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Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh
jeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 30.3.2022
alkaen sekä sosiaalitoimistossa 30.3.2022.

Puheenjohtaja
HEIKKI HAATAINEN

_______________________

Heikki Haatainen

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSAIKA 24.3.2022 klo 16.00-17.20

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa

SAAPUVILLA OLLEET Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana) Haatainen Heikki pj. , teams Huttunen Petri

Jääskeläinen Janne Laitinen Uolevi EI
Mantere Hanne Raatikainen Anna-Riitta
Pasanen Anne, varapj. Jäntti Eeva EI
Salo ira Uusoksa Kauko , teams,

poistui klo 17.06

MUUT SAAPUVILLA Paikalla:OLLEET
(ja läsnäolon peruste) Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen pj. EI

Harmokivi Pia, kunnanjohtaja EI
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja
Laitinen Uolevi, kunnanhallituksen edustaja

LAILLISUUSJA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 21-28

PÖYTAKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2022.TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja-aika Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Pasanen ja Kauko Uusoksa.
sekä tarkastajien valinta)

PÖYTAKIRJAN Puheenjohtaja PöytäkirjanpitäjäALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Heikki Haatainen Maija-Leena Huuskonen

PÖYTAKIRJAN Tarkastusaika 25.3.2022TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla Al lekirjoitu kset
varustettu nimikirjaimil
lamme

Anne Pasanen Kauko Uusoksa

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 30.3.2022 alkaen sekä
sosiaalitoimistossa 30.3.2022.

Virka-asema Allekirjoitus
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VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Perusturvaltk § 21 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 vahvistanut Vesannon kun
nan talousarvion vuodelle 2022 tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan tu
lee vahvistaa tulosalueiden jako tulosyksiköihin talousarvion käyttösuunni
telmassa.

Perusturvalautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma liitteenä
(Liite nro 1).

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen (Liite nro 1) mukaisen vuoden 2022
talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkistetti in kokouksessa.

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen©
vesa nto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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PALVELUASUMISEN JA KOTIIN VIETÄVIEN PALVELUJEN SÄÄNTÖKIRJAN HYVÄKSYMI
NEN

Perusturvaltk § 22 Perusturvalautakunta on hyväksynyt palvelusetelin käyttöön ottamisen pe
rusturvan pitkä- ja lyhytaikaiseen palvetuasumiseen, tehostettuun palvelu
asumiseen, omaishoitajan vapaa-aikaisen hoidon järjestämiseen sekä koti-
hoidon palveluihin.

Palvelujen sisältökuvaukset, palvelusetelien sääntökirja sekä palvelusetelien
arvot on päätetty hyväksyä erillisesti niiden valmistuttua.

Liitteenä päivitetty kotiin vietävien palvelujen sekä palveluasumisen sääntö-
kirja (Liite nro 2).

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen
sääntökirjan (Liite nro 2) käyttöönotettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjairnet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Perusturvaltk § 23 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoita
jan hoitajan toimesta 1.4.2022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös §
2/2022/07.03.2022).

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. erusturva johtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen
1.4.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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PALVELURAKENNEUUDISTUSIYT-NEUVOTTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Perusturvaltk § 24 Kunnanhallitus (Khall 19.8.2019 / 149 §) on päättänyt perustaa työryhmän
valmistelemaan perusturvan hallinnonalalla tehtävää palvelurakenteen uudis
tustyötä. Työryhmä on järjestäytynyt 27.8.2019, jolloin palvelurakenteen uu
distustyö on määritelty koskemaan merkittävältä osin ikäihmisten palvelu-
asumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämistä. Myös kehitysvam
maisten palvelukokonaisuus on päätetty ottaa tarkastelun kohteeksi. Raken
teellisten muutosten on todettu merkittävältä osin koskevan henkilöstöä, jo
ten heidän mukanaolonsa työskentelyssä on nähty erittäin merkityksellisenä.

Palvelurakenneuudistusta on toteutettu vuosina 2019-2021 suunnitelmien
mukaisesti, keskittämällä ikäihmisten palveluasuminen Simolan palvelukes
kukseen sekä lakkauttamalla keskittämisen myötä Niittykukka 1 toiminta. Si
molan palvelu keskuksesta on samassa yhteydessä lakkautettu kehitysvam
maisten palveluasumisyksikkö Viherkoti.

Vuoden 2021 aikana palvelurakenneu udistusta jatkettiin kotihoidon ja palve
luasumisen henkilöstön yhteiskäytön sekä uusien toimintamallien kehittämi
sellä. Kehittämistehtävään palkattiin ulkopuolinen kehittäjä. Kehittämistyön
tuloksena (petultk 24.2.2022, § 12 § 13, § 14) on suunniteltu uusi johtamis
malli, jossa iäkkäiden palvelukokonaisuutta johtaisi palvelupäällikkö. Palvelu-
päällikön alaisuudessa toimisivat virkasuhteisessa esimiesasemassa olevat
vastaava sairaanhoitajaja palveluohjaaja. Samassa yhteydessä sairaanhoi
tajaresurssia lisättäisiin (4 tiimivastuussa olevaa sairaanhoitajaa). Kunnan
hallitus (28.2.2022, § 36, § 37) on hyväksynyt ja esittää kunnanvaltuustolle
palvelupäällikönja (palveluohjaajan) virkojen perustamista. Tämän rakenteen
toteutuessa kotihoidon ja palveluasumisen esimiehen virat jäisivät mahdolli
sesti pois. Palveluasumisen esimies on jäämässä pois tehtävästään
14.7.2022.

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää käynnistää yt-neuvottelut kotihoidon esimie
hen kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

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

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 25 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis
telussa olevista asioista.

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- Katsaus Vesannolle saapuneiden ukrainalaisten majoittamisesta ja pal
velujen järjestämisestä

- Palkkatoimikunnan päätökset palvelupäällikön, vastaavan sairaanhoita
jan ja palveluohjaajan tehtäväkohtaisista palkoista

- Palvelupäällikön rekry käynnistetty

- läkkäiden palvelujen henkilöstön riittävyys ja tehtävien priorisointi

- Työpajan muutto Ruusukkeelle

Päätös: -

Käsiteltiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet . -

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 26 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 1-2, 26-33
- kotihoidon esimies §:t 12-44
- palveluasumisen esimies §:t 43-541
- erityispalvelujen esimies §:t 17-23

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen
vesa nto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto














