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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Paikalla:

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

tearns

Varajäseri:

Paikalla:

Minkkinen Olli
Kuhmonen Tuomas
Hänninen Satu
Luttinen Venla
Tiihanoff Tuulikki

EI
EI
EI
EI
EI

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

EI
EI
EI

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

62-71

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirj a tarkastetaan 14.12.2020
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Haapamaaja Hanne Mantere.

(tarkastuspaikkaja -aika

§

sekä tarkastajien valinta)
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

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

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Hannu Haapamaa

Pöytäkirjanpitäjä

Anne-Leena Pellikka
14.12.2020

6L

Hanne Mantere

Paikka ja pvm

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 16.12.2020 alkaen sekä sosiaalitoimistossa
16.12.2020.
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Poytakirjan nahtavanapito

Ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden kehittärninenja fysioterapeutin mää
räaikainen osa-aikainen tehtävä
Vesannon perusturvan sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2021
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2021 lukien sekä omaishoidon tuen myöntä
misperusteet 1.1.2021 alkaen
Omaishoitajan vapaan aikaisen toimeksiantosopirnukseen perustuvan sij aishoidon
hoitopalkkiot
Vesam-ion perusturvalautakunnan toimeentulotuen soveltamisohjeet
Psykologipalveluiden hankinta 1.1 .-3 1.12.2021
Kotihoidon esirniehen viran täyttäminen
Aj ankohtaiskatsaus perusturvan asioista
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 16.12.2020 alkaen sekä sosi
aalitoimistossa 16.12.2020.

Puheenjohtaja

HEIKKI HAATA1NEN
Heikki Haatainen

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
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IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄTSEVIEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA FYSIOTERAPEUTIN
MÄÄRÄAIKAINEN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ
Perusturvaltk

§ 62

Perusturvapalveluiden kotihoidossa on ollut kuntohoitoon keskittynyt lähihoitajan
toimi vuodesta 2016 alkaen. Kuntohoitoon keskittyneen lähihoitajan vastuutehtäviin
ovat kuuluneet ryhmätoirninnoista (päiväkeskus, kuntosaliryhmä, jne.) vastaarninen,
kotihoidon kuntouttavat kotikäynnit, apuvälinekartoitukset, viriketoiininnan j ärj es
täminenja tarvittaessa perushoitotyöhön osallistuminen. Lisäksi perusterveydenhuol
lon fysioterapeutin palvelut ovat käytettävissä kaikille kuntalaisille.
Vesannon kunnan ikäpoliittisen strategian mukaan ennaltaehkäisevien palveluiden
sekä niiden vaikuttavuuden lisääminen on keino taata myös tulevaisuudessa laaduk
kaat vanhuspalvelut Vesannolla. Tähän tavoitteeseen pyritään vastaamaan palvelura
kenneuudistuksella, jonka keskeisenä tavoitteena on “keventää” palvelurakennetta si
ten, että raskaammista palveluista voitaisiin osittain luopua,ja resurssia pystyttäisiin
siirtämään kotona asumisen-, ja ikäihmisten toimintakyvyn varhaisempaan tukeen.
Tehostetun palveluasumisen paikkoja on niin ikään vähennetty vuoden 2020 alusta
lähtien, ja myös palveluasumisessa tehty uudelleen järjestelyjä.
Työntekijöiden ohjaus kuntouttavaan työotteeseen asiakkaiden kanssa työskentelyssä
perusturvan toirnialalla on tullut entistä merkityksellisemmäksi. Palveluasumisen yk
sikkö Kuntovaarissa järjestetään muun muassa kuntouttavia hoitoj aksoj a, mutta tar
vittaessa palvelua tulisi kyetä järjestämään myös kotikuntoutuksena. Kuntoutuksen
osaamistaja resurssia on edelleen tarkoituksenmukaista lisätä osa-aikaisella fysiote
rapeutin työpanoksella. Oman fysioterapeutin työpanosta voidaan hyödyntää olemassa
olevan osaamisen systemaattisempaan koordinointiin, sekä hoitajien kuntoutuksen
ohjaamisen lisäämiseen arjessa. Koko kunnan osalta osaamista tultaisiin hyödyntä
mään myös järjestötyön koordinoinnissa, liikunnan ohjauksessa sekä hyvinvoinnin-ja
terveydenedistämistyön tukena.
Kuntoutukseen keskittyneen lähihoitaj an työ kotihoidossa on ollut tilastoitavaa työtä,
mutta asiakkaalle maksutonta palvelua. 1.1.2021 alkaen kaikki kuntouttava työ (niin
kuntohoitaj a kuin fysioterapeutti) on asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmaan kirjat
tu palvelu, joka tulee siten huomioitua asiakkaan kuukausimaksun perusteena olevas
sa kotona annettavan palvelun määrässä (tuntialkk). Tilapäisestä kuntouttavasta työstä
peritään asiakasmaksutaksan mukainen maksu muun henkilön suorittamana kotikäyn
timaksuna 11,40 €/käynti, tilapäisen kotikuntoutuksen maksuna 11,40 €/käynti tai vir
tuaalisen kotikuntoutuksen maksuna 6,00 €/kerta.
Sivistystoimen lopetettua yhteistyön liikuntasihteerin tehtävien hoitamisen osalta
Tervon kunnan kanssa, on vaihtoehtoina tarkasteltu yhteistyötä perusturvan kanssa.
Liikuntatoimessa on määrärahavaraus 20% tehtävän hoitamiseen. Perusturvassa on
mahdollisuus 30% työpanokseen, mutta koulutusvaatimuksena yhteisen osa-aikaisen
työntekijän tehtäviin on perusturvan näkökulmasta fysioterapeutti.
(valm. perusturvajohtajalALP)
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Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että kuntoutustyön kehittämistä ja toteuttamista perus
turvassa hoitaa vuonna 2021 sivistystoimenja perusturvan yhteinen määräaikainenja
osa-aikainen työntekijä, fysioterapeutti-liikunnanohjaaja, jonka työaika ja palkkaus
jakautuu perusturva 30 % ja sivistystoirni 20 %.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi
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VESANNON PERUSTURVAN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2021
Perusturvaltk

§ 63

Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa
(912/1992).
Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäisrnaksuja,joita ei voi kunnas
sa tai kuntayhtyrnässä tehtävin päätöksin ylittää. Asiakkaan taloudellinen asema ei
voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Mikäli maksun periminen vaarantaa henkilön
toimeentulon, palvelua tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mu
kaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä
tai alentaa niitä.
Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuo
sille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkis
tuskerralla vuonna 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan.
Asetuksella tarkistetaan maksujen tulorajoja laissa säädetyillä joka toinen vuosi voi
maan tulevilla indeksikorotuksilla, työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 2
prosenttia. Tulosidonnaisten maksujen tulorajat muuttuivat 1.1.2020 alkaen.
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksuj en
periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkinta
valtaan.
Tukipalveluj en ja palveluasumisen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksu
laissa tai asetuksessa, joten kunta voi periä maksuja henkilön maksukyvyn mukaan.
Palveluasumisen osalta asiakasmaksuissa otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen lasken
nallinen vähimmäiskäyttövara 130,00 e/kk.
—

Vesannon perusturvan sosiaalipalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
(vaim. perusturvaj ohtaj a/A-LP)
Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta vahvistaa liitteen (Liite nro 1) mukaisen Vesannon perusturvan
sosiaalipalvelujen asiakasmaksutaksan. Maksutaksa tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT 1.1.2021 LUKIEN SEKÄ OMAISHOIDON TUEN MYÖN
TÄMISPERUSTEET 1.1.2021 ALKAEN
Perusturvaltk

§ 64

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henki
lön avulla.
Ornaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta,joka muodostuu hoidettavalle annet
tavista tarvittavista palveluista sekä ornaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, va
paasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä,joka
on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonkajärjestämisestä vastaa kun
ta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa.
Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se
osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin.
Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (93 7/2005) ja siihen
tehtyihin muutoksiin (950/2006 ja 318/2011, 13 17/2014).
Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyk
sistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavista palve
luista, oinaishoitajan vapaasta, hoito-ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopi
muksesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimis
sa rajoissa.
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkiois
ta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96
§ : ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen ta
kia 1.1.2021.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkki
oihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksija
jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimuk
seen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31
prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
(valm. perusturvajohtaja/A-LP)
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Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy edellä esitetyt omaishoidon tuen hoitopalkkioiden
määrät sekä liitteen (Liite nro 2) mukaiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet
1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi
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OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEEN PERUSTUVAN SIJAIS
HOIDON HOITOPALKKIOT
Perusturvaltk

§ 65

Ornaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.20 11
alkaenjärjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantoso
pimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.
Sij aishoitajuus kirj ataan omaishoidon tuen hoito-ja palvelusuunnitelmaan. Sij aishoi
tajan työoikeudellinen asema sekä eläke-ja tapaturrnavakuutusturva on samanlainen
kuin omaishoitajalla (omaishoitolaki 10 §). Sijaishoitajan käyttäminen omaishoidon
vapaapäiviin ei vähennä omaishoitajan palkkiota.
Kunta päättää sij aishoitajalle rnaksettavan palkkion määräytymisperusteista. Ornais
hoitajan sijaisen palkkion määrä ei ole sidoksissa omaishoitajalle omaishoitolain 5
§ :n mukaan maksettaviin palkkioihin, vaan palkkiosta sovitaan kunnanja sijaishoita
jan välillä. Sijaishoitajien palkkiot voivat olla esimerkiksi tunti- tai vuorokausikohtai
sia. Kunta päättää myös siitä, onko palkkio aina sama vai porrastetaanko se sijaishoi
don sitovuudenja vaativuuden mukaan. Kunta päättää, maksetaanko sijaishoitaj alle
korvauksia kustannuksista, joita hänelle mahdollisesti aiheutuu omaishoitajan sijaise
na toirnimisesta. Kustannusten korvaukset ovat pääsääntöisesti veronalaista ansiotu
loa. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden noin 1,31 prosentin korotus tehdään
1.1.2021 lukien myös omaishoidon tukenajärjestettävän sijaishoidon palkkioihin (v.
2020 palkkio 13,53 euro/tunti).
(valm. perusturvaj ohtaj a/A-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää ornaishoitaj an sij aiselle maksettavaksi palkkioksi 13,71
euro a/tunti enintään 6 tuntialpäivä 1.1.2021 alkaen. Kunta ei maksa matkasta tai
muista kustannuksista aiheutuvia kuluja.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
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VESAM’.JON PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET
Perusturvaltk

§

66

Toimeentulotuen myöntärnisestä säädetään Laissa toimeentulotuesta, minkä lisäksi
sosiaali-ja terveysministeriö on toimittanut työntekijöiden käyttöön soveltarnisohjeet
(Opas toimeentulotukilain soveltaj ille 2013:4). Opasta ei ole uudistettu perustoimeen
tulotuen siirryttyä Kelan vastuulle vuoden 2017 alusta lukien. Kuitenkin oppaassa
esitetyt linjaukset, oikeustapauksetja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintunut rat
kaisukäytäritö ovat edelleen monilta osin ajankohtaisiaja opasta voi hyödyntää sovel
tuvin osin.
Kuntakohtaiset soveltamisohjeet on tarkoitettu ohjeellisiksi toirneentulotukea myön
tävälle viranhaltij alle. Lisäksi tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Oh
jeet eivät rajoita yksilökohtaista harkintaa.
Vesannon perusturvalautakunnan kuntakohtaiset toimeentulotuen soveltamisohjeet
on käsiteltyj a hyväksytty 10.12.2014, § 69, Vesannon perusturvalautakunnassa. Elinja asuinkustannusten nousun myötä ohjeet tulee saattaa tämän päivän kustannuksia
vastaaviksi, jonka vuoksi on täydentävänja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamis
ohjeet on päivitetty (Liite nro 3).
(vaim. perusturvajohtaja/ALP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy toimeentulotuen soveltarnisohjeet (Liite nro 3)
1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto. fi
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PSYKOLOGIPALVELUIDEN HANKINTA 1.1 .-3 1.12.2021
Perusturvaltk

§ 67

Perhe-ja kasvatusneuvonta on järjestetty 1.1.2012 alkaen Nilakan kuntien yhteisenä
toirnintana. Perheneuvolan sosiaalityöntekij änj a psykologinlpsykoterapeutin vakans
sit ovat kuuluneet Keiteleen kunnan sosiaalipalveluiden organisaatioon. Pielavesi irti
sanoutui perhe- ja kasvatusneuvontaa koskevasta sopimuksesta 1.1.2020 alkaen.
Perheneuvolassa työskentelee vakituinen sosiaalityöntekij ä. Sen sijaan psykolo
ginlpsykoterapeutin rekrytointi ei ole onnistunut. Yhteistyössä Keiteleen, Tervon ja
Vesannon sosiaali- ja sivistyspalveluiden kanssa haettiin kuluvana keväänä kuntien
yhteistä psykologia, jonka tehtäviin olisi sisällytetty koulupsykologista työtä sekä
kasvatus- ja perheneuvontaa. Virkaa ei saatu täytettyä, joten psykologipalveluita on
jouduttu hankkimaan ostopalveluin.
Keiteleen perusturvalautakunta päätti (2.9.2020 § 36) tehdä Coronaria Tietotaito
Oy:n kanssa määräaikaisen ostopalvelusopimuksen ajalle 1.8.-3 1.12.2020, ja tätä
kautta palvelut on tuotettu myös Vesannolle. Palvelu on sisältänyt lastenja perheiden
hyvinvointia edistävän perheneuvolatyön, muissa sopimuskunnissa myös koulupsy
kologisen työn. Coronaria Tietotaito on mahdollistanut myös konsultoivan lastenpsy
kiatrin palvelut sekä neuropsykologin tutkimus- ja konsultaatiopalvelut. Palveluun
ohjautuminen perustuu kunnissa laadittuihin lähetteisiin. Lähetteet on toimitettu Ve
sannon osalta Coronaria Tietotaidon Kuopion toimistoon.
Vuonna 2021 SavoGrown alueella käynnistyy hanke, joka on osa POSOTE2O
rakenneuudistuksen alla tehtävää johtamismallin pilotointityötä (2.2. johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen). Tavoitteena on luoda yhteinen johtamismalli SavoGrow
kuntien
(Suonenj oki-Rautalampi-Tervo-Vesanto-Pielavesi-Keitele)
SOTE
palveluihin selvittärnällä ja arvioimalla vaihtoehtoja palvelujen ja johtamisen osalta.
Alueen yhteisen perhekeskustoiminnanlperheneuvolaverkoston perustaminen voisi
olla yhtenä pilotoinnin kohteena.
-

—

Palveluiden toimintaympäristöön on siis tulossa muutosta vuonna 2021, joten psyko
logipalveluiden ostopalvelusopimusta olisi perusteltuajatkaa edelleen määräaikaise
na. Käynnissä olevien pitkäkestoisempien asiakkuuksien osalta on kuitenkin tärkeää
pyrkiä ehkäisemään työntekijöiden vaihtumista kesken vuoden. Lisäksi kuluvan syk
syn aikana Kuntaliitolta on saatu ohjeistusta, jonka mukaan perheneuvola ei voi hyö
dyntää verottomista ostopalveluista saatavaa laskennallista palautusta muiden kuin
Keiteleen (isäntäkunta) ostopalveluiden osalta. Näin ollen kukin perheneuvolakunta
tekee oman ostopalvelusopimuksen psykologipalveluista.
Coronaria Tietotaito Oy:n tarjous perheneuvola-jakoulupsykologipalveluistaliittee
nä (Liite nro 4).
(valm. perusturvajohtaj aJALP)
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Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää, että Vesannon kunta tekee Coronaria Tietotaito Oy:n
kanssa perheneuvola- ja koulupsykologipalveluiden ostopalvelusopimuksen liitteessä
esitetyin suoritehinnoin (Liite nro 4). Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohta
jan tekemään palveluntuottajan kanssa rnääräaikaisen sopimuksen 1.1 .—3 1.12.2021.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
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KOTIHOIDON ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Perusturvaltk

§ 68

Vesannon perusturvalautakunta on julistanut haettavaksi kotihoidon esimiehen viran
1 .12.2020 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Vesannon kun
nan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, sekä TE-keskuksen www.mol.fi sivuilla.
—

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan korkeakoulutut
kinto (alempi yliopistollinen tutkinto tai AMK tutkinto tai siirtymäsäännösten mu
kaan myös ammattikorkeakoulututkintoj a edeltäneet opistoasteen tutkinnot). Lisäksi
viran hoitamisessa katsotaan eduksi riittävä työkokemus johtamisesta ja vanhuspalve
lujen tuntemus.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 15 henkilöä. Yhteenveto hakijoista liitteenä (Liite
nro 5).

Kaikki hakij at täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.
Hakemusten perusteella 7.12.2020 pidettävään haastatteluun kutsutaan kuusi hakij aa.
Haastattelijoina toimivat perusturvalautakunnan pj. Heikki Haatainen, perusturvajoh
taja Anne-Leena Pellikkaja vt. kotihoidon esimies Minna Pellikka sekä asiantuntijajäsenenä vuoden 2021 vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen.
Vesannon kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan lautakunta valitsee tulosyksikön
esimiehenä toimivat henkilöt.
(vaim. perusturvajohtajalA-LP)
Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Määräaikaan mennessä virkaa haki 15 henkilöä, joista ansiovertailun perusteella
haastatteluun kutsuttiin kuusi hakij aa:
Allik, Mia-Riitta (terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
Jäntti, Anne (sairaanhoitaja, kätilö)
Rämä, San (sosionomi YAMK, sosionomi AMK, JEAT, sairaanhoitaja), perui ha
kemuksensa 4.12.2020
Siltala, Marja (sairaanhoitaja, sosiaali-ja terveysjohtaminen, gerontologinen hoitot.)
Laitinen, Salla (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, perushoitaja)
Puranen, Niina (terveystieteiden kandidaatti, sairaanhoitaja)
Perusturvan kotihoidon esimiehen tehtävään esitetään valittavaksi sairaanhoitaja
Marja Siltala sekä varalle sairaanhoitaja Anne Jäntti. Valitut täyttävät kelpoisuuseh
dot koulutuksen osaltaja ovat työkokemuksen, osaamisen sekä haastattelujen perus
teella sopivimmat ko virkaan.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
Uolevi Laitinen jääväsi tämän pykälän käsittelyn ajaksi itsensä (HL/28. 1
1 /osallisuusjäävi).

§ kohta

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne4eena.pellikka@vesanto.fi
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA
Perusturvaltk

§

69

Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmistelussa
olevista asioista.
Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta kuulee aj ankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:
-paikallisen sopimuksen vireillepano: hoitajien lisätyökorvaus sekä joustava häly
tysrahan käyttö
-Kotelon kuulumiset
-perusturvajohtajan sijaisuusjärjestelyt
-kotihoidon esimiehen vahdinvaihto
-kotihoidon Hilkka käyttöönotto-projekti
-lähihoitajien rekryt; Jenna Rossi, Saila Vepsäläinenja Suvi Sinkkonen
-hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, täyttölupa sekä vakinaista
minen ajalla 1.3.-3 1.7.2021
-opintovapaiden myöntäminen, siirretään 6 kk lain mukaan eteenpäin
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ES ITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk

§ 71

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 13/2020: omaishoidon tuen palkkiot
vuonna 2021
-

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 15/2020: perhehoidon palkkiot ja kor
vaukset vuonna 2021
-

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 16/2020: brexit ja Ison-Britannian uudet
eurooppalaiset sairaanhoitokortit
-

Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajanja toimipaikan
nimenmuutos ja päätös: palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Highly Ef
fective Fysio Oy
-

Keiteleen perusturvalautakunnan päätös: osallistuminen POSOTE2Orakenneuudistuksen hankkeen johtamismallin pilotointiin Savogrown alueella
-

5 anna Korhosen opinnäytetyö/Jyväskylän ammattikorkeakoulu: toimintakyvyn,
itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun edistäminen Vesannon kunnan vanhuspal
veluissa
-

(vaim. perusturvajohtaja/A-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 71 mukaiset asiat.
Päätös:
Hyväksyttiin.

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

69, 70, 71
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälätja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIM USOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

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

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto
Pykälät

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

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

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite

Itä—Suomen hallinto—oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501
Sähköposti: ita—suomi .hao(ZoikeLts.ii
Valituksen voi tehclii myös hallinto- ja erityistuomioisluinlen asiointi—
palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeusji/hallintotuomioistuirnet

Valitusaika

30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykalat

30 päivää
Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite

palvaa

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-!
valituskirjelmän
sisältö

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
-

-

-

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimus-I
valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455)2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseeri.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

