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23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perustltk 16 §

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan
12.2.2015 3 §:n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu 6 pv ennen
kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu 4.3.2015 em. henkilöille.
Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Perustltk 17 §

Hallintosäännön 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on
liitettävä valitusosoitus.
Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Perusturvalautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Pärnäsen ja
Markku Sahlmanin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Varis ja Markku Sahlman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja täyttöluvan hakeminen
Perustltk 18 §

Valmistelija: vs. kotihoidon vastaava Anne Haukka
Kotihoidon tulosalueelta on irtisanoutunut hoitoapulainen Marja-Liisa
Väänänen 1.11.2014 alkaen. Tehtävä on hoidettu irtisanomisesta alkaen
vuorotteluvapaan sijaisen työpanoksella. Tehtävä tulisi muuttaa lähihoitajan
toimeksi, mikä on nykyisin käytössä oleva sosiaalihuoltolain mukainen
tehtävänimike.
Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. lähihoitajan toimeen 1.5.2015
alkaen. Tehtäviä ei voida muutoin järjestää, eikä tointa voida jättää täyttämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa hoitoapulaisen toimen muuttamiseksi lähihoitajan toimeksi ja pyytää täyttölupaa lähihoitajan
toimen täyttämiseksi 1.5.2015.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Perusturvalautakunta

Kokouspäivä
11.3.2015

Sivu
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Rautalammin kunnan päivätoiminnan kuljetusten hankinta
Perustltk 19 §

Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari
IS-Hankinta Oy kilpailutti Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja
sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset sekä päivätoiminnan kuljetukset 1.1.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.
IS-Hankinta Oy:n hankintapäätöksessä 17641, 25.11.2014 päivätoiminnan
kuljetusten osuus keskeytettiin sillä perusteella, että hankintaan varatut
määrärahat eivät olisi riittäneet hankinnan toteuttamiseen tarjotuilla hinnoilla tarjousten kalleuden vuoksi. Muilta osin hankintapäätöksessä palveluntuottajaksi valittiin Rautalammin Auto Oy.
Perusturvaosasto on selvittänyt päivätoiminnan kuljetuksien kustannustehokkainta tuottamistapaa. Lakisääteisen palvelun tuottamiseksi on kaksi
vaihtoehtoa: tuottaa palvelu itse, mikä ei ole kalusteen ja henkilöstön kannalta mahdollista tai tuottaa palvelu ostopalveluna.
Kunnan on noudatettava hankinnoissaan kustannustehokkuutta. Kustannustehokkainta on ollut yhdistää hankinta muihin hankintoihin, kuten ns. sotekortti- kuljetuksiin, joita kilpailutuksen perusteella on 1.1.2015 alkaen tuottanut Rautalammin Auto Oy. Kunnan saama hyöty perustuu synergiaetuun.
Päivätoiminnan kuljetuksia tuottamaan on perusturvajohtajan 19.12.2014
tekemällä päätöksellä (37/2014) valittu hankintakaudelle 1.1.-31.3.2015
Rautalammin Auto Oy. Kuljetukset on hoidettu 1+9 -paikkaisella ajoneuvolla, jolla on ajettu myös muita sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisia henkilökuljetuksia IS-Hankinta Oy:n kilpailutuksen mukaisesti. Päivätoiminnan
kuljetukset on ostettu Rautalammin Auto Oy:ltä 350 €:n päivähintaan. Hintaan sisältyy 200 km ajomatkat. Kyseessä oleva auto hoitaa arkipäivisin silloin, kun ei ole päivätoiminnan ajossa, myös muita sosiaalipalveluiden ja sivistystoimen ajoja, mikä vähentää päivätoiminnan ajosta sovittua 350 € laskutusta.
Asiaa valmisteltaessa on sote-kortti ajojen osuus arvioitu suuremmaksi, kuin
tammikuun 2015 laskutuksessa on ollut. Hankinnan kustannustehokkuus toteutuu ainoastaan saatavalla synergiaedulla. Hankinnan kustannustehokkuutta tulee vielä seurata kevään aikana, kun toiminta tehostuu.
Kunnassa on meneillään selvitys siitä, onko perusturvan ja sivistystoimenkuljetuksia mahdollisuus yhdistää ja kilpailuttaa lähitulevaisuudessa yhdessä. Asiaan vaikuttavat mm. sivistystoimen palvelun kilpailuttamisen aikataulu, kuljetusten logistisen yhdistämisen mahdollisuus ja ns. sote-lainsäädännön vaikutus kunnan hankintoihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kevään 2015 aikana perusturvassa valmistellaan lautakunnan päätettäväksi,
siirrytäänkö päivätoiminnan kuljetuksissa vuoden 2014 mukaiseen suorahankintaan, jatketaanko nykyistä sopimusta vai kilpailutetaanko perusturvan
päiväauton kuljetukset yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että uusi sopimuskausi alkaa, irtisanomisaika huomioiden, syksyllä 2015 tai 2016.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Rautalammin kunnan perusturvalautakunta päättää hankkia päivätoimintojen kuljetukset 1.4.-30.6.2015 Rautalammin Auto Oy:ltä hintaan 350 € päivä. Hinta sisältää 200 km ajomatkat, jotka koostuvat päivätoiminnan ajoista
ja muista arkipäivisin klo 8-16 ajetuista kunnan tuottamiin palveluihin liittyvistä ajoista. Laskutuksesta vähennetään muista ajoista palvelun tuottajan
saama tulo, kuten asiakasmaksut.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Perusturvalautakunta

Kokouspäivä
11.3.2015

Sivu
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Ilmoitusasiat
Perustltk 20 §

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Rautalammin kunnanvaltuuston päätös:
- 17.2.2015 § 8 Perusturvan vastuualueen johtosääntö.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Perustltk 21 §

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
Perusturvajohtajan päätökset:
§§ 9 – 26
Palveluasumisen vastaavan päätökset:
§§ 17 – 22
Vs. kotihoidon vastaavan päätökset:
§§ 17 – 36
Ravitsemuspäällikön päätökset:
§§ 1 – 3
Viranhaltijoiden pöytäkirjojen päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

