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KOKOUSAIKA 1.9.2022 klo 17.00-18.20
Sähköinen kokous)neuvolan kokoushuone, Valokuja 2KOKOUSPAIKKA

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

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

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

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

LAILLISUUSJA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 46-57 §
POYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan 5.9.2022.
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

POYTAKIRJAN Tarkastusaika 5.9.2022TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimil
lamme

Janne Jääskeläinen Hanne Mantere

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÅVÄNÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 7.9.2022 alkaen sekä so
siaalitoimistossa 7.9.2022.

Virka-asema Allekirjoitus
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Kokousaika 1.9.2022 klo 17.00-
Sähköinen kokous/neuvolan kokoushuone, Valokuja 2

Kokouspaikka Vs. perusturvajohtaja lähettää sähköisen linkin

Käsiteltävät asiat

Asia Liite

46 1,2 Perusturvan puolivuotisraportti 1-6/2022
47 Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
48 Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen perusturvan vanhuspalveluun
49 Rekrytointilisän maksaminen perusturvapalveluissa 1.9.-31.12.2022
50 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
51 3 Anomus testamenttivarojen käytöstä Simolan palvelukeskuksen Kunto

vaarin yksikköön älytelevision hankintaan
52 Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
53 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

Käsitelty esityslistan ulkopuolelta:

55 Lähihoitajan toimien täyttöluvan hakeminen
56 Sairaanhoitajan viran täyttöluvan hakeminen
57 Vakanssisiirto (0,5) kotisairaanhoidosta palveluasumiseen

Kokouksen

tarkastettu pöytäkirja johon on liitetty oikaisuvaatimusohPoytakirjan nahtavanapito . . .. ..
.

jeet, pidetaan yleisesti nahtavana yleisessa tietoverkossa 7.9.2022 al
kaen sekä sosiaalitoimistossa 7.9.2022.

Puheenjohtaja
HEIKKI HAATAINEN

_______________________

Heikki Haatainen

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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PERUSTURVAN PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2022

Perusturvaltk § 46 Talouden ja toiminnan toteutumisesta tulee laatia hallintokunnittain puolivuo
tisraportti. Liitteenä (Liite nro 1 ja 2) on perusturvan puolivuotisraportti ajalta
1.1 .—30.6.2022.

Kokonaisuudessaan perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat olleet tarkas
teluajankohtana 1.044.490,56 euroa (49,5 %) ja toimintakulut ovat olleet
6.938.745,86 euroa (50,5 %). Toimintakate on 5.894.255,30 euroa (50,7 %).

Perusturvajohtaja esittelee puolivuotisraportin lautakunnassa.

(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvalohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talouden ja toiminnan puo
livuotisraportit ajalta 1 -6/2022 ja toimittaa ne edelleen kunnanhallitukselle
tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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LÄHIHOITAJAN TO1MEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Perusturvaltk § 47 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoita
jan hoitajan toimesta 1.9.2022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH
10.8.2022 § 14).

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022—2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuodelle.

(vai m vs. perustu rvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtajan päätösehdotus:

Perusturvaiautakunta esittää kunnanhallitukseiie, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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OPPISOPIMUSOPISKELIJAN PALKKAAMINEN PERUSTURVAN VANHUSPALVELUUN

Perusturvaltk § 48 Perusturvan vanhuspalveluissa 1 3.-29.4.2022 avoinna olleisiin kahteen lähi
hoitajan toimeen ei ole ollut hakijoita. Palveluasumisen esimies on ottanut
toiseen lähihoitajan avoimeen toimeen määräaikaiseen työsuhteeseen oppi
sopimusopiskelijan ajalle 16.5.2022-31 .10.2023. Perusteena oppisopi
musopiskelijan palkkaamisen on ollut jatkuva rekrytointivaikeus vakituisiin lä
hihoitajan vakansseihin sekä sijaisuuksiin.

Lain Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa
li-ja terveyspalveluista 980/201220 §:n mukaan toimintayksiköissä on oltava
henkilöstö, jonka määrä, koulutus-ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksi
kön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintaky
kynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palve
lut. 1.10.2020 vanhuspalvelulain uudistuksen yhteydessä lakiin on lisätty 3 a
§, jonka mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat myös työsopimus
suhteessa toimintayksikköön olevat opiskelijat koulutusmuodosta riippumat
ta, jos heillä on opintojen kautta hankittu riittävä osaa minen suhteessa tut
kinnon perusteisiin, ammattihenkilölainsäädännön edellyttämään osaami
seen sekä työpaikan osaamistarpeisiin.

Työnantajan tulee huolellisesti arvioida vanhuspalvelulain mukaisesti, milloin
lähihoitaja-oppisopimusopiskelijalla on riittävä osaaminen hoitotyöhön niin,
että hänet voidaan laskea henkilöstömitoitukseen. Vanhuspalvelulain mu
kaan opiskelijan työpanoksen laskeminen vanhustenhuollon asumispalve
luissa välittömään asiakastyöhön edellyttää, että opiskelijalla on riittävä
osaaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin, ammattihenkilölainsäädännön
edellyttämään osaamiseen sekä työpaikan osaamistarpeisiin.

https :!/www.valvi ra .fi/documents/1 4444/236772/Lahihoitaja-
oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden
tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa
laitoshoidossa . pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-
962bf3c62357?t=1 625725756593

Koska perusturvan vanhuspalveluihin ei ole saatu rekrytoitua riittävää mää
rää kelpoisuusehdot täyttäviä lähihoitajia, hakumenettelyjä tulee jatkaa. Lä
hihoitajahaun avaaminen edellyttää oppisopimus koulutuspaikan perustamis
ta vakanssiin otetulle oppisopimusopiskelijalle.

(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturva johtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta myöntää luvan määräaikaiseen työsuhteeseen palka
tun lähihoitajaopiskelijan oppisopimuskoulutuspaikan avaamiseen ajalle
1 .9.2022-3 1 .10.2023. Oppisopimuskoulutuksen ajalta maksetaan SOTE
sopimuksen mukainen hoitoapulaisen palkka. Työsuhteen ehdot määräyty

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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vät SOTE-sopimuksen mukaan. Teoriakoulutuksen lähipäiviltä ei makseta
palkkaa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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REKRYTOINTILISÄN MAKSAMINEN PERUSTURVAPALVELUISSA 1 .9.-31 .12.2022

Perusturvaltk § 49 Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.6.2022 § 104 päättänyt käyttöön otetta
vaksi seuraavat yhteistyötoimikunnan laatimat rekrytointilisän raamit ja pe
rustelut, jotka ovat:
- Rekrytointilisän käyttö on perusteltua silloin, kun tehtäviin ei saada
hakijoita tai kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa.
- Kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija voi saada täyden rekrytointilisän
(2.000 €).
- Lautakunnat tekevät päätöksen lisän käytöstä.
- Rekrytointilisä 500 € / kk kelpoisuuden täyttävälle hakijalle maksetaan 4
kk:n työssäolon jälkeen 4 kk:n ajan (yhteensä 2.000 €).
- Hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, saa 250 € / kk 4 kk jälkeen 4
kk:n ajan (yhteensä 1.000 €).
- Rekrytointilisän raamit ja perustelut käsitellään vuosittain.

Perusturvapalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Määritellyllä mallilla
perusturvassa myönnetyt rekrytointilisät jäisivät hyvinvointialueen maksetta
viksi. Perusturvassa on hyvin suuria vaikeuksia rekrytoida lain velvoittama
määrä kelpoisuusehdottäyttäviä lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Rekrytointili
sän käyttöönottaminen on hiukan parantanut tilannetta. Perusturvaan rekry
toitujen työntekijöiden työsuhteen päättyminen kunnan työntekijöinä ja työn
tekijöiden jatkaminen uudella työnantajalla, johtaa työntekijöiden eriarvoi
seen asemaan rekrytointilisän saamisen suhteen.

(valm vs. perusturvajohtaja!M-LH)

Vs. perusturva johtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta tarkentaa kunnanhallituksen päättämän rekrytointilisän
maksamismenettelyä perusturvaan rekrytoitavien työntekijöiden osalta siten,
että rekrylisä 500 €/kk maksetaan sitoutumisesta Vesannon kunnan palve
lukseen 31 .12.2022 saakka. Rekrytointilisä maksetaan toteutuneilta kuukau
silta. Vajaa kuukausi lasketaan toteutuneiden päivien perusteella. Rekrytoin
tilisä maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin tarkennuksella: rekrytointilisää (2.000 €) maksetaan sitoutumi
sesta työsuhteeseen Vesannon kunnassa 31 .12.2022 saakka 500 €Ikk. Työ-
suhteen jatkuessa hyvinvointialueelle siten, että työssäoloehto 4 kk täyttyy,
maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä puuttuva osa 2.000 euron
rekrytointilisästä.

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 § 50 Tukiperhe.fi Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Vesannon kunnan alueelle.

Tukiperhe.fi Oy:n toimialaan kuuluu perhetyö, avomuotoinen perhekuntou
tus, lastensuojelun jälkihuoltoja muita sosiaalipalveluita sekä tukiasuminen.

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 (1 1).

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).

llmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Tukiperhe.fi Oy:n ilmoituksen yksityisen so
siaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja toimittaa
ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ANOMUS TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTÖSTÄ SIMOLAN PALVELUKESKUKSEN KUN
TOVAARIN YKSIKKÖÖN ÄLYTELEVISION HANKINTAAN

Perusturvaltk § 51 Palvelupäällikkö Pia Matinen on tehnyt esityksen 19.8.2022 testamenttivaro
jen käytöstä älytelevision hankkimiseen palvelukeskukseen (Liite nro 3).

Kunnan hallintosäännön § 25 mukaan perusturvalautakunta päättää kohdan
12 mukaisesti toimialaansa liittyvien testamenttivarojen käytöstä.

Valtionkonttori on luovuttanut Vesannon kunnalle 28.5.2010 Martti Korhosen
perinnön käytettäväksi vanhustenhuollon ja vanhusten virkistystoiminnan tu
kemiseen. Valtionkonttori on luovuttanut Vesannon kunnalle 11 .4.2012
Sanni Hyvösen perinnön käytettäväksi sellaisiin vanhustenhuollon tarkoituk
siin ja tarpeisiin, joihin ei ole varattu rahoitusta kunnan talousarviossa.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perustu rvalautaku nta päättää käyttää testamenttivaroja Simolan palvel ukes
kuksen älytelevision hankintaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 52 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis
telussa olevista asioista.

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- Kotelo -hankkeen tiedote
- MasterPian -hankkeen päättyminen
- Työpajaohjaajan työpanos 70 %, 30 % jakautuu sosiaalipalveluihin ja hal
linnon ICT-palveluun
- Toiminnan tehostaminen ja henkilöstön yhteiskäytön lisääminen vanhus
palveluissa. Kehitetään mm. tilauskäytänteitä, päivätoimintaaja ilmaisjakelu
tuotteiden jakamiskäytäntöä
- HV-valmistelun eteneminen
- Vuokratalojen (Simokoti ja Vesakoti) vuokrauskäytännöt, kunnan ja hyvin
vointialueen yhteistyö
- Kipaku -hanke, henkkarit vesantolaisille

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

Pöytä kirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 53 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 12-15, 77-1 28
- kotihoidon esimies §:t 11-42
- erityispalvelujen esimies §:t 54-8 1
- palvelupäällikkö §:t 1-168

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian rjäätösehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa viranhaltijapäätöksettietoonsa saatetuiksi. Pe
rusturvalautakunta 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 § 54 - Aluehallintoviraston ohjauskirje 27.5.2022: yksityinen sosiaalipalvelu on
sosiaalihuoltolain mukaista palvelua

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen (2 ilmoitusta) ja päätös: yksityisen terveydenhuollon palve
lujen antamista koskeva luvan muuttaminen (2 päätöstä)! Suomen Terveys-
talo Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen (3 päätöstä) ja ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon pal
velujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/9Lives Ensihoito Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen/LSK lnvest Oy

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus
terveydenhuollon palveluista vastaavista johtajista/Stella Kotipalvelut Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen/Ambulanssipalvelu [ilja Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen ja ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuotta
jan toimipaikan lopettaminen/Ossur Finland Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen!Lääkärisi Mielenterveys Oy

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettami
nen!Prima Health Oy

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettami
nen/Hoitava Group Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen/Medikams Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Fysios Terapiapalvelut Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen! Abalanced Oy

- Sansian hinnanmuutospäätös 23.6.2022: Sansia Oy:n organisoimat Ve
sannon kunnan vammaispalvelu-ja sosiaalihuoltolakien mukaiset kuljetukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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- NOP-muistio 21 .6.2022 liitteineen

- ira Salon eroflmoitus 3.8.2022/vaalikelpoisuus perusturvalautakuntaan

- Kunnanjohtajan viranhaltijan päätös 21 .7.2022 § 62: perusturvan henkilös
tön korvaus oman keskeyttämisestä ja töihin tulosta vaikean henkilöstötilan
teen vuoksi

- Kunnanjohtajan viranhaltijan päätös 21 .7.2022 § 63: oppisopimusopiskeli
jan ottaminen perusturvaan heinäkuussa 2022

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 54 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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LÄHIHOITAJAN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Perusturvaltk § 55 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoita
jan hoitajan toimesta 10.92022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH
31.8.2022 § 17).

Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoita
jan hoitajan toimesta 1.102022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH
31 .8.2022 § 18).

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022—2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajien toimiin koko vuodelle.

(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan vapautuneet lähihoitajan toimet.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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SAIRAANHOITAJAN VIRAN TÄYTTÖLUVAN HAKEM INEN

Perusturvaltk § 56 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt Anne Jäntille eron vastaavan sairaanhoi
tajan virasta 29.9.2022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 30.8.2022 § 16).

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022—2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. vastaavan sairaanhoitajan virkaan
koko vuodelle.

(vaim vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myön
tää luvan täyttää perusturvan vastaavan sairaanhoitajan viran 29.9.2022 al
kae n.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VAKANSSISIIRTO (0,5) KOTISAIRAANHOIDOSTA PALVELUASUMISEEN

Perusturvaltk § 57 Perusturvan vanhuspalveluissa on uudistettu johtamis- ja toimintamalleja.
Uudistamisella on pyritty mm. parantamaan palveluketjujen toimivuutta sekä
helpottamaan henkilöstön yhteiskäyttöä kotihoidon ja palveluasumisen välil
lä. Asetettua tavoitetta ei ole riittävässä määrin saavutettu.

Kotihoitoon kuuluvassa kotisairaanhoidossa on kaksi vakanssia, joista toi
sessa on sairaanhoitaja, toisessa terveydenhoitaja. Kotisairaanhoidon toi
mintamalleja on kehitetty ja kehitetään edelleen mm. etsimällä uusia, koti
käyntejä korvaavia toimintamuotoja. Asiakasmäärä on alentunut jo tehtyjen
toimenpiteiden seurauksena. Palveluasumisen yksiköissä hoidossa olevien
hoidontarve on samaan aikaan lisääntynyt ja sairaanhoidollinen tarve on
kasvanut. Rekrytoinneissa ei ole saatu palkattua riittävästi sairaanhoitajia.
Ko. tilanteessa on tarkoituksenmukaista siirtää sairaanhoitajaresurssia koti
sairaanhoidosta palveluasumiseen 0,5 henkilötyövuoden panos.

(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy sairaanhoitajan 0,5 henkilötyövuoden siirtä
misen kotihoidon tulosalueelle kuuluvasta kotisairaanhoidosta palveluasumi
sen tulosalueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta Kokouspäivämäarä Pykala Sivu

VESANNON KUNTA

Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta 1 .9.2022 46-57 82

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalhsvalitusta.
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

47, 52, 53, 54, 55, 56

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

Pykälät

46, 48, 49, 50,51,57

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musvirano- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite
mainen ja -aika

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

46,48,49,50,51,57

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

Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimus-I
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 asiarniehensä tai jos oikal
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-Ivalitusajan 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-I Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati
valitusasiakirjojen mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan
toimittaminen viimeinen päivä on pyhäpälvä, 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 säädettyä 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 e 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 oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

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-suorni.hao(i)oikeiis. fi

Valitusaika

30 päivää

Valituksen voi tchdi myös hallinto- ja critvistuomioistuinten asiointi— pal

Kunnallisvalitus, pykälät

velussa osoi1tcssa: https://asiointi2.oikeus.fl/halliiitotuomioistuimet

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite

Pykälät

Valitusaika

30 päivää

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

Valitusaika

päivää

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
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