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Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 

Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista 

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat 

 

Kokouksen aluksi Anne-Leena Pellikka esittelee POSOTE20 rakenneuu-

distus/SavoGrow sote-johtamisen pilotti -hanketta. 

 

Käsitelty esityslistan ulkopuolelta: 

Sairaanhoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 

Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 

Tartuntatautilain (147/2021) 58 §:n mukaisten päätösten ja velvoittei-
den noudattamiseen liittyvät tehtävät, ohjaus, valvonta ja tarkastukset 
yhteistyössä Vesannon kunnan, alueen tartuntatautiviranomaisten ja 
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen kesken 
 

Käsitelty seuraavassa asiajärjestyksessä: 

20, 21, 26, 22, 23, 24, 25 

 

 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh-
jeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 31.3.2021 
alkaen sekä sosiaalitoimistossa 31.3.2021. 
 

 
Puheenjohtaja 

 
 

 
HEIKKI HAATAINEN 
Heikki Haatainen 

 
Julkipanotodistus 

 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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KOKOUSAIKA 

 
25.3.2021 klo 13.00-15.35 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Sähköinen kokous 

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

 
Jäsen:     Paikalla: Varajäsen:   Paikalla: 

    
Haatainen Heikki pj.                , teams      Minkkinen Olli                   
Haapamaa Hannu                , paikalla   Kuhmonen Tuomas      
Laitinen Uolevi               , teams      Hänninen Satu                  
Liimatainen Mirja, varapj.        , teams      Jäntti Eeva             
Mantere Hanne klo 13.05 alk. , paikalla    Kukko Riitta                      
           .            

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
                    Paikalla:      

Back-Hytönen Minna, khall. edustaja klo 15.18 asti    , teams 
Harmokivi Pia, kunnanjohtaja                          , teams 
Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.               , teams 
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja           , paikalla 
          

 
LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
20-26 § 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan 30.3.2021. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Mirja Liimatainen 

 
PÖYTÄKIRJAN  
ALLEKIRJOITUS JA  
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Heikki Haatainen                                        Maija-Leena Huuskonen 
 

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

 
Tarkastusaika                                             30.3.2021                                       
                                                                                
Allekirjoitukset 
 
 
 
Uolevi Laitinen                                           Mirja Liimatainen 

 
 
PÖYTÄKIRJA ON  
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi-
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 31.3.2021 alkaen sekä 
sosiaalitoimistossa 31.3.2021. 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Perusturvaltk § 20   Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpää-

tös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, allekirjoitettava se ja 

annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilintarkastuksen jäl-

keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä. 

Kunnan toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarvios-

sa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista 

kunnassa. 

Vuonna 2020 perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat 1.756.669,00 euroa 

(87,9%) ja toimintakulut ovat 12.757.231,64 euroa (101,8 %). Toimintakate 

on 11.000.562,64 euroa (104,4 %). 

Vuodesta 2019 toimintatuottojen määrä kasvoi 253.041 euroa ja toimintakulu-

jen määrä kasvoi 440.730 euroa.  

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liit-

teinä (Liitteet nro 1 ja 2). Perusturvajohtaja esittelee vuoden 2020 tilinpäätök-

sen.  

 (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

 
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 tilinpää-

töksen ja toimintakertomuksen (Liitteet nro 1 ja 2) ja esittää ne edelleen kun-

nanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös: 
 

Hyväksyttiin.  
  

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA 
 
Perusturvaltk § 21 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis-

telussa olevista asioista.  
 

 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 
 Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:  
    
   - Niittykukka 2 käynnistäminen 
   - Niittykukka 1 toiminta 
   - kotihoidon ja kehitysvammaisten Niittykukka 2 yöhoidon järjestäminen 
   - sairaanhoitajan ja lähihoitajien saatavuus (rekrytilanne) 
   - oppisopimuspaikkojen tarve/perustaminen 
   - kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstörakenne ja varahenkilö 
 

     Päätös:  
 
 Käsiteltiin. 
 

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Perusturvaltk § 22 Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt 16.12.2019) 33 §:n mukaan lauta-

kunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään otto-
kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista 
lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Viranhaltijoiden päätökset: 

 
- perusturvajohtaja §:t 17-24  

- kotihoidon esimies §:t 28-34 

- palveluasumisen esimies §:t 56-68 

- erityispalveluiden esimies §:t 35-44 

   

  (valm. vs.perusturvajohtaja/M-LH) 
 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. Pe-
rusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. 
 
Päätös:  
 

 Hyväksyttiin. 
 

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT 
 
Perusturvaltk § 23 - Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 1/2021: Covid-19-rokotukset henki-

löille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa 
 
   - Aluehallintoviraston selvityspyyntö Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymä Siun Sote, Siilinjärven kunta: selvityspyyntö koskien maahantulolii-
kennettä ja maahan saapuvien terveystarkastuksia 

 
   - Aluehallintoviraston päätös: tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Poh-

jois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle 
 
   - Valviran päätös luvasta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamises-
ta/Tohtorisi Oy 

 
   - Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 

luvan muuttamisesta/Attentio Oy 
 
   - Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 

luvan muuttamisesta/Coronaria Contextia Oy 
 

- Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta/Addiktum Oy 
 
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin johtokunnan pöytäkirja 24.2.2021 
 
- Tervon perusturvalautakunnan pöytäkirjan ote: nimeämispyyntö jäseneksi 
sosiaalihuollon toiminnan muutoksista ja tarpeista johdettu ict-palveluiden 
kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryhmään 

 
  (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 23 mukaiset asi-
at. 

               
Päätös:  
 

   Hyväksyttiin. 
 
 ____________  
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 

 
Perusturvaltk § 24 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt palveluasumisen sairaanhoitajalle eron 

sairaanhoitajan toimesta 1.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 
18.3.2021 § 20).  

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023  mu-
kaan vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnan-
hallitus. Talousarviossa on varattu määräraha ko. sairaanhoitajan toimeen 
koko vuodelle.  
 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
 Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
 myöntää luvan täyttää perusturvaan sairaanhoitajan toimi 1.8.2021  alkaen. 
 
 Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 
 ____________  
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 

 
Perusturvaltk § 25 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perushoitajalle eron perusturvan lähihoi-

tajan toimesta 1.9.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 22.3.2021 § 25).  
 

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023  mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuodelle. 

 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
   
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
 Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
 myöntää luvan täyttää perusturvan lähihoitajan toimi 1.9.2021 alkaen. 
 
 Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 
 ____________  
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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TARTUNTATAUTILAIN (147/2021) 58 §:N MUKAISTEN PÄÄTÖSTEN JA VELVOITTEIDEN 
NOUDATTAMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT, OHJAUS, VALVONTA JA TARKASTUKSET 
YHTEISTYÖSSÄ VESANNON KUNNAN, ALUEEN TARTUNTATAUTIVIRANOMAISTEN JA 
TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUJEN KESKEN 
       
Perusturvaltk § 26 Eduskunta on hyväksynyt Lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaika 

sesta muuttamisesta (147/19.2.2021). Laki on tullut voimaan 22.2.2021. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 5.3.2021 VN/5554/2021. 
 
Laki koskee seuraavia osa-alueita: 24 § Tiedonsaantioikeus epidemian ha-
vaitsemiseksi, selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi; 57 § Työstä, var-
haiskasvatuksesta ja oppilaitoksesta poissaolosta päättäminen; 58 c § Toi-
menpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi; 58 d § Asiakkaille ja 
osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset; 58 e § Henkilöliikennet-
tä koskevat toimenpiteet; 58 f § Matkustajamäärän väliaikainen rajoittami-
nen; 58 g § Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta 58 h § 
Suunnitelma toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi; 59 a 
§ Valvonta; 59 b § Tarkastukset.  

 
Tartuntatautilain 59 d § määrittelee toimivaltaisen viranomaisen kunnassa 
seuraavasti: ”Kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa sekä 59 b ja 
59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta 
vastaava toimielin, jollei kunta kuntalain (410/2015) nojalla toisin päätä. 

 
Kunnanvaltuusto voi antaa 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeu-
den siirtää 59 c §:n (Määräykset ja pakkokeinot) 1 ja 2 momentin mukaisen 
toimivallan edelleen.  

 
Kuntalaista poikkeavasti tartuntatautilaki mahdollistaa sen, että kunnanval-
tuusto voi suoraan päätöksellään antaa toimivaltaiselle viranomaiselle oikeu-
den siirtää toimivaltaansa edelleen - pois lukien hallinnollista pakkoa koske-
va toimivalta (KL 91.3). 

 
Tartuntatautilailla (147/2021) lisätty 59 d § on väliaikaisesti voimassa 
22.2.2021–30.6.2021”. 

 
Vesannon kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin 

 
Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 15.2.2021 § 8) 25 §:n mukaan pe-
rusturvalautakunta toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toi-
mielimenä; voi päättää toiminnan rajoituksista (Tartuntatautilain 1227/2016 / 
Tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
147/2021 mukaisin sisällöin).  

 
Toimivaltaiset viranomaiset Tartuntatautilain (147/2021) mukaisissa tehtävis-
sä:   

 
Tartuntatautilain (147/2021) mukaisissa tehtävissä toimivaltaisia viranomaisia  
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ovat Aluehallintovirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kunnan Tar-
tuntatautilain mukaiset viranomaiset (kunnan tartuntatautien torjunnasta vas-
taava toimielin, Vesannolla perusturvalautakunta ja tartuntataudeista vastaa-
va lääkäri), kunnan Elintarvikelain ja Terveydensuojelulain mukainen viran-
omainen Tervon kunta ympäristöterveyspalvelut (Suonenjoen kaupungin, 
Vesannon, Tervon, Rautalammin, Keiteleen ja Pielaveden kuntien alueella) 
sekä poliisi. 

 
Tartuntatautilain 59 a §:n mukainen valvonta 

 
Kunta (Tartuntatautilain mukainen viranomainen tai delegoitu taho) valvoo 59 
a §:n mukaan 58, 58 c §:n 1 ja 2 momentin, 58 d ja 58 g §:n mukaisten rajoi-
tusten ja päätösten noudattamista. 

 
59 a §:n 4 momentin mukaan kunnan Elintarvikelain ja Terveydensuojelulain 
nojalla toimivaltainen viranomainen (Tervon kunta ympäristöterveyspalvelut) 
voi oman valvonnan ohella valvoa kohteen tartuntalain mukaisuuden. Heillä 
on velvollisuus ohjeistaa ja neuvoa toimijoita.   

 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Aluehallintovirasto ja kunta (tartunta-
tautien torjunnasta vastaava toimielin, Vesannolla perusturvalautakunta ja 
tartuntataudeista vastaava lääkäri) valvovat asemien, terminaalien ja muiden 
vastaavien tilojen järjestelyitä, joilla ohjataan matkustajia liikennevälineeseen 
siirtymistä ja sieltä poistumista.  

 
Liikennevälineitä ja terminaaleja valvovat Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom, Aluehallintovirasto, kunta (tartuntatautien torjunnasta vastaava toimie-
lin, Vesannolla perusturvalautakunta ja tartuntataudeista vastaava lääkäri) 
sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pyynnöstä kunnan Elintarvike-
lain ja Terveydensuojelulain viranomainen (Tervon kunta ympäristöterveys-
palvelut ilman delegointia).  

 
Poliisi valvoo velvoitteiden noudattamista yleisötilaisuuksien ja yleisten ko-
kousten kieltämisen sekä yleisö- ja ihmismäärää ja etäisyyksien ylläpitoa 
koskevien velvollisuuksien ja rajoitusten osalta. 

 
Aluehallintovirasto valvoo ravitsemusliikkeiden velvoitteiden ja rajoitusten 
noudattamista. 

 
Tartuntatautilain 59 b §:n mukaiset tarkastukset  

 
Kunta (Tartuntatautilain mukainen viranomainen tai delegoitu taho) saa 59 b 
§:n mukaan tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tämän lain mu-
kaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. 
 
Tartuntatautilain 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tämän lain mukaisen 
toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat saavat tarkastaa Aluehallintovi-
rasto, kunta (kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, Vesan-
nolla perusturvalautakunta ja tartuntataudeista vastaava lääkäri) sekä Lii- 
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kenne- ja viestintävirasto Traficom.   

 
59 a §:n 5 momentin mukaan ”edellä 4 momentissa tarkoitettu kunnan viran-
omainen (Tervon kunta ympäristöterveyspalvelut) saavat tarkastaa 59 a §:n 
nojalla valvomansa toimijan tämän lain mukaisen toiminnan sekä toiminnas-
sa käytettävät tilat ainoastaan Aluehallintoviraston, Liikenne ja viestintäviras-
ton, kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tai kunnan tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan toimielimen (Vesannolla perusturvalautakunta) pyyn-
nöstä”. 

 
Kunnan Elintarvikelain ja Terveydensuojelulain valvonta viranomainen toimii 
tartuntatautilain mukaisena tarkastajana, pyynnöstä.  

 
Hallinnolliset pakkokeinot  

 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, aluehallintovirasto ja kunta (kunnan 
tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin (Vesannolla perusturvalauta-
kunta ja tartuntataudeista vastaava lääkäri) voivat asettaa määräyksiä tai 
keskeyttää toiminnan, sekä tehostaa määräysten noudattamista uhkasakol-
la. Kunnassa viranhaltijat eivät voi käyttää pakkokeinoja Tartuntatautilain no-
jalla ilman delegointipäätöstä. Kunta voi käyttää pakkokeinoja 58 c §:n ja 
Aluehallintoviraston antamien 58 d ja 58 g§:n mukaisten päätöksen noudat-
tamatta jättämisen perusteella.  

 
 

 
 

23.3.2021 on pidetty koulutus- /neuvottelutilaisuus alueen tartuntatautiviran-
omaisten ja kuntien ympäristöterveydenhuollon kanssa. Tilaisuudessa on 
sovittu yhteistyöstä ja toiminnasta valvonnan ja tarkastustoiminnan sekä tie-
donkulun osalta.  

 
Oheismateriaalit viranomaisten käyttöön 
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- Itä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistus 23.3.2021 

- Tartuntatautilain muutokset ja viranomaisyhteistyön ohjaustilaisuus Itä 
Suomen alueella 18.3.2021, Poliisi, Itä-Suomi, Hans Vuoti, valvonta 
ja hälytystoimintasektorin johtaja 

- Alkoholihallinnon kokemuksia tartuntatautilain 58 a §:n valvonnasta 
- Kunnan viranomaisten toimivallat, hallintosääntö ja delegoinnit suh-

teessa tartuntatautilain muutokseen, Kuntaliitto, Lakimies Marko 
Nurmikolu 

- Tartuntatautilaki ja ravitsemisliikkeet, Aluehallintovirasto 
- STM- ohjauskirje 5.3.2021 VN/5554/2021 Tartuntatautilain 22.2.2021 

voimaan tulleiden muutosten valvonta. 
 
(valm kunnanjohtaja/PH) 

 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 
Perusturvalautakunta 

-  saa tietoonsa Tartuntatautilain (147/2021) mukaisten päätösten ja 
velvoitteiden noudattamiseen liittyvien tehtävien, ohjauksen, valvon-
nan ja tarkastusten periaatteet yhteistyössä Vesannon kunnan, alu-
een tartuntatautiviranomaisten ja Tervon kunnan ympäristöterveys-
palveluiden kesken. 
 

 Päätös: 
 
 Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
 
 ____________  
 
 

Lisätiedot: kunnanjohtaja, 044 282 5590, pia.harmokivi@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  
 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

 

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

 

 

 

 
 

 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaati-

musvirano-

mainen ja -aika 

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

 

Vesannon perusturvalautakunta 
Valokuja 2, 72300 Vesanto 
 
 
Pykälät 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- pal-

velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    

 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 
Hallintovalitus, pykälät 
 

 

 
 
Valitusaika 
 

30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  

30   päivää 
 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                              

 
Pykälät 

 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 

    päivää 

  

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 oikai-
suvaatimuksen/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 todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuk-
sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 

valitusasiakirjojen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati-
mus-/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 asiointiosoit-
teeseen 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 
 

Lisätietoja 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

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

 


