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Pöytäkirjan nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh-
jeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 22.9.2021 
alkaen sekä sosiaalitoimistossa 22.9.2021. 
 

 
Puheenjohtaja 

 
 

 
HEIKKI HAATAINEN 
Heikki Haatainen 

 
Julkipanotodistus 

 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
 



Viranomainen              Nro  Sivu 

VESANNON KUNTA    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Perusturvalautakunta            8/2021 96   
             

 
KOKOUSAIKA 

 
16.9.2021 klo 13.00- 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 

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

 
Jäsen:     Paikalla: Varajäsen:    Paikalla: 

    
Haatainen Heikki pj.                                 Huttunen Petri               
Jääskeläinen Janne                                Laitinen Uolevi        
Mantere Hanne                               Raatikainen Anna-Riitta   
Pasanen Anne, varapj.                           Jäntti Eeva                       
Salo Ira                                                  Uusoksa Kauko              
                       

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
                    Paikalla:      

Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen pj.                
Harmokivi Pia, kunnanjohtaja                           
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja            
Laitinen Uolevi, kunnanhallituksen edustaja                 
          

 
LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
61- § 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan 20.9.2021. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  

 
PÖYTÄKIRJAN  
ALLEKIRJOITUS JA  
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 

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

 
Tarkastusaika                                             
 
Allekirjoitukset  
 
 
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA ON  
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi-
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 22.9.2021 alkaen sekä 
sosiaalitoimistossa 22.9.2021. 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
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PERUSTURVAN PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2021 
 
Perusturvaltk § 61 Talouden ja toiminnan toteutumisesta tulee laatia hallintokunnittain puolivuo-

tisraportti. Liitteenä (Liite nro 1 ja 2) on perusturvan puolivuotisraportti ajalta 
1.1.–30.6.2021. 
 
Kokonaisuudessaan perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat olleet tarkas-
teluajankohtana 971.439,22 euroa (45,5 %) ja toimintakulut ovat olleet 
6.661.106,29 euroa (51,7 %). Toimintakate on 5.689.667,07 euroa (52,9 %).  
 
Perusturvajohtaja esittelee puolivuotisraportin lautakunnassa. 

 
   (valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
   Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talouden ja toiminnan puo-
livuotisraportit ajalta 1-6/2021 ja toimittaa ne edelleen kunnanhallitukselle 
tiedoksi. 

 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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SUOMEN INVALIDILASTEN JA -NUORTEN KIVALAKODIT R.Y. HINTOJEN KOROTUSESITYS 
 
Perusturvaltk § 62 Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit r.y. on jättänyt 12.8.2021 päivä-

tyn hinnankorotusesityksen 1.1.2022 alkaen asumispalvelun hankintaan (Lii-
te nro 3).  

 
 Palveluntuottaja esittää 3 %:n hinnankorotusta, jolloin uusi vuorokausimaksu 

on 164,80 €. Hinnan korotus johtuu henkilöstökulujen kasvusta vuosien 
2020-2021 aikajaksolta. 

 
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit 
r.y. esittämän hinnankorotuksen asumispalvelun hankintaan 1.1.2022 alkaen.  

 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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MEHILÄINEN YKKÖSKODIT HINTOJEN KOROTUSESITYS 
 
Perusturvaltk § 63 Mehiläinen Ykköskodit on jättänyt 23.8.2021 päivätyn hinnankorotusesityk-

sen 1.1.2022 alkaen asumispalveluiden hankinnasta mielenterveyskuntoutu-
jille (Liite nro 4).  

 
 Palveluntuottaja esittää 5 %:n hinnankorotusta.  Perusteena on, että tilasto-

keskuksen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden tuottajaindeksin perusteel-
la palvelutuotannon kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2020 lopun jälkeen 
3,96 % ja vuoden 2021 aikana henkilöstökustannukset kasvavat 2,52 %. 

   
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläinen Ykköskodit esittämän hinnankoro-
tuksen asumispalvelun hankintaan 1.1.2022 alkaen.  

 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 
 
Perusturvaltk § 64    Toiminimi Pirttipiika on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoituk-

sen yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alu-
eelle.  

  
Ilmoituksen mukaan Pirttipiika tarjoaa tukipalveluja, kuten kotisiivousta, asi-
ointipalvelua, ulkoilutusta, pieniä lumitöitä yms. 

 
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia so-
siaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloitta-
mista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa 
palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupa-
hakemuksessa (11§). 

Kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-
, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rin-
nastettavia palveluja tai yksityistä perhepäivähoitoa ei merkitä rekisteriin. 
Näistä palveluista on kuitenkin ilmoituksenantovelvollisuus. Ilmoitus tehdään 
siihen kuntaan, jossa palveluja annetaan. Toimintaa valvoo ja tietoja ilmoi-
tuksenantovelvollisuuden täyttämisestä antaa sen kunnan sosiaalihuollosta 
vastaava toimielin. 

Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai 
muusta palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa 
ratkaista hallintopäätöksellä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen pal-
velu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muas-
sa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen 
tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi 
tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Niistä yksityisiä sosiaalipal-
veluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien 
rekisteriin, muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekis-
teri. 
 
Sosiaalipalvelut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Yksityisen tuottama palve-
lu on sosiaalipalvelua silloin, kun se perustuu viranomaisen toimeksiantoon, 
mutta myös silloin, kun yksityinen palveluntuottaja ja asiakas ovat laatineet 
kirjallisen, sosiaalihuollon palveluja ja tukitoimia koskevan keskinäisen sopi-
muksen sekä hoito- ja palvelusuunnitelman. 

Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle saamansa 
tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat 
ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin 
kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka 
yksityistä perhepäivähoitoa (13§). 

 
   Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 
 
   (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
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Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy Pirttipiian ilmoituksen yksityisten sosiaalipal-
velujen tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja merkitsee ilmoituksen 
kunnan pitämään rekisteriin. 
 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 
 
Perusturvaltk § 65 Gubbe Sydänystävä Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoi-

tuksen yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan 
alueelle.  

  
Ilmoituksen mukaan Gubbe on kotipalvelujen tukipalveluja tuottava yritys, 
jonka asiakkaina ovat ikäihmiset. Yrityksen toiminta ei ole hoitotyötä vaan yri-
tys välittää apua kotiaskareisiin ja seuraa vanhuksille. 

 
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia so-
siaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloitta-
mista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa 
palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupa-
hakemuksessa (11§). 

Kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-
, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rin-
nastettavia palveluja tai yksityistä perhepäivähoitoa ei merkitä rekisteriin. 
Näistä palveluista on kuitenkin ilmoituksenantovelvollisuus. Ilmoitus tehdään 
siihen kuntaan, jossa palveluja annetaan. Toimintaa valvoo ja tietoja ilmoi-
tuksenantovelvollisuuden täyttämisestä antaa sen kunnan sosiaalihuollosta 
vastaava toimielin. 

Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai 
muusta palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa 
ratkaista hallintopäätöksellä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen pal-
velu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muas-
sa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen 
tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi 
tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Niistä yksityisiä sosiaalipal-
veluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien 
rekisteriin, muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekis-
teri. 
 
Sosiaalipalvelut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Yksityisen tuottama palve-
lu on sosiaalipalvelua silloin, kun se perustuu viranomaisen toimeksiantoon, 
mutta myös silloin, kun yksityinen palveluntuottaja ja asiakas ovat laatineet 
kirjallisen, sosiaalihuollon palveluja ja tukitoimia koskevan keskinäisen sopi-
muksen sekä hoito- ja palvelusuunnitelman. 

Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle saamansa 
tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat 
ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin 
kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka 
yksityistä perhepäivähoitoa (13§). 

 
   Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 
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(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoituksen yksi-
tyisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja merkit-
see ilmoituksen kunnan pitämään rekisteriin. 
 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT 
 
Perusturvaltk § 66 - Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitus-

toimet 
 
   - Valviran päätökset: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-

keva luvan muuttaminen ja ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämi-
nen/9Lives Ensihoito Oy 

 
   - Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen/Premius Kuntoutus Oy 
 
   - Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen/Coronaria Fysioterapia Oy 
 
   - Suonenjoen sosiaalilautakunnan ote pöytäkirjasta: avustuksen hakeminen 

Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille (JOPA) -toimintamallin kehittämi-
seen 

 
   - Niinikoti Oy:n ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta 
 
   - Taksi ja hoivapalvelu Riitta Nikulaisen hinnankorotusilmoitus 
 
   - Työpajaohjaajan työpanoksen määräaikainen kohdentaminen palveluoh-

jaajan tehtäviin 
 
 (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 66 mukaiset asi-
at. 
 
Päätös:  
 

    
 
 ____________  
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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SELVITYS PERUSTURVALAUTAKUNNALLE KIRJEESSÄ ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUUN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 

 
Perusturvaltk § 68 Palveluasumisen asiakkaiden omaiset ovat kirjeessään (Liite nro 6) lähettä-

neet perusturvalautakunnalle selvityspyynnön vanhuspalveluiden asumispal-
veluun liittyvistä asioista.  

 
Kirjeessä esitetään perusturvalautakunnalle kysymyksiä kunnan asumispal-
veluista ja palvelurakenneuudistuksen etenemiseen liittyneestä asukkaiden 
siirtämisestä muihin asumispalveluyksiköihin. 
 
Kirjeessä esitettyihin kysymyksiin laaditut vastaukset ovat liitteenä (Liite nro 
7).  

   
(valm. vs. perusturvajohtaja M-LH) 

 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
 Perusturvalautakunta merkitsee omaisten kirjeen sekä kirjeessä esitettyihin 
kysymyksiin laaditut vastaukset  tiedokseen ja käsitellyiksi. 

 
Päätös: 

    
    
 

____________ 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA 
 
Perusturvaltk § 69 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis-

telussa olevista asioista.  
 

 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
  
 Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:  

 
    
     Päätös:  
 
  
 

____________ 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ 
vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Perusturvaltk § 70 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 100-102, §:t 39-47  

- kotihoidon esimies §:t 10-46 

- palveluasumisen esimies §:t 29-62 

- erityispalvelujen esimies §:t 1-13 

   

  (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

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

  
  

____________ 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


