Viranomainen

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta
KOKOUSAIKA

11.6.2020 klo 13.00-14.15

KOKOUSPAIKKA

Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa

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

Jäsen:

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Nro
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Paikalla:

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

sähk.
sähk.

Varajäsen:

Minkkinen Olli
Kuhmonen Tuomas
Hänninen Satu
Luttinen Venla
Tiihanoff Tuulikki

Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen edustaja
Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.
Pellikka Anne-Leena, perusturvaj ohtaj a
Soininen Juha, vt. kunnanjohtaja

Paikalla:
sähk.
sähk.

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

29-34

POYTAKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2020.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Hanne Mantere.

(tarkastuspaikka ja -aika

Paikalla:

§

sekä tarkastajien valinta)
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Haatainen

Anne-Leena Pellikka

Tarkastusaika

15.6.2020

Allekirjoitukset

Uolevi Laitinen
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.6.2020 alkaen sekä sosiaalitoimistossa
17.6.2020.
Virka-asema

Allekirjoitus

Viranomainen

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta
Kokousaika

KOKOUSKUTSU
5/2020
11.6.2020 klo 13.00Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa

Kokouspa ikka
Käsiteltvt asiat

Asia

Liite

29

1, 2

30
31
32
33
34

Poytakirjan nahtavanapito

LUMO Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hankkeeseen osallistumi
nen
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluj en tuottamisesta!Suomen Tukiperhepalvelut
Oy
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
Viranhaltij apäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat
-

tarkastettu pöytäkirja. johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet. pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.6.2020 alkaen sekä sosi
aalitoimistossa 17.6.2020.
.

.

.

-

Puheenjohtaja

HEIKKI HAATAINEN
Heikki Haatainen

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja

Viranomainen

Kokouspäivämaärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

11.6.2020
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LUMO LASTENSUOJELUN UUDISTAMiNEN MONIALAISESTI -HANKKEESEEN OSALLIS
TUMFNEN
-

Perusturvaltk § 29

Sosiaali-ja terveysministeriö on ilmoittanut haettavana olevasta valtionavustuksesta
Lapsi- ja perhepalveluiden rnuutosohj elman puitteissa toteutettavaan lastensuoj elun
monialaisen kehittämisen hankkeeseen vuosille 2020—2022. Haettavan avustuksen
määrä on enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosille 2021 ja 2022 avustus myön
netään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan
määrärahan valtion talousarvioon. Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtioneu
voston asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksis
ta vuosina 2020—2023 (13/2020). Asetuksen mukaan valtionavustusta voidaan myön
tää sosiaali-ja terveydenhuollonj ärjestämistä tukeville alueellisesti tai valtakunnalli
sesti merkittäville hankkeille, jotka ovat kunnan, kuntayhtymän tai yleishyödyllisen
yhteisön toteuttarnia. Hakijoina ja avustettavan hankkeen hallinnoijina voivat olla
maakuntien yhdessä valitsemat sosiaalialan osaamiskeskukset, jotka ovat asetuksen
edellyttärnällä tavalla kuntia, kuntayhtymiä tai yleishyödyllisiä yhteisöjä.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin halli
tuksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen ja
hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä
tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Koska lastensuo
jelun asiakkaiden syijäytymisvaara ja riski jäädä vaille koulutusta on huomattavan
suuri, kehittämisohjelman rahoituksesta varataan osa lastensuojelun monialaiselle ke
hittämistyölle. Lapset ja nuoret, joilla on monimuotoisia sosiaalisia ja terveydellisiä
ongelmia, tarvitsevat usein monenlaisia tukitoimia ja palveluja. Lastensuoj elun asiak
kaina on lapsiaja nuoria, joilla on mm. diagnosoimattomialhoitamattomia sairauksia,
kehityksellisiä viiveitä, neuropsykologisia ongelmia, mielenterveyshäiriöitä, päihde
riippuvuutta tai väkivaltaista käytöstä. Lastensuojelulaki velvoittaa tarjoamaan vaka
vasti oireleville lapsille riittävää moniammatillista tukeaja hoitoa, mutta käytännössä
tämä ei aina toteudu. Siksi tarvitaan nykyistä systemaattisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Sosiaalialan osaamiskeskukset toteuttivat valtakunnallisen lastensuoj elun tilanneku
vakyselyn hankevalmistelun pohjaksi huhti-toukokuussa 2020. Kyselyssä kerättiin tie
toa siitä, miten monialainen lastensuojelu vastaa lapsen, nuoren ja hänen perheensä
tarpeisiin, ja mitkä ovat pahimmat ongelmakohdat tavoitteiden saavuttamisen esteenä.
Etelä-ja Pohjois-Savon maakuntien yhteinen haaste on kodinulkopuolisten sijoitusten
tarve, mikä johtuu monialaisten palvelujen puutteesta. Lapsille sopivia palveluja on
hyvin vähän saatavilla. Pohjois-Savossaja Keski-Suomessa ongelmakohdiksi on nos
tettu myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden puutteet, etenkin erikoissairaanhoidon
palvelupuutteet mainittu. Myös monialaisessa yhteistyössä ja tiedonkulussa on kehi
tettävää.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on valmistellut hankehakernuksen alla kuvat
tujen tavoitteiden pohjalta, ja pyytänyt kunnilta alustavaa sitoumusta olla mukana
työskentelyssä. Hanketta hallinnoi ISO ja toteuttavat Keski-Suomessa Koske, Pohjois
Savossa Kuopion kaupunki, Etelä-Savossa Essote sekä Pohjois-Karjalassa Siun sote.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
Lautakuna
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Kaikki alueen kunnat/sote-kuntayhtymät ovat ilmoittaneet alustavasti olevansa yhteis
työssä mukana. Suunniteltu, LUMO Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti
hanke, toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja vastaa Itä- ja KeskiSuomen yhteistyöalueilla lastensuoj elun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin (Liite
nro 1).
-

—

Hankkeen tavoitteena on:
1.
2.
3.

vahvistaa asiakkaiden osallisuutta
uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä
edistää systeemisen toimintamallin käyttöä Itä- ja Keski-Suomessa

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen lastensuojelun asiakkaat sekä sote-ja si
vistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten, nuortenja perheiden kanssa perus-ja
erityispalvelujen tasolla. Kokernusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat ovat tarkeitä
kumppaneita uudistustyössä. Myös järjestöt, muut sote-kehittämishankkeet sekä alu
eelliset ja valtakunnalliset TKI-toirnijat, kuten STM, THL, muut sosiaalialan osaa
miskeskukset/lastensuoj elun kehittämishankkeet, yliopistot ja ammattikorkeakoulut
linkitetään mukaan yhteiseen työhön.
Toimenpiteet perustuvat lastensuoj elun tilannekuvaan ja jakautuvat työpaketteihin;
Monialaisen ja -toimij aisen yhteistyön kehittäminen sekä systeemisen toirnintarnallin
kehittäminen. Hankkeessa vahvistetaan mm. monialaista arviointia ja valmennetaan
systeerniseen, monitoimijaiseen työhön. Hankkeen tuloksen lasten ja nuorten osalli
suus, oikeudet ja etu toteutuvat paremmin ja lastensuojelun monialaiset verkostot
toimivat systemaattisemmin.
Hankkeeseen osallistumisen kuntarahoitusosuus Vesannon kunnalle hankevuosille
2020 —2022 on yhteensä 358,71€, joka voidaan suorittaa myös työpanoksena (Liite
nro 2).

(vaim. perusturvajohtaja!A-LP)
Perusturvai ohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta sitoutuu osallistumaan edellä kuvattuun LUMO Lastensuoje
lun uudistaminen monialaisesti -hankkeeseen (358,71€/työpanos) ajalla 2020—2022.
-

Päätös:
Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirja ntarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUS YKSITYISTEN SO SIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/SUOMEN TUKIPERI-IE
PALVELUT OY
Perusturvaltk 30

§

Suomen Tukiperhepalvelut Oy (Jaakkoniitynkatu 11, Kuopio) on jättänyt 1.2.2020
päivätyn ilmoituksen Vesannon perusturvalautakunnalle yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamisesta. Yhtiö tuottaa lastensuoj elun avopalveluj a. Suomen Tukiperhepalvelut
Oy on perustettu vuonna 2015. Muut kunnat ja kuntayhtymät, joissa yhtiö tuottaa ii
moituksenvaraista toimintaa ovat Siilinjärvi, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kuopio,
Pielavesi ja Leppävirta.
Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.2.2020. Palveluihin kuuluu kahdeksan
erilaista tuki- ja kuntoutusmuotoa:
1) avoperhekuntoutus
2) tukiperhetoiminta
3) sijoituksen purku
4) vahva tuettu asuminen (15—18-vuotiaalle nuorelle)
5) valvotut tapaamiset
6) koulunkäynnin tukeminen ja erityisopettajan tuki
7) intensiivinen perhetyö
8) nuoren kuntoutumisen tukeminen jajälkihuolto
Ilmoituksen mukaan tavoitteena on tuottaa palveluja siten, että jokaisessa kunnassa
tulisi olemaan 10 perhetyöpaikkaa, 10 avoperhemuotoista kuntoutuspaikkaa, 5 las
tensuoj elun j älkihuoltopai kkaa, 10 lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvori
tapaikkaa, 10 sosiaalista kuntoutuspaikkaa, 5 tukiasumisen paikkaaja 10 muita sosi
aalipalveluj en paikkaa. Ilmoituksen mukaan henkilöstömäärä mitoitetaan paikkakun
takohtaisesti, mikäli suunnitellut asiakasmäärät toteutuvat. Henkilöstön määrää lisä
tään suunnitellusti.
Ilmoituksen liitteinä ovat
1) ote kaupparekisteristä
2) j älj ennös yhtiöj ärj estyksestä
3) toirnintasuunriitelma
4) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön erityisopetuksen tutkintotodistuksesta
5) asiakasrekisterin rekisteriseloste
6) palveluesite
Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavalla toimintayksiköllä on oltava vastuuhenkilö,
joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut
vaatimukset. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille asetetut
vaatimukset eli muun muassa siitä, että sosiaalipalvelujen antamiseen on palvelujen
tarpeeseenja asiakkaiden määrään nähden riittävästi henkilöstöä,jonka koulutustaso
ja ammattitaito mahdoil istavat laadukkaiden palvelujen antamisen. Vastuuhenkilöl lä
on oltava soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä j ohtamistaito. Sel
vityksenä on esitettävä j älj ennökset palvelujen vastuuhenkilön koulu- ja työtodistuk
sista. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan sosiaali
huollosta vastaavalle toimielimelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää, että muusta kuin ympäri
vuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan
aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnal
le, jossa palveluja annetaan.
Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajan
kohtaa kunnan toimielimelle, joka tarkastaa lomakkeen tiedot. Yksityisillä sosiaali
palveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten
huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten tai päihde
huollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja.
Kunnan on toimitettava käsittelynsä jälkeen aluehallintovirastolle saamansa tiedot
rekisterin pitoa varten. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa,josta tulee ilme
tä kunnan perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksi
tyisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Yksityisten sosiaa
lipalvelujen toiminnan valvonta kuuluu ensisijaisesti sille kunnalle, jossa palveluja
annetaan.
Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
(valrn. perusturvaj ohtaj aJA-LP)
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee Suomen Tukiperhepalvelut Oy:n ilmoituksen tiedoksi,
ja toimittaa edelleen AVI:n rekisteriin. Lisäksi perusturvalautakunta toteaa, että Suo
men Tukiperhepalvelut Oy:n toiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn
lain (922/2011) edellyttämät vaatimukset.
Suomen Tukiperhepalvelut Oy:n ilmoitus sisältää tarvittavat tiedotja asiakirjat. Ilmoi
tuksen mukaan palvelujen vastuuhenkilöllä on kasvatustieteen maisterin tutkinto,
opettajan ja erityisopettajan pätevyys. Vastuuhenkilö on suorittanut erityisopetuksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Itä- Suomen yliopistossa. Vastuuhenkilö on toiminut yrityksessä toiminnanjohtajan tehtävissä 1.10.2015 alkaen.
Yrityksen palvelujen tuottamiseen ei tarvita omia toimitiloja. Yrityksen toimintasuun
nitelman mukaan avokuntoutuspäiviä ja -vuorokausiajärjestetään perheille esimerkik
si kylpylässä tai hotelleissa. Kuntoutusta ei kuitenkaan j ärjestetä ympärivuorokauti
sesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 31

§

Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Palveluasumisen lähihoitaja
on irtisanoutunut toimestaan 1.6.2020 alkaen.
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.
(valm. perusturvaj ohtaj aJA-LP)
Perusturvajohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan
täyttää lähihoitajan toimi 1.7.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA
Perusturvaltk

§ 32

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

-

-

-

Vesaimon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys ry:n siirto/valmistelun
tilanne
kehitysvammahuollon kilpailutuksen valmistelu
Lape-kuulumiset ja kohtaaniispaikkatyö Vesannolla
hallintosäännön muutokset

Päätös:
Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk

§

33

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

-

-

-

perusturvajohtaja §:t 34-4 1
kotihoidon esimies §:t 134-171
palveluasumisen esimies §:t 117-140
erityispalveluiden esimies §:t 26-3 6

(valrn. perusturvajohtaj aIA-LP)
Perusturvaj ohtajan ,äätösehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa viranhaltij apäätökset tietoonsa saatetuiksi. Perusturvalau
takunta ei käytä otto-oikeutta viranhahijapäätöksiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.

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

§ 34

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 4/2020: sosiaali-ja terveydenhuollon kriit
tiset palvelut COVID- 1 9-epidernian aikana
-

Sosiaali-ja terveysministeriön päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon
ohj austoimiin ryhtymisestä: sosiaalihuollon asiakkaiden suoj aaminen koronavirus
taudilta (COVID- 19)
-

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: koronavirustartuntoj en ehkäisy ympärivuoro
kautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä
-

Sosiaali-ja terveysministeriön päätös: sosiaali-ja terveysministeriön ohje kunnille
kuntouttavan työtoirninnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista
1.6.2020 jälkeen
-

Sosiaali- ja terveysministeriön muistio alueellisista kokouksista: suun terveyden
huollon palvelut koronavirusepidemian aikana alueelliset kokoukset
-

—

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ohje koronavirus
tartuntoj en ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä
sekä julkisten tilojen käytöstä
-

Aluehallintoviraston päätös: tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueella
-

Aluehallintoviraston päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos
kevan luvan muuttaminenltoirnipaikkojen ja palvelualan lisäys/IslabVerkko Oy
-

Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaj an nirnenrnuutos ja
toimipaikan nimenmuutos/Botnia Radiologipalvelu Oy
-

Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lo
pettaminenlBotnia Radiologipalvelu Oy (ent. Botnia Scan Oy)

-

Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen ja ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaj an toimipai
kan palvelualan poistarninen/Meru Health Oy
-

Valviran asia: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaj an toimipaikan lopet
taminen ja palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminenlAuron Fysio Oy
-

Valviran asia: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muutos ja
toimipaikkoj en nimenmuutokset/Botnia Scan Oy
-

Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset/Suomen Rokotepalvelu Oy

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESAMON KUNTA
Perusturvalautakunta

11 .6.2020

Sivu

56

(vaim. perusturvajohtaj a/A-LP)
Perusturvaj ohtaj an päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi § :n 34 mukaiset asiat.
Päätös:
Hyväksyttiin.

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

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

11 .6.2020
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VESANNON KUNTA
Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta
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

30,31,32,33,34
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

29
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISU VAATIM USOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

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

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto
Pykälät

29

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

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
VaIitusviranomanen
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@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja eritvistuomioistuinten asiointi
palvelussa osoitteessa: https://asiointi2 .oikeus.fi/hallintotuomioistuirnet

a itusai a

30

päiVää

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykalat

30

25
Muu valitusviranomainen, osoite

pivä

Valitusaika
päIvää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-I
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, lailhsen 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
ajanko hdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on iitettävä 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 pöytäkirjanotteeseen.
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

