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Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä
tietoverkossa 31 .5.2022 alkaen sekä sosiaalitoimistossa 31 .5.2022.

Puheenjohtaja
HEIKKI HAATAINEN

_______________________

Heikki Haatainen

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSAIKA 25.5.2022 klo 15.00-16.22
Sähköinen kokous/neuvolan kokoushuone, Valokuja 2KOKOUS PAIKKA

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

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

MUUT SAAPUVILLA Paikalla:OLLEET
aa läsnäolon peruste) Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen pj. , teams

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

LAILLISUUS JA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.PÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 39.45 §
PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan 30.5.2022.TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja-aika Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Jääskeläinen ja Hanne Mantere.
sekä tarkastajien valinta)

POYTAKIRJAN Puheenjohtaja PöytäkirjanpitäjäALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Heikki Haatainen Maija-Leena Huuskonen

PÖYTAKIRJAN Tarkastusaika 30.5.2022TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun Allekirjoituksetmukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimil
lamme

Janne Jääskeläinen Hanne Mantere

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet,
pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 31 .5.2022 alkaen sekä
sosiaalitoimistossa 31 .5.2022.

Virka-asema Allekirjoitus
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Perusturvaltk § 39 Heidin Kotihoiva Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle
ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon
kunnan alueelle. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 15.5.2022.

Heidin Kotihoiva Oy.n toimialaan kuuluu kaikki kotona tarjottavat sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelut, joita tarvitaan sujuvan kotona asumisen
tukemiseksi. Lisäksi yritys tuottaa sote-alan henkilöstöä yritysten,
yhdistysten sekä julkisten organisaatioiden tarpeisiin.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (92212011) mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä
kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava
vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (11 §).

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 (1 3).

Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Heidin Kotihoiva Oy:n ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan
alueella ja toimittaa ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle
rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Perusturvaltk § 40 Hemmalaiset Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle
ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon
kunnan alueelle. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.6.2022.
Hemmalaiset Oy jatkaa Päihdepalvelu Hemman liiketoimintaa ja sen
tuottamia palveluja.

Hemmalaiset Oy:n toimialaan kuuluu päihde- ja mielenterveyspalvelut,
psykoterapia, koulutus, neuropsykiatrinen valmennus, sosiaali- ja
terveyspalvelut. Toimitusjohtaja Jarkko Ahokas (myös asiakastyö) on
esittänyt vs. perusturvajohtajalle rikosrekisteriotteen.

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

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)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Hemmalaiset Oy:n ilmoituksen yksityisen
sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja
toimittaa ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Perusturvaltk § 41 Jatkopolut Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan
alueelle 10.3.2021. Ko. ilmoitusta ei ole käsitelty kunnassa. Yritys on
uusinut ilmoituksensa 10.5.2022. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä oli
1.3.2021.

Jatkopolut Oy:n toimialana on sosiaalihuollon erityisryhmien laitos- ja
asumispalvelut sekä avohuollon palvelut.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä
kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. limoituksessa on mainittava
vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (11 §).

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)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Jatkopolut Oy:n ilmoituksen yksityisen
sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja
toimittaa ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Perusturvaltk § 42 Familar Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan
alueelle 10.3.2021. Ko. ilmoitusta ei ole käsitelty kunnassa. Yritys on
uusinut ilmoituksensa 10.5.2022. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä oli
1.3.2021.

Familar Oy:n toimialana lasten ja nuorten laitokset, ammatillinen
perhehoito ja lastensuojelun avohuollon palvelut.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä
kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava
vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (11).

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)

Vs. perusturvaiohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Familar Oy:n ilmoituksen yksityisen
sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja
toimittaa ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTU RVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 43 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- Palvelusetelikuulumiset

- Perusturvan rekrytoinnit

- Kotelohankkeen kuulumiset

- Sote-siirtymisen valmistelu, kiinteistökatselmus

- Vanhuspalvelujen kuulumiset

Päätös:

Käsiteltiin.

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

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 44 Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt 16.12.2019) 33 §:n mukaan
lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita
tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto
oikeuttaan.

Viranhaltijoiden päätökset:

- perusturvajohtaja §:t 8-11, §:t 61-76
- kotihoidon esimies § 130, §:t 1-10
- palveluasumisen esimies §:t 255-381
- erityispalvelujen esimies §:t 33-53

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 45 - Aluehallintoviraston päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/Tiina Huttunen Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito Oy 21 .4.2022, 3.5.2022,
3.5.2022, 12.5.2022

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Smart Diagnostiikka Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Suomen Terveystalo Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Lahden Ensihoitopalvelu Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen!Adxto Oy

- Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu 4/2021: itsemääräämisoikeus
ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa

(vam. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 45 mukaiset
asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä
perusteet kunnallisvalitusta. koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

43, 44, 45

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

Pykälät

39,40,41,42

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

01 KAISUVAATIMUSOHJ EET
Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite
-aika

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

39,40,41,42

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

Liitetään pöytäkirjaan



VALITU SOSOITUS

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
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, laillisen 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
ajankohdasta.

Oikaisuvaatirnus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimus-I Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
valitusasiakirjojen oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus
toimittaminen /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

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455)2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön
asetuksella (31.12.201 8/1 383). 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.

Valitusviranomaine
n 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.

Valitusviranornainen, 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—suonii.haoaoikeus.fi

Valitusaika

30 päivää

\‘alitukseii voi tehdä myös hail io— J...i:ity. onio tiniLsiphiI

palvelussa ooittecssa: https://asiointi2.oikcus.fi/hallintotuornioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite

Pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantinäivää ei oteta lukuun

Valitusaika

paivaa

*) Jos toimitettava muuile kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
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