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Kunnanvaltuusto 7 - 8 § 04.04.2022 15 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 7 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 

ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 31.3.2022. Ko-
kousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 31.3.2022 sekä 
myös 31.3.2022 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
____________ 

 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 8 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa seuraavina ovat Raimo Mäki ja 
Kalevi Pakarinen. 
 
Päätös:  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Jäntti ja Anne Pasanen. 
 
_____________ 
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Kunnanhallitus 61 §  29.03.2022     89 
Kunnanvaltuusto   9 §  04.04.2022 16 
 
 
HYVINVOINTIKERTOMUS – VUOSITTAINEN RAPORTTI 2021 
 
Khall 61 §  Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä 

tehtävä on asetettu terveydenhuoltolaissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisestä käytetään lyhennettä HYTE. 

 
Kunnan tekemä HYTE-työ koostuu erilaisista toimenpiteistä. Lain mukaan 
kunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain laaja hyvinvointikerto-
mus ja vuosittainen raportti, joilla seurataan ja ohjataan kuntalaisten hyvin-
voinnin ja terveyden kehitystä. Kunnan tulee kartoittaa tarjolla olevat hyvin-
vointia ja terveyttä edistävät palvelut ja koordinoida niiden tuotantoa kunnan 
eri toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja ovat muun mu-
assa muut kunnat, seurakunta, paikalliset yritykset ja erilaiset järjestöt. Kun-
nan tehtävänä on tukea kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen 
ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja toteutusta omassa kunnassa.  
 
Kunnan tulee myös vuosittaisen raportin yhteydessä asettaa seuraavan 
vuoden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Nämä tavoitteet 
poimitaan kunnanvaltuuston hyväksymästä valtuustokauden ajalle laadi-
tusta laajasta hyvinvointikertomuksesta vuosille 2021-2025. 

 
 Liitteenä n:o 3 on Vesannon kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen 
raportti vuodelta 2021. 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
  
 
 
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen 
hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2021 ja esittää sen 
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  

 

 
 

 
  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kvalt 9 §  Liitteenä n:o 1 on Vesannon kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen 

raportti vuodelta 2021. 
  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä n:o 1 olevan hy-
vinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2021. 

 
 Päätös: 
  

 Ma. HYTE-yhdyshenkilö Anne Jäntti esitteli hyvinvointikertomuksen ja 
kunnanjohtaja esitteli vuoden 2022 tavoitteet. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen vuo-
sittaisen raportin vuodelta 2021. 

 
 _____________ 
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Kunnanhallitus 63 §  29.03.2022     91 
Kunnanvaltuusto 10 §  04.04.2022 18 
 
ISTEKIN STRATEGINEN KASVU JA OMISTAJASUHTEIDEN MUUTOS 
 
Khall 63 §  Hyvinvointialue-uudistuksella on vaikutuksia myös Istekin omistajaraken-

teeseen. 
 

Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-

Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pien-

osakasta. Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet toimenpiteistä, 

joiden seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin 

neljänneksi pääomistajaksi. 

Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä 

osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Poh-

jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istekki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle 

osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mah-

dollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. 

Tätä tarkoitusta varten Istekki Oy järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen kes-

kiviikkona 2.3.2022.  

Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toi-

menpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antival-

tuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittä-

minen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvatta-

minen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopi-

musta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategi-

set tavoitteensa. 

Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa 

ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Poh-

jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi 

on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liit-

tyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätök-

sentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjan-

maan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Is-

tekin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset. 
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Khall 63 §  Osakassopimuksen muutokset esiteltiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, 

jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen 

muutoksesta. Yhtiökokous ei päätä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiö-

kokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimuk-

seen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden 

yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituk-

sen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tar-

koitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Tiiviin aikataulun vuoksi on tarpeen 

aloittaa päivitetyn osakassopimuksen  

 allekirjoitusprosessi jo nyt. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää 
suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan tarvittavat edellytykset omista-
jarakenteen kehittämiselle, on osakassopimuksen allekirjoituksen mää-
räaika torstai 14.4.2022.  
Liitteessä n:o 4 Osakassopimus. 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
  
 
 
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Istekin 
omistajasuhteiden muutoksen ja esittää valtuustolle asian hyväksymistä. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 ______________ 
  
Kvalt 10 § Liitteessä n:o 2 Osakassopimus. 
  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Istekin omistajasuhteiden 
muutoksen. 

 
 Päätös: 
 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi Istekin omistajasuhteiden muutoksen. 
 ______________ 
  

 
  

 

    
 
 
 
 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Perusturvalautakunta       24.2.2022          20 

Kunnanhallitus 36 §   28.02.2022     52 
Kunnanvaltuusto 11 §   04.04.2022 20 
 
PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUUN 
 
Perusturvaltk § 12 Ikäihmisten palvelujen järjestämistä ohjaa ikääntyneen väestön toimintaky-

vyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettu laki 
(980/2012), omaishoidon tuesta annettu laki (937/2005), sosiaalihuoltolaki 
(1301/2014), perhehoitolaki (263/2015) sekä terveydenhuoltolaki 
(1326/2010). Lakien lisäksi toimintaa ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön 
laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-
miseksi 2020–2023. 

 
 Vesannon ikäihmisten palvelut on organisoitu kolmeen tulosyksikköön; ko-

tihoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Kunnan 
tuottaman palveluasumisen piirissä on n. 50 asukasta. Kotihoito jakautuu 
kotipalveluun, kotisairaanhoitoon ja tukipalveluihin, säännöllisen kotihoidon 
asiakkaita on n. 70.  Tulosyksiköitä johtavat kotihoidon esimies ja palvelu-
asumisen esimies. 

 
 Vesannon kunnanhallitus (Khall 19.8.2019 / 149§) on päättänyt perustaa 

työryhmän valmistelemaan perusturvan hallinnonalalla tehtävää palvelura-
kenteen uudistustyötä. Tavoitteena on ollut palvelurakenteen keventäminen 
vähentämällä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Tarkoituksena on ollut 
myös tiivistää osaavan ja kokeneen henkilöstön, sekä esimiesten yhteis-
työtä palveluiden laadun varmistamiseksi.  

 
 Nykyisessä johtajuusmallissa tulosyksiköiden henkilöstö on eriytynyt siten, 

että toiminnassa on ilmennyt vaikeuksia sujuvien hoito- ja palveluketjujen 
muodostamiseen. Tulosyksiköiden välisellä rajapinnalla yhteisten asiak-
kuuksien palveluissa on kriittisiä kohtia, joihin tarvitaan parannusta. Kehit-
tämistarpeessa olevia rajapintoja on mm. terveysaseman vuodeosastolta 
kotiuttamisessa, kotihoidon toteuttamisessa, palveluasumiseen ja tehostet-
tuun palveluasumiseen liittyvissä käytännöissä, palvelutarpeen arviointipro-
sesseissa ja kirjaamiskäytännöissä.  Henkilöstön yhteiskäyttö vanhuspalve-
luissa ei ole toteutunut tavoitetulla tavalla. Erillisyys vaikuttaa myös työilma-
piiriin.  

 
 Palveluasumisen esimies on siirtymässä pois tehtävästään 1.8.2022 al-

kaen. Nykyistä toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä on päädytty esittä-
mään johtamismallin muuttamista siten, että vanhuspalveluun perustetaan 
toiminnasta vastaavan palvelupäällikön virka. Myös palvelupäällikön alai-
suudessa toimivat virkasuhteiset viranhaltijat (vastaava sairaanhoitaja ja 
palveluohjaaja) ovat esimiesasemassa koko henkilöstöön nähden.  

 (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
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Perusturvaltk § 12 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi palvelupäällikön viran perustamisen 
vanhus-, vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin. Viran 
kel 
poisuusehtona on soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai 
aiempi opistoasteen tutkinto. 

 
Palvelupäällikkö vastaa toiminnan johtamisesta, palvelujen uudistamisesta, 
kehittämisestä, palveluiden toimivuudesta, sekä arvioinnista ja talouden 
suunnittelusta ja toteutumisesta talousarvion mukaisena. Vanhuspalvelui-
den johtamismallin muutos päivitetään kunnan hallintosääntöön.  

  

Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
 
 Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.  

____________ 
 

Khall 36 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edel-
leen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelupäällikön viran perustamisen van-
hus-, vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin. Viran 
kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto 
tai aiempi opistoasteen tutkinto. 

 
Palvelupäällikkö vastaa toiminnan johtamisesta, palvelujen uudistamisesta, 
kehittämisestä, palveluiden toimivuudesta, sekä arvioinnista ja talouden 
suunnittelusta ja toteutumisesta talousarvion mukaisena. Vanhuspalvelui-
den johtamismallin muutos päivitetään kunnan hallintosääntöön.  

  

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 11 § Kunnanvaltuusto hyväksyy palvelupäällikön viran perustamisen vanhus-, 
vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin. Viran kelpoi-
suusehtona on soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai 
aiempi opistoasteen tutkinto. 

  
 Palvelupäällikkö vastaa toiminnan johtamisesta, palvelujen uudistamisesta, 

kehittämisestä, palveluiden toimivuudesta, sekä arvioinnista ja talouden 
suunnittelusta ja toteutumisesta talousarvion mukaisena. Vanhuspalvelui-
den johtamismallin muutos päivitetään kunnan hallintosääntöön. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelupäällikön viran perustamisen. 
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PALVELUOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUUN 
 
Perusturvaltk § 13 Ikäihmisten palveluohjausta on kehitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuk-

sia ja monialaisen yhteistyön tarpeita vastaavaksi. Palveluohjauksen tarve 
on noussut niin moniammatillisen yhteistyön kuin asiakasohjauksen näkö-
kulmasta.  

 
Asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palvelutarpeen arviointi on yksi 
niistä toimenpiteistä, jolla sosiaalihuollon palveluja on tarkoitus siirtää kohti 
varhaista tukea. 

 
Sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan henkilön palvelutarpeen arviointi on 
sosiaalihuoltoon kuuluva keskeinen palvelutehtävä, Palvelutarpeen arvioin-
nista vastaa palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen so-
siaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 ja 8 §:ssä 
tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jollei muualla laissa toisin 
säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnista 
vastaa sosiaalityöntekijä.  
(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 §, 8 §) 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf 

 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista määrittää Palveluntarpeiden selvittämisestä vas-
taaviksi iäkkään henkilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:ssä tai terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:ssä tarkoitettu am-
mattihenkilö, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta.  

 
Iäkkään ihmisen tarvitsemia sosiaalipalveluja ovat kotipalvelu, omaishoito, 
asumispalvelut, laitoshoito, vammaispalvelut, toimeentulotuki tai muut so-
siaalihuollon palvelut. Terveyspalveluihin sisältyvät oman kunnan terveys-
keskuksen palvelut, kuten terveystarkastukset, hammashuolto, kotisairaan-
hoito, kuntoutuspalvelut ja apuvälineet. 

 
Kunnilla on harkintavaltaa sen suhteen, mikä on tehtävän edellyttämä tar-
koituksenmukainen koulutus eri tilanteissa. Asiakkaan tarpeet vaikuttavat 
siihen, kuka on tehtävään soveltuva. Palvelutarpeen arviointi sisältää: 
 
- yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta 
- sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyk-
sistä 
- asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan  
- asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta. 

 
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalve-
lut/palvelutarpeen-arviointi#Palvelutarpeen%20arvioinnista%20vas-
taava%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817#P3
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#P2
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/palvelutarpeen-arviointi#Palvelutarpeen%20arvioinnista%20vastaava%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/palvelutarpeen-arviointi#Palvelutarpeen%20arvioinnista%20vastaava%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/palvelutarpeen-arviointi#Palvelutarpeen%20arvioinnista%20vastaava%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4
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Perusturvalautakunta    24.2.2022     22 
Kunnanhallitus 37 §  28.02.2022     55 
Kunnanvaltuusto 12 §  04.04.2022 23 
 
Perusturvaltk § 13 Vesannolla iäkkäiden palvelujen palveluohjausta on toteutettu osana esi-

miesten, sosiaalityöntekijän, sosiaalityön palveluohjaajan, sairaanhoitajien, 
toimistosihteerin ja perusturvajohtajan tehtävää. Kotihoidon ja palveluasumi-
sen esimiehillä on sairaanhoitajan koulutus. Lisäksi toimialueella on vastaa-
van sairaanhoitajan virka ja kolme työsuhteista sairaanhoitajaa. Sosiaali-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:ssä tarkoitettujen kel-
poisuusehtojen mukaista virkaa tai toimea ei ole. Palvelutarpeen arvioinnissa 
sairaanhoitajien työparina on osittain ollut vammais- ja erityispalvelujen esi-
mies (sosionomi) tai sosiaalityöntekijä.  
 
Iäkkäiden palveluohjaus ja siihen liittyvä palvelutarpeen arviointi on tarkoi-
tuksenmukaista keskittää yhdelle vanhuspalveluun nimetylle palveluohjaa-
jalle. Palveluohjaaja voi neuvoa ja ohjata asiakasta nykyistä helpommin hä-
nelle sopivaan palveluun sekä koordinoida järjestettävää palvelukokonai-
suutta. Muutoksen myötä sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön palveluohjaan 
työpanosta vapautuu sosiaalityön tulosalueelle.  
 
Sosiaalialan ammatillisen henkilön lisääminen osaksi vanhuspalveluja vas-
taa lainsäädännössä palvelujen järjestämiselle asetettuihin säädöksiin ja pa-
rantaa palvelujen laatua. 
 
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi palveluohjaajan viran perustamisen van-
hus-, vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin.  
 
Palveluohjaajan virkaan sisällytetään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan 
henkilön palvelutarpeen arviointi sekä muut tehtävänkuvassa määritellyt teh-
tävät. Kelpoisuusehtona tehtävään on Lain sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä (817/2015, 8 §:n mukainen korkeakoulututkinto. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
____________  
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Khall 37 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää kunnan-

valtuustolle hyväksyttäväksi palveluohjaajan viran perustamisen vanhus-, 
vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin.  
 
Palveluohjaajan virkaan sisällytetään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan 
henkilön palvelutarpeen arviointi sekä muut tehtävänkuvassa määritellyt teh-
tävät. Kelpoisuusehtona tehtävään on Lain sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä 817/2015, 8 §:n mukainen korkeakoulututkinto.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 12 §  Kunnanvaltuusto hyväksyy palveluohjaajan viran perustamisen vanhus-, 
vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen vanhuspalveluihin. 

  
Palveluohjaajan virkaan sisällytetään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan 
henkilön palvelutarpeen arviointi sekä muut tehtävänkuvassa määritellyt teh-
tävät. Kelpoisuusehtona tehtävään on Lain sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä 817/2015, 8 §:n mukainen korkeakoulututkinto. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi palveluohjaajan viran perustamisen. 
 
_____________ 
 
 

 
 

 
 
  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanvaltuusto    04.04.2021       
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 

 
 

 
 

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 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen  
ja -aika 

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

 

 

 

 

 

 
 
Pykälät 

 

 

 

 

 

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

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen 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 asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    

 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 

7-12 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 
 

Valitusaika 
 

 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  

       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 oi-
kaisuvaatimuksen 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 oi-
kaisuvaatimuksen 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 vaati-
muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-
kaan 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 vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen 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 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-
käyntimaksu, joka on 1.1.2016 alkaen 250 euroa. 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
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
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

