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VESANNON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta 7/2022 83

KOKOUSAIKA 29.9.2022 klo 1 6.00-1 7.50
Sähköinen kokous/neuvolan kokoushuone, Valokuja 2KOKOUSPAIKKA

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

Jääskeläinen Janne EI teams Laitinen Uolevi EI
Mantere Hanne Raatikainen Anna-Riittati
Pasanen Anne, varapj. Jäntti Eeva EI
Nuutinen Susanna EI Uusoksa Kauko EI

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

Harmokivi Pia, kunnanjohtaja EI teams klo 17.15 alk.
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja EI
Laitinen Uolevi, kunnanhallituksen edustaja EI
Hytönen Anu, projektikoordinaattori EI läsnä § 58
Lindi Päivi, vt. vastaava sairaan hoitaja EI läsnä § 58
Matinen Pia, palvelupäällikkö EI läsnä § 58
Salo Ira, palveluohjaaja , läsnä teams § 58
Savinainen Tuija, vastaava sosiaalityöntekijä EI läsnä § 58

LAILLISUUS JA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 58-61

PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan 3.10.2022.
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja-aika Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Pasanenja Kauko Uusoksa.
sekä tarkastajien valinta)

PÖYTAKIRJAN Puheenjohtaja PöytäkirjanpitäjäALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS Sähköinen allekirjoitusNismaSign

Heikki Haatainen Maija-Leena Huuskonen

POYTAKIRJAN Tarkastusaika 3.10.2022TARKASTUS
Pöytäkir1aon tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla Sähköinen allekirjoitus/VismaSign
varustettu nimikirjaimii
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 5.10.2022 alkaen sekä
sosiaalitoimistossa 5.10.2022.

_________________

Virka-asema Allekirjoitus



Viranomainen
VESANNON KUNTA KOKOUSKUTSU
Perusturvalautakunta 7/2022

Kokousaika 29.9.2022 klo 16.00-
Sähköinen kokous/neuvolan kokoushuone, Valokuja 2Kokouspaikka Vs. perusturvajohtaja lähettää sähköisen linkin

Käsiteltävät asiat

Asia Liite

58 Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
59 Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
60 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
61 Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

Pöytäkirjan nahtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh
jeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 5.10.2022
alkaen sekä sosiaalitoimistossa 5.10.2022.

Puheenjohtaja
HEIKKI HAATAINEN

_______________________

Heikki Haatainen

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta 29.9.2022 84

AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 58 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis
telussa olevista asioista. Kokouksessa on läsnä perusturvan henkilöstöä ker
tomassa yksiköidensä kuulumisia.

Vs. perusturvaiohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- Kotelohankkeen tilan nekatsaus, projektikoordinaattori Anu Hytönen

- Vanhuspalvelujen tilannekatsaus, palvelupäällikkö Pia Matinen, palve
luohjaaja Ira salo, vt. vastaava sairaanhoitaja Päivi Lindi

- Sosiaalityön tilannekatsaus, vastaava sosiaalityöntekijä Tuija Savinainen

- Erityispalvelujen tilannekatsaus, valm. erityispalvelujen esimies Laila Hy
tönen

- Katsaus hv-aluevalmistelussa oleviin asioihin

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Perusturvaltk § 59 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoi
tajan toimesta 19.9.2022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH
13.9.2022 § 19).

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 — 2023 mu
kaan vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnan
hallitus. Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen ko
ko vuodelle.

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturva johtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen
1.10.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 60 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 16-19, 129-141
- erityispalvelujen esimies §:t 82-97
- palvelupäällikkö §:t 169-301

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian 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
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 61 - Aluehallintoviraston päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen anta
mista koskevan luvan muuttaminen/Tiina Huttunen Oy

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen/Lääkärikeskus Digilääkäri Oy

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

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

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvalohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 61 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta Kokouspaivämäärä Pykälä Sivu

7ESANNON KUNTA

Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta 29.9.2022 58-61 88

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

Pykälät

58, 59, 60, 61

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 vatittamatla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

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

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

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

Liitetaän pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päatöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatirnuksen johdosta annettuun
ja valitusaika 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
Valitusaika

Käyntiosoite: Muina Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 30 pjVää

Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501
Sähköposti: ita-suornihao(coikeus.fl
Valitiiksen voi tchdi myös hallinto— ja cnlyistuomioistuinlcn asiointi— pal—

velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fl!hallintutuomioist’uimet

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite Valitusaika

Pykälät paivaa

Valitusaika atkaa päätöksen tiedoksisaannista

____________________

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun,

Oikaisuvaatimus-/ Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän - päätös, johon haetaan muutosta
sisältö - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikur’ta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai
suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkitö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitetiava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa,

Valittajan, laitlisen 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 vaatimuk
sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssäfHLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimus-! Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati
valitusasiakirjojen mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan
toimittaminen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä. joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat

toimittaa viranomaisetle 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 säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
1.1.2019 alkaen virelle tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa vatituksen 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. Maksuvelvottinen on vireillepanija ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
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HEIKKI HAATAINEN

Anne Maria Pasanen

KAUKO VÄINÄMÖ UUSOKSA

MAIJA-LEENA HUUSKONEN


