 13.00-

Kokouspaikka

Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa
ilmoita perusturvajohtajalle, mikäli tarvitset teams-linkin kokoukseen.

Käsiteltävät asiat

Asia

Liite

49
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Perusturvalautakunnan määrärahamuutokset vuodelle 2020

50
51

2

ProConsona

52

3

0MN1360 sosiaalipalveluiden ohjelmistopäivitys -investointi
Osallistuminen PoSoTe20 -rakenneuudistushankkeen johtamismallin pilotot

tim

—

Savogrown alueella

Perhekeskussuunnitelman hyväksyminen
Kotihoidon esimiehen viran täyttöluvan hakeminen
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen

56

57
58
59
60

Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen

Lähihoitajan toirnen täyttöluvan hakeminen
Kunnan saatavasta vapauttaminen
Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
Viranhaltij apäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat
Käsitelty esityslistan ulkopuolelta:

61

Osallistuminen maakunnalliseen lastensuojelun avohuollon ostopalveluiden
kilpailutukseen

Poytakirjan nahtavanapito

tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.11.2020 alkaen sekä sosi
aalitoimistossa 18.11.2020.

Puheenjohtaja

HEIKKI HAATA1NEN
Heikki Haatainen

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELLE 2020
Perusturvaltk

§ 49

Vesannon kunnan hallintosäännön 62 § :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset
on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuodenjälkeen muu
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksessa. Määrärahan muutosesityksestä on
selvittävä myös muutoksen vaikutus toirninnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioon.
Tehtäväluokkien toimintatuottojen ja toirnintakulujen toteurnaprosentit on esitetty
ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta ajalla.
Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväluokassa toirnintatuotot ovat toteutuneet
ajalla 1-9/2020 68,6 %ja toimintakulut 93,1 %.
Sosiaalityön toimintatuotot ylittyvät 3.770 euroa sijaishuollon korvauksissa lastensuojelun laitos-ja perhehoidossa. Toimintakulut ylittyvät asiakaspalveluiden ostossa
muilta 127.210 euroa lastensuojelun laitos-ja perhehoidon, muiden lastenja perhei
den avopalveluidenja päihdehuollon osalta sekä asiakaspalveluiden ostossa kunnilta
17.900 euroa kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan osalta. Toimintakulut alittuvat
asiakaspalveluiden ostossa muilta 15.000 euroa lastensuojelun avohuoltopalveluissa.
Toimintakulut ylittyvät myös teknisen huollon palveluissa 22.460 euroa muussa sosi
aali- ja terveystoiminnassa.
Toimeentuloturvan toimintakulut ylittyvät 21.680 euroa työmarkkinatuen kuntaosuu
dessa.
Kotihoito-, vanhus- ja erityispalveluj en tehtäväluokassa toimintatuotot ovat toteutu
neet ajalla 1-9/2020 71,5 %ja toimintakulut 72,6 %.
Kehitysvammahuollossa toimintatuotot ovat toteutuneet 40,1 %. Toimintatuottoihin
ostetussa yrnpärivuorokautisessa palveluasumisessa myyntituotot kunnilta kirjataan
31.12.2020. Päivätoiminnan ateriapalvelumaksut asiakkailta alittuvat 2.500 euroako
ronaepidemiastajohtuvasta toiminnan katkosta, vastaavasti Viherkodin ateriapalve
lumaksut asiakkailta ylittyvät 6.000 euroa. Kehitysvammahuollossa toimiritakulut
ovat toteutuneet 69,3 %. Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä alittuu 50.000 euroa
laitospalveluiden osalta. Asiakaspalvelujen osto muilta ylittyy 4.000 päivätoiminnan
osalta. Ostetussa yrnpärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakaspalveluj en osto
kuntayhtymiltä ylittyy 64.500 euroa, vastaavasti asiakaspalvelujen osto muilta alittuu
80.000 euroa. Teknisen huollon palvelut ylittyvät sekä päivätoiminnassa että Viher
kodissa yhteensä 26.390 euroa. Viherkodin sijaisten palkat ylittyvät 9.500 euroaja
erilliskorvaukset alittuvat 5.000 euroa.
Vammaispalvelun toimintakulut ovat toteutuneet 42,6 %. Matkustus-ja kuljetuspal
veluj en alittuininen 30.000 euroa johtuu koronaepiderniasta j ohtuvasta liikkumisen
vähentymisestä. Vammaispalvelulain mukaiset avustukset alittuvat 33.000 euroa ko
ronaepidemiasta johtuvasta henkilökohtaisen avustajan käytön vähentymisestä.
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Työllisyydenhoidon toirnintatuotot ovat toteutuneet 56,5 %. Työpajan myyntituotot
muilta alittuvat 10.000 euroa koronaepidemiastajohtuvista toimintojen supistamisis
ta. Työpajan palkkatukitulot alittuvat 9.800 euroa. Työllisyyshanke Kotelon myynti
tuottoihin kunnilta on kirjattu tulot 3 0.6.2020 asti. Työllisyydenhoidon toirnintakulut
ovat toteutuneet 69,2 %. Työllistettyjen palkat alittuvat 19.000 euroa. Teknisen huol
lon palvelut ylittyvät 10.700 euroa.
Kotihoidon toimintatuotot ovat toteutuneet 80,3 %. Toimintatuotoissa muut kodin
hoitoapumaksut ylittyvät kotipalvelunja Ryhmäkodin osalta yhteensä 16.200 euroaja
alittuvat kotisairaanhoidon osalta 11.360 euroa. Muut sosiaalitoimen maksut päivätoiminnan osalta alittuvat 3.900 euroa koronaepidemiasta johtuvasta toiminnan kat
kosta. Rintarnaveteraanien avopalvelut kotiin osalta valtion tuki alittuu 35.000 euroa.
Ryhmäkodin palkkatukitulot alittuvat 7.920 euora. Kotihoidon toimintakulut ovat to
teutuneet 79,1 %. Palkkakustannukset ylittyvät sij aisten palkoissa kotipalvelunja ko
tisairaanhoidon osalta yhteensä 86.000 euroa. Työllistettyjen palkat alittuvat Ryhmäkodin osalta 18.600 euroa.
Tehostetun palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 75,5 %. Tehostetunpal
veluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 69,8 %. Palkkakustannukset alittuvat
työsuhteisten, sijaistenja erilliskorvausten osalta yhteensä 101.320 euroa. Teknisen
huollon palvelut ylittyvät 15.410 euroa. Ostettuun palveluasumiseen varattava määrä
raha 7.000 euroa.
Palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 77,1 %. Palveluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 80,0 %. Palvelutalo/Niittykukan palkkakustannukset ylittyvät
yhteensä 35.060 euroa. ICT-palvelut ylittyvät 5.550 euroaja Teknisen huollon palve
lut ylittyvät 14.660 euroa.
Terveydenhuollon tehtäväluokassa toirnintakulut ovat toteutuneet ajalla 1-9/2020
73,4 %.
Perusterveydenhuollossa Kysteri laskuttaa vuoden 2020 ennakoita yhteensä
2.349.312 euroa. Asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymältä on varattu määrärahaa
2.178.560 euroa. Kysterin talouslaskelman 1-9/2020 perusteella kunnan osuus netto
menoista on 1.796.513 euroa, jolloin tasaisen käytön mukaan asiakaspalvelujen ostot
kuntayhtymiltä ylittyvät 216.790 euroa.
Erikoissairaanhoidossa KYS:n ennusteen mukaan asiakaspalvelujen ostot kuntayh
tymiltä alittuu 637.600 euroa, muut yhteistoimintaosuudet ylittyvät 13.650 euroaja
avustukset yhteisöille ylittyvät 177.950 euroa.
Vuoden 2020 talousarvion muutokset liitetaulukkona (Liite nro 1).
(valm. perusturvajohtajalA-LP)
Perusturvaiohtaian päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle oheisen liitteen mukaiset (Liite nro
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1) toirnintakulujen lisäykset 876.410 euroa ja vähennykset 989.520 euroa (nettokulu
jen vähennys 113.110 euroa) sekä toirnintatuottojen lisäykset 25.970 euroaja vähen
nykset 80.480 euroa (nettotuottojen vähennys 54.510 euroa).
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi
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PRO CONSONA
Perusturvaltk

-

§ 50

0MN1360 SOSIAALIPALVELUIDEN OHJELMISTOPÄIVITYS -INVESTOINTI
Vesannon kunnassa on käytössä sosiaalityön palveluissa ProConsona asiakastieto
järjestelmä. ProConsona Sosiaalityö päivittyy versiopäivityksenä ProConsona
OMNT3 60 Sosiaalipalveluiden asiakastietoj ärj estelmäksi. ProConsona OMNI3 60
Sosiaalipalvelut on palvelukokonaisuus, joka sisältää sosiaalihuollon palvelutehtä
vien palveluprosessit ja niihin liittyvät toiminnallisuudet.
—

—

-

Sosiaalihuollossa asiakastyön kiij aamisen rakenteetj a sisällöt ovat kansallisen kehit
tärnistyön kohteena. Liittyminen sosiaalihuollon KanTa-arkistoon tulee organisaati
oille ajankohtaiseksi ja se edellyttää muutoksia nykyisiin asiakastietojärjestelmiin.
Kyseessä on merkittävä muutos asiakastyön tiedonhallinnassa, asiakastyössäja kir
j aamiskulttuurissa. Muutos vaatii asiakasorganisaatioilta keskittymistäj a resursointia
muutoksen läpivientiin.
0MN1360 on alusta sote-palvelujen tuottamiseen asiakaslähtöisesti ja työntekijäys
tävällisesti perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa.
0MN1360 koostuu toiminnallisuuksista, joiden hyvä käytettävyys vapauttaa aikaa
kohtaamiseen. Ne auttavatja ohjaavat ammattilaisia asiakaskohtaamisissaja tukevat
sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkaiden itseasiointia. Modulaarinen teknologia tur
vaa 01V1N1360:n yhteensopivuuden eri ympäristöihinja avaa tiennykyisten asiakas-ja
potilastietoj ärj estelmien vaiheittaiseen uudistamiseen.
—

CGI kehittää ProConsona asiakastietojärjestelmää vaiheittain 0MN1360 asiakastieto
j ärjestelmäksi. Uudistus tietojärjestelmässä tapahtuu sosiaalihuollon prosessivaihe
kerrallaan. Näin tapahtuvassa muutoksessa kaikkien palvelutehtävien kirjaaminen
kehittyy saman aikaisesti. Vaiheittain tapahtuvilla käyttöönotoilla pyritään tuottamaan
uudistuksia käyttäjille nopeammin ja siten, että käyttöönotot voidaan toteuttaa pie
nemmin henkilöpanoksin. Käyttäjällä ei vaihdu koko ohjelmisto yhdellä kertaa ja
muutokset on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.
CGI tarjoaa ProConsona -OIvfNI360 Sosiaalipalvelut päivitystä Vesannon kunnalle
vuodelle 2021 hintaan 15.370 € (Liite nro 3).
Vaikutusten ennakko arviointi
Tehty

Ei tarpeen

x
(valm. perusturvajohtaja/A-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen investoinnin
(15.370 €) osalta ja toimittaa sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
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Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
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OSALLISTUMINEN POSOTE2O -RAKENNEUUDISTUSHANKKEEN JOHTAMISMALLIN PILO
TOINTIIN SAVOGROWN ALUEELLA
Perusturvaltk

§ 51

SavoGrow -alueen kunnat (Suonenjoki, Pielavesi, Rautalampi, Keitele, Vesanto ja
Tervo) päättivät alkusyksystä 2019 käynnistää kuntien yhteisen sosiaalipalvelujen
selvityksen. Selvityksen käytännön toteuttaminen annettiin SavoGrow Oy:lle, joka ti
lasi selvityksen LGR-Consulting Oy! Jouko Luukkoselta. Selvitys valmistui ja se esi
teltiin kuntien valtuustoille niiden yhteiskokouksessa Suonenj oella 11.12.2019. Ko
kouksessa käydyssä keskustelussa oltiin laajasti valmiitajatkarnaan työtä tavoitteena
muodostaa alueelle yhteinen sosiaalipalvelujen organisaatio. Monissa puheenvuorois
sa todettiin, että olisi hyvä laajentaa työ koskemaan myös terveyspalveluja.
Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa
kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut
edellä, ihmiskeskeisesti. Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi raken
teiden uudistarnisen. Nykyisin kunnat jäij estävät sosiaali-ja terveyspalvelut sekä pe
lastusto imen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolli set
alueet.
Pohjois-S avossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maakunnallinen järjestä
mismalli luodaan PoSoTe2O-hankkeessa. Hankejatkaa siitä, mihin edellisen hallituk
sen aikana toteutettu PoSoTe-hankkeen nimellä kulkenut valmistelutyö päättyi.
PoSoTe2O-hanke koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka yhdessä mahdollistavat
Pohjois-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamisen.
1.
2.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma
Rakenneuudistuksen alla toteutettava kehitystyö

Tulevaisuuden sote-keskuksessa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennal
taehkäisyyn, laatuunj a yhteen toimivuuteen, rakenneuudistuksessa kehittämistoimien
keskiössä ovat johtaminen ja digitaalisuus.
Sosiaali-ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle yhteensä 9,4 miljoonan euron
rahoituksen.
Koko maakunnan strategisiin tavoitteisiin pääserniseksi Pohjois-Savon on muodos
tettava organisaation laajuinenjohtamismalli. Maakuntajohtaminen poikkeaa merkit
tävästi aiernpien alueiden johtamisesta ja Pohjois-Savo päivittää johtamisen sisällöt
vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Digitaaliset työkalut mahdollis
tavat omalta osaltaan laadukkaan johtamisen, joka parantaa henkilökunnan hyvin
vointia. Muut päämäärät johtamismallin kehittämisessä ovat ketterä reagointi muu
toksiin ja asiakaslähtöisyys kaikilla toiminnan tasoilla.
Maakunnan tulevajohtamismalli tulee perustumaan valmentavanjohtamisen ideolo
giaan ja käytäntöihin. Johtamiskäytäntöj en toteutumista tuetaan koko maakuntaor
ganisaation laajuisilla j ohtamisvalmennuksilla. Toimialakohtaiset erityispiirteet huo
mioidaan uutta johtamismallia sovellettaessa. Etäjohtamisen periaatteet ja parhaat
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käytännöt määritelläänja etäjohtamiseen tarvittava tieto tunnistetaan. Tietotarpeiden
lisäksi etäjohtarnisen modernit työkalut määritellään toimenpidekohtaisesti.
Po SoTe2O rakenneuudistushankkeen osa-alue 2, Johtamismallin j aj ohtarnisen sisä1töjen kehittäminen, käynnistyy SavoGrow-alueen kuntien, Kysterin ja Ylä-Savon
S OTE: n yhteistyönä loppusyksystä 2020.
Lisäksi SavoGrow-alueen kunnilla on mahdollisuus pilotoida uudistuneenjohtamis
mallin soveltuvuutta alueella laadittuun sosiaalipalvelujen uuteen rakenteeseen maakunnallisen j ohtamismallin mukaisesti. Tällöin mielenkiinto kohdistuu pientenja ha
jallaan olevien kuntien erityistarpeiden huornioimiseen yhteistä sote-toimintamallia
rakennettaessa.
Johtamismallin pilotoinnista saatuja tuloksia hyödynnetäänja toimintarnallia laajen
netaan kattamaan kaikki maakunnan toimijat. Kuntien omarahoitusosuus on 33.000 €,
kun käytettävissä oleva rahoitus on yhteensä 166.000 €. Savogrow-alueen kuntien
kuntakohtainen omarahoitusosuus on 5.533,33 €.
Pilotointihanketta hallinnoi Pielaveden kunta. Hanke olisi käynnistettävä mahdolli
simman pian, sillä loppuraportin tulisi olla valmis lokakuussa 2021.
Vesannon kunnan hallintosäännön § 24 mukaan lautakunta päättää kokeiluihin ja
hankkeisiin osallistumisesta toimialallaan.
(valrn. perusturvaj ohtaj aJA-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunta osallistuu PoSoTe2O rakenneuudistushankeosiossa toteutettavaanjohtamismallin pilotointiin, mikäli kaik
ki SavoGrow alueen kunnat sitoutuvat hankkeeseen. Vesannon kuntaosuus hankkeen
ajalta on yhteensä 5.533,33 €.
Lisäksi perusturvalautakunta esittää Vesannon kunnanhallitukselle sekä Kysterinja
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän johdolle, että ne nimeävät edustajansa
pilotin seurantaryhmään.
Perusturvajohtajan muutospäätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunta osallistuu PoSoTe2O rakenneuudistushankeosiossa toteutettavaan johtamismallin pilotointiin, mikäli kaik
ki SavoGrow alueen kunnat sitoutuvat hankkeeseen. Vesannon kuntaosuus hankkeen
ajalta on yhteensä 5.533,33 €.
Lisäksi perusturvalautakunta esittää Vesannon kunnanhallitukselle, että kunnanhalli
tus nimeää edustajansa pilotin seurantaryhmään.
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Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto fi
.
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PERHEKESKUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk

§

52

LAPE- muutosohjelma on ollut hallituksen kärkihanke vuosina 2016 2019. Muu
tosohj elma jatkuu hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020 2022. Lapsi-ja perhe
palveluita uudistetaan, jottajokaisella lapsellaja perheellä olisi mahdollisuus elää su
juvaa arkeaja saada tarvitsemaansa tukea. Perhekeskus on alueellinen lähipalveluiden
verkosto, joka kokoaa Vesannon palvelut seinättörnään perhekeskus-malliin myös
verkkopalveluna. Perhekeskusmalliin nimetään matalankynnyksen kohtaamispaikka,
joka Vesannolla on pururadan maastoon rakennettava kotalaavu.
-

-

Perhekeskussuunnitelma (Liite nro 3) on laadittu opinnäytetyönä yhteistyössä Lape
työryhmän kanssa. Vesannon perhekeskusmallissa toimii useita hallintokuntien väli
siä työryhrniä ja perhepalveluj a toteutetaan asiakaslähtöisesti.
Toimintamalli tulee mahdollisesti osaksi Savo Grown alueen perhekeskustoiminta
mallia.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

x
(valrn. perusturvaj ohtaj a/A-LP)
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy perhekeskussuunnitelman perusturvan osalta käyt
töönotettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi
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KOTIHOIDON ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk

§ 53

Perusturvajohtaja on myöntänyt kotihoidon esimies Sanna Limpille eron kotihoidon
esirniehen virasta 1.8.2020 alkaen (PTJ:n viranhaltijapäätös/18.6.2020 § 47).
Virka on täytetty määräaikaisesti ajalla 24.8. —31.12.2020, jonka aikana on selvitetty
palvelurakenneuudistukseen liittyvää esimiesten tehtävien jakoa perusturvan toi
mialalla. Kotihoidon esimiehen virka on tarkoituksenmukaista täyttää vakituisesti
1.1.2021 alkaen.
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2020—2022 mukaan vakituis
ten avointen virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu kunnanhallituksen luvalla.
(vaim. A-L Pellikka)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan
täyttää kotihoidon esimiehen virka 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
a takunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 54

§

Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Palveluasumisen lähihoitaja
on irtisanoutunut toimestaan 1.1 .2021 alkaen.
Vuoden 2020 talousarvion ja 2020—2022 taloussuunnitelman ohjeen mukaan vaki
tuisten virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla.
Vuoden 2021 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuvan lähihoitajan toimen
palkkakustannuksiin.
(valm. perusturvajohtajalA-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan
täyttää lähihoitajan toimi 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pe1likka(vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
a takunta
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 55

§

Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Palveluasumisen lähihoitaja
on irtisanoutunut toimestaan 1.2.2021 alkaen.
Vuoden 2020 talousarvion ja 2020—2022 taloussuunnitelman ohjeen mukaan vaki
tuisten virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla.
Vuoden 2021 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuvan lähihoitajan toimen
palkkakustannuksiin.
(valm. perusturvajohtaja/A-LP)
Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan
täyttää lähihoitajan toimi 1.2.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
La takunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämär
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 56

§

Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Kotihoidon lähihoitaja on
irtisanoutunut toimestaan 6.12.2020.
Vuoden 2020 talousarvion ja 2020—2022 taloussuunnitelman ohjeen mukaan vaki
tuisten virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla.
Vuoden 2020 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuvan lähihoitajan toimen
palkkakustannuksiin.
(vaim. perusturvajohtajalA-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan
täyttää lähihoitaj an toimi 6.12.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pe11ikka(vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
utakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESAM’ON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.11.2020
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA
Perusturvaltk

§ 58

Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmistelussa
olevista asioista.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta kuulee aj ankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:
-

-

-

-

-

-

-

omaisten tiedote palvelurakennemuutokseen liittyen
henkilöstön YT-kierroksen kuulumiset
perusturvajohtajan mahdollinen virkavapaa ja sijaisuusjärjestelyt
sivistystoimen ja perusturvan yhteistyö liikunnanohj auksessa
kehitysvammahuollon kilpailutuksen tulokset
Kysterin Keiteleen vuodeosaston tilanne
Niittykukkien markkinavuoropuhelu

perusturvajohtajan työpanoksen myyminen SG-alueenjohtamisen pilottiin vuonna
2020
-

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspivämäärä

VESANNON KIJNTA
Perusturvalautakunta

Sivu
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk

§ 59

Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt 16.12.2019)33 §:n mukaan lautakunnan
alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekernistään ottokelpoisista pää
töksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoit
tanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Viranhaltijoiden päätökset:
-

-

-

-

perusturvajohtaja §:t 96-121
kotihoidon esimies §:t 20 1-224
palveluasumisen esimies §:t 255-299
erityispalveluiden esimies §:t 75-94

(vaim. perusturvajohtaj a/A-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa viranhaltij apäätökset tietoonsa saatetuiksi. Perusturvalau
takunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto fi
.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk

§ 60

Valtiovarainministeriön muutospäätös: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen vai
tionosuudesta ja veroperusternuutoksistajohtuvien verotulornenetysten korvauksesta
vuonna 2020
-

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 11/2020: Suositus hoiva-avustajantehtä
vänkuvasta, osaamisvaatimuksistaja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden pal
veluissa
-

Valviran/Aluehallintoviraston ohje: Välittörnänja välillisen asiakastyön määrittely
vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä
-

Pohjois-Savon oikeusaputoimiston tiedote: Pohjois-Savon oikeusaputoimistosta saa
talous- ja velkaneuvonnan palveluja nyt myös sählcöisesti
-

Poliisin tiedote: Virka-apujen maksullisuus, muutos aiernpaan käytäntöön
1.10.2020 lukien

-

Aluehallintoviraston ilmoitus: Ilmoitus palvelujen tuottajan perustietojen muutok
sesta/yhtiömuodon ja palvelujen tuottajan osoitteen muutos/FysioSenior Oy

-

Aluehallintoviraston ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
palvelutoirninnan lopettarninenlFysiTech Ky
-

Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttarninenlAudioBalance Excellence Oy
-

Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen ja ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen /Premius Kuntoutus Oy

-

-

Valviran päätös: Valvonta-asia; Validia Oy:n toiminnan valvonta

Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajanja toimipaikko
jen nimenmuutos/Stella Kotihoito Oy

-

Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttarninenlEMA Finland Oy

-

Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaj anja toimipaikko
jen nimenmuutos/Camp Clinic Oy
-

Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminenlSilmäasema Optiikka Oy
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen ja ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaj an toimipai
kan lopettaminen /Outloud Oy
-

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonj a vanhusten laitoshoidon
ti laaj atoirnikunnan päätökset: Nilakan palvelukeskuksen vuodeosaston paikkakunta
kohtainen sijoitturninenjatkossa yhden osaston malliin siirryttäessä, Nilakan palvelu
keskuksen iltavastaanottojen keskittäminen jäljellä jäävälle vuodeosastopaikkakun
nalle ja viikonloppuvastaanottopäivien jakautuminen Keiteleenj a Pielaveden kesken
-

Tervon kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: Tervon kunnan lastensuojelun asioiden
hoitaminen 1 .11 .-3 1.12.2020, toimivallan väliaikainen siirto/Vesannon kunta
-

Vesannon kunnanhallituksen päätökset: Kunnan talouden tasapainotuksen aikatau
luttaminenlkunnanvaltuuston ym. päätöksentekoelimien kokoustarjoiluista luopumi
nenja äänestys-ja ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
-

Nuorten ohjaus-ja palveluverkoston sekä Iaajennetun yhteisöllisen oppilashuolto
ryhmän muistio
-

-

Yhteistoirnintaneuvotteluiden pöytäkirjat 30.9.2020 ja 27.10.2020

(valm. perusturvajohtaja/A-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 60 mukaiset asiat.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
autakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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Perusturvalautakunta
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OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON OSTOPALVE
LUIDEN KILPAILUTUKSEEN
Perusturvaltk

§ 61

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kilpailutusaineisto on valmistunut kun
tien ja Sansia Oy:n hankinta-asiantuntijoiden yhteistyössä. Hankinta koskee PohjoisSavon maakunnan kuntien lastensuojelun avohuollon palvelujen hankintaa, jossa tar
joukset pyydetään seuraavista avohuollon palveluista kuntakohtaisesti vyöhykkeit
täin:
1. Erityisen tuen perhetyö
2. Tehostettu perhetyö/vaativan tason tuki
3. Tehostettu perhetyö/erityisen vaativan tason tuki
4. Erityisen tuen palvelu
5. Perhetyön yksilötyöskentely alle 18-vuotiaat
6. Jälkihuollon yksilötyöskentely 18-24 -vuotiaat
Laitosperhekuntoutus on kuntakohtaisten osien lisäksi omana osanaan.
Kilpailutuksessa kuntakohtaisesti palvelut on jaettu vyöhykkeisiin postinumeroittain,
jotta palvelun tuottaja voi valita tarkemmin alueen, jolla palvelua tuottaa. Toimittajan
tarjoamat hinnat tulevat olemaan kokonaishintoja eli toirnittajalla ei ole mahdolli
suutta laskuttaa lisiä tai kilometrikorvauksia. Tämän vuoksi myös vyöhykemalli on
otettu käyttöön, jotta Toimittaja pystyy laskemaan tarjoarnansa hinnat tarkemmin.
Kunnan on huolehdittava siitä, että lastensuoj elun avohuoltoajärjestetän sisällöltään
ja laajuudeltaan sellaisena kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lastensuojelun
avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistääj a tukea lapsen myönteistä kehitystä
sekä tukeaja vahvistaa vanhempien kasvatuskykyäja -mahdollisuuksia. Pääsääntöi
sesti avohuollon tukitoimet ovat lapsen sijaishuoltoon nähden ensisijaisia tukitoimia,
joita tulee lapselle ja perheelle järjestää.
Tehostettua perhetyötä on Vesannollaj ärjestetty ostopalveluna tai oman perhetyönte
kijänja ostopalvelun työntekijän työparityönä. Perhetyön yksilötyöskentely on pai
nottunut pääsääntöisesti yläkouluikäisien lasten kanssa työskentelyyn. Myös jälkihuollon yksilötyöskentelyä on järjestetty ostopalveluna.
Kaikki tarjouspyynnön mukaiset tarj oukset ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät toi
mittajat valitaan mukaan hankintajärjestelmään. Sansia Oy avaa hankintajärjestelmän
aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kahden vuoden välein edellisestä aukai
susta. Hankintayksikkö tekee hankintasopimukset menettelyssä valittujen toimittajien
kanssa. Menettelyn tarkoituksena on turvata palvelujen saatavuus sopimuskauden ai
kana. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
(valm. perusturvajohtaja/A-LP)
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Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunta osallistuu Pohjois-Savon maa
kunnan kuntien lastensuojelun avohuollon palveluiden yhteishankintaan; erityisen
tuen perhetyö, tehostettu perhetyö/vaativan tason tuki, tehostettu perhetyö/erityisen
vaativan tason tuki, erityisen tuen palvelu, perhetyön yksilötyöskentely alle 18vuotiaat, j älkihuollon yksilötyöskentely 18-24 -vuotiaat sekä laitosperhekuntoutus ja
hyväksyy hankintojen toimeksiannon antarnisen Sansia Oy:lle siten, että Sansia Oy
tekee Vesannon kunnan puolesta kilpailutuksen, hankintapäätökset sekä hankintaso
pimukset.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu
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12.11.2020
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

51, 52, 57, 61
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISU VAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto
Pykälät

51, 52, 57, 61

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitetään pöytäkirjaan

