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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n
nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-
125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai
toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään
kuusi päivää ennen kokousta. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §).
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 27
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 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.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 28
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Keinänen ja Unto Siikström.
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§ 29
Nimeämispyyntö ict-palveluiden kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryhmään
RauDno-2021-180
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Nimeämispyyntö jäseneksi sosiaalihuollon toiminnan muutoksista ja tarpeista
johdettu ICT-palveluiden kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryh.._.pdf
Pohjois-Savossa on edellisen maakuntauudistuksen aikana tunnistettu ja sovittu
priorisointijärjestyksestä eri SOTE-tietojärjestelmien suhteen. Osana suunnittelua on
todettu, että sosiaalihuollon osalta yhteisen ja uuden asiakastietojärjestelmän
vaatimusmäärittely ja hankinnan valmistelu tulisi käynnistää. UNA Oy:n kautta on nyt
alkamassa usean sairaanhoitopiirin alueen yhteinen sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu. Tietohallinnon alueellisessa
neuvottelukunnassa on hyväksytty projektiesitys Pohjois-Savon alueen
valmisteluprojektin käynnistämisestä. Tavoitteena on tuottaa UNA Oy:n
koordinoimassa yhteistyössä sosiaalihuollon tarpeista lähtevien
järjestelmäuudistusten vaatimus- ja määrittelyaineistot. Valmisteluprojektin
lopputuloksena on valmius hankinnan aloittamiseen, valmisteluprojekti ei sisällä
kilpailutusvaihetta.
Projektin käynnistämistä varten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (Kirje Tietohallinto
11007 524/2021 Sami Haapamäki) pyytää Pohjois-Savon kuntia sekä Ylä-Savon SOTE
ky organisaatiota nimeämään ohjausryhmään edustajansa 15.3.2021 mennessä.
Ohjausryhmän jäseneksi pyydetään nimeämään, joko sosiaalipalvelujen tai
tietohallinnon johtotehtävissä toimiva henkilö. Useamman organisaation on
mahdollista nimetä ohjausryhmään yhteinen edustaja, jolloin pyydetään
ilmoittamaan, mitä organisaatioita henkilö edustaa. Alueen organisaatioilta tarvitaan
vahva sitoutuminen projektin resursointiin sosiaalihuollon substanssin ja
tietohallinnon osalta. Projektin suunniteltu aikataulu on 15.2.2021 – 31.10.2021.
SavoGrow-alueen perusturvajohtajat (Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Rautalampi ja
Suonenjoki) ovat selvittäneet hankepäällikkö Sami Haapamäeltä, voidaanko
ohjausryhmään alueen kuntia edustamaan nimettä kaksi henkilöä. Kahden henkilön
nimeäminen on mahdollista. Yhteisesti sopien on päätetty ehdottaa nimettäväksi
kaikkia kuntia edustamaan Tietohallinnon osalta järjestelmäasiantuntija Jani Nuutista
Tervosta sekä sosiaalihuollon edustajaksi osastosihteeri Anne Kauhasta Pielavedeltä.
Molemmat ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Sosiaalihuollon toiminnan muutoksista ja tarpeista johdettu ict-palveluiden
kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryhmään Rautalammin kuntaa edustamaan
esitetään tietohallinnon järjestelmäasiantuntija Jani Nuutista Tervosta sekä
sosiaalihuollon osastosihteeri Anne Kauhasta Pielavedeltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin UNA-hanke
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§ 30
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
RauDno-2021-188
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Ilmoitus yksityisten.. Jatkopolut Oy.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 ilmoitus yksityisten.. Jatkopolut Oy 2.osa.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopio on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamisesta 1.3.2021 alkaen Rautalammin alueella. Jatkopolut Oy, Avopalvelut
Kuopio tuottaa sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä, lastensuojelulain mukaista
perhetyötä, perhetyön yksilötyöskentelyä sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa.
Hakemus liitteenä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopion tekemän
ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Jatkopolut Oy,
Avopalvelut Kuopion yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jakopolut Oy, Avopalvelut Kuopio ja Aluehallintovirasto.
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§ 31
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
RauDno-2021-189
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Ilmoitus yksityisten... Familar Oy avopalvelut Pohjois-Savo.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 ilmoitus yksityisten... Familar Oy 2. osa.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Familar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savo on tehnyt ilmoituksen yksityisestä
sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.3.2021 alkaen Rautalammin alueella. Familar Oy,
Familar Avopalvelut Pohjois-Savo tuottaa palveluita: Perhetyö, lapsiperheet:
Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelulain mukainen perhetyö, perhetyö
ja yksilötyö. Toimintaan kuuluu myös erityisentuen palvelu, perhearvio, ammatillinen
tukihenkilötoiminta, toimeksiantosuhteen perhehoidon palvelut ja tukiperhetoiminta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyyFamilar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savon
tekemän ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy sen
yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.
Päätös
Hyväksyttin.
Tiedoksi
Familar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savo, Aluehallintovirasto
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§ 32
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Solmari
kirsi.solmari@rautalampi.fi
perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:
Sosiaali- ja terveysministeriö:
Kuntainfo 1/2021 - Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa
Suomessa.
Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ilmoitus yksityisen
terveydenhuollon tuottajan toimipaikan lopettamisesta:
Tutoris Oy, Oulu (Pohjois-Savon aluekeskus, Lounais-Suomen aluekeskus ja
Päijät-Hämeen aluekeskus).
Valviran ilmoitus yksityisenterveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:
Tohtorisi Oy, Kempele
Valviran päätöksiä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen:
Attentio Oy, Jyväskylä
9Lives Ensihoito Oy, Helsinki
Coronaria Contextia Oy, Oulu
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen:
Tohtorisi Oy, Kempele
Aluehallintoviraston päätös 16.2.2021 (ISAVI/6903/2020) ilmoituksenvaraisten
yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uusi ilmoitus:
MLT-Palvelut Oy, Rautalampi
Aluehallintoviraston päätös 25.2.2021 (ISAVI/634/2021) yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/uuden toimipaikan lisäys:
Coronaria Fysiopalvelu Kunto Kuopio Oy
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Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

