JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2022

1

Perusturvalautakunta
Aika

18.05.2022 klo 16:40 - 18:36

Paikka

Käräjäsali, Länsitie 5, 19650 Joutsa

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

Sivu

§ 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

§ 49

Pöytäkirjan tarkastus

4

§ 50

Esityslistan hyväksyminen

5

§ 51

Lausunto hallinto-oikeudelle / Gubbe kuntapilotti

6

§ 52

Selvitys aluehallintovirastolle / Joutsan kunnan palveluasumisen
ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo

8

§ 53

Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

9

§ 54

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / T.
Sotamaa Oy

10

§ 55

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
arvonlisäverottomana / L&T Siivous Oy

11

§ 56

Anomus yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi /
Eläkeliiton Joutsan Yhdistys

13

§ 57

Perusturvan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022

15

§ 58

Ilmoitusasiat

16

§ 59

Muut asiat

18

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2022

Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Partanen Jukka
Niinikoski Aila
Hännikäinen Timo
Hölttä Arto
Lankia Pekka
Talja Aarre
Tanni Janika

Tehtävä
varajäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

Liukkonen Jarmo
Lankia Tapio

Kääriäinen Anna-Maija
Liikanen Paula
Päivi Boualem

kunnanhallituksen edustaja
vanhus- ja
vammaisneuvoston edustaja
kunnanhallituksen
Poistui § 51 aikana.
puheenjohtaja
perusturvajohtaja
pöytäkirjanpitäjä
johtava sosiaalityöntekijä
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Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Aila Niinikoski
puheenjohtaja

Jannika Tanni
pöytäkirjantarkastaja

Paula Liikanen
pöytäkirjanpitäjä

Aarre Talja
pöytäkirjantarkastaja
§:t 48–55, 57–59

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kunnan verkkosivulla ja kunnanvirastossa 23.05.2022

Arto Hölttä
pöytäkirjantarkastaja
§ 56

2

JOUTSAN KUNTA
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 48

5/2022

3

18.05.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 48

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen
jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan
asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 49

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä
keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janika Tanni ja Aarre Talja.
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Esityslistan hyväksyminen
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 50

Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain
perustellusta syystä.
Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan ja lisälistan siten, että asiat nro
7 ja 8 käsitellään asioina 4 ja 5.
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Lausunto hallinto-oikeudelle / Gubbe kuntapilotti
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 51
3/05.01.00/2022
Asian valmistelija perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Joutsan kunta on perusturvalautakunnan päätöksellä Gubbe kuntapilotti
19.1.2022 § 10 käynnistänyt Gubbe sydänystävä Oy:n (jäljempänä
”Gubbe”) kanssa kuntapilotin, jossa tarjotaan keskimäärin 10 ikäihmiselle
kotipalvelujen tukipalvelua. Pilottihankkeeseen on tarkoitus valita
henkilöitä, joista on tullut useita huoli-ilmoituksia, joiden omaishoitajien
työtä halutaan tukea tai jotka jäävät vielä kotihoidon palveluiden
ulkopuolelle. Pilottihankkeen aikana asiakkaalle tarjotaan ilmaiset käynnit
kerran viikossa ja samalla on tarkoitus seurata palvelun vaikuttavuutta
ikäihmisten elämänlaatuun, fyysiseen aktiivisuuteen, yksinäisyyden
tunteeseen sekä palvelun tyytyväisyyteen.
Kunnan jäsen Kalle Willman on tehnyt 11.2.2022 em.
perusturvalautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa Willman on
vaatinut asian käsittelyä uudelleen sekä hylkäyspäätöksen tekemistä.
Perusturvalautakunta on valituskelpoisella päätöksellä Gubbe kuntapilotti /
Oikaisuvaatimus 16.3.2022 § 32 ratkaissut asian hylkäämällä
oikaisuvaatimuksen.
Willman on 26.3.2022 tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen
Joutsan kunnan perusturvalautakunnan päätöksistä 19.1.2022 § 10 ja
16.3.2022 § 32. Willman vaatii valituksessaan päätösten kumoamista
lainvastaisina.
Perusturvajohtaja on valituksen johdosta valmistellut yhteistyössä OTM
Harri Laakson Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä kanssa
liitteenä olevan lausunnon.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että valituksen johdosta
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Päätös

OTM Harri Laakso Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä oli
esittelemässä annettavan lausunnon perusteita ja sisältöä.
Lautakunnan jäsen Timo Hännikäinen teki ehdotuksen, että valittajalta
vaadittu korvaus Joutsan kunnan oikeudenkäyntikuluista poistetaan.
Ehdotusta ei kannatettu.
Perusturvajohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Timo Hännikäinen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
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[1]
[2]

Lausunto Gubbe kuntapilotti
Erivä mielipide Timo Hännikäinen Petultk 18.5.2022 §51
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Selvitys aluehallintovirastolle / Joutsan kunnan palveluasumisen ja tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin arvo
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 52
325/05.01.06.00/2021
Asian valmistelijat:
vt. asumispalvelujen / kotihoidon esimies Marjatta Virtanen puh. 0400 670 089,
perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen puh. 0400 641 105

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.2.2022 vastaanottanut
epäkohtailmoituksen koskien Joutsan kunnan ikäihmisten palveluasumisen
ja tehostetun asumisen palvelusetelin arvoa. Ilmoituksen mukaan Joutsan
kunta on 11.11.2021 tekemällään päätöksellä hyväksynyt palveluasumisen
ja tehostetun palveluasumisen sääntökirjan korottamatta palvelunsetelin
arvoa.
Selityspyynnössä pyydetään Joutsan kunnan selvitystä ja selitystä siitä,
millä perusteilla Joutsan kunnan perusturvalautakunta on arvioinut
vahvistamiensa palvelusetelien arvon kohtuullisuuden, onko kunnassa
noudatettu perusturvalautakunnan 11.11.2021 vahvistamaa
palvelusetelisääntökirjaa ja tehty palveluseteliä käyttäville asiakkaille
vahvistetun sääntökirjan mukaiset palvelusetelipäätökset, ja kuinka monen
asiakkaan kohdalla palvelusetelin arvoa on kohtuullistettu
palvelusetelisääntökirjan kohdassa 12.1 mainitulla tavalla, sekä siitä, onko
Joutsan kunta mahdollisesti ryhtynyt toimiin palvelusetelin arvon
saattamiseksi palvelusetelilain 7 §:ssä tarkoitetulle kohtuulliselle tasolle.
Perusturvajohtaja on valmistellut yhteistyössä OTM Harri Laakson Suomen
Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä kanssa liitteenä olevan selvityksen
aluehallintovirastolle.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta antaa asiassa aluehallintovirastolle liitteenä olevan
selvityksen.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
[3]

Selvitys palveluseteli 18.5.2022
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Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 53
82/05.00/2021

Asian valmistelija johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem, puh. 040 358 0009.

Keski-Suomen sosiaaliasiamies Eija Hiekka on lähettänyt kunnanhallituksille, tarkastuslautakunnille ja perusturvalautakunnille Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2021,
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 53. Joutsan kuntaa
koskevat tiedot ovat raportissa sivulla 32.
Vuonna 2021 Joutsasta tuli 5 yhteydenottoa, joista 3 tuli asiakkaalta itseltään, 1 asiakkaan edustajalta ja yksi henkilöstöltä. Kahdessa asiassa
syynä oli tyytymättömyys palveluun ja kolme yhteydenottoa oli tiedustelua.
Yhteydenotot koskivat iäkkäiden palveluita, perheoikeudellisisa palveluita
ja toimeentulotukea sekä muita kuin sosiaalihuollon palveluita.
Sosiaaliasiamiehen vuoden 2020 selvityksen ja toimenpide suositusten
johdosta, Joutsassa on lisätty palveluohjausta ikäihmisten palveluissa ja
palveluohjauksen prosessia on selkiytetty. Sosiaalityöhön on palkattu yksi
sosiaaliohjaaja lisää. Sosiaalityöntekijää ei pitkästä rekrytoinnista
huolimatta saatu.
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia vuonna 2021 ei tehty
yhtään. Oikaisuvaatimuksia 3 kappaletta. Hallinto-oikeus muutti/palautti
yhden valituksen.
Sosiaaliasiamies antaa yleisiä toimenpide-ehdotuksia hyvinvointialueelle
selvityksen sivulla 29.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2021.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / T. Sotamaa Oy
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 54
158/05.07.04/2022
Asian valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem 040 358 0009.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista,
olennaista muuttamista tai lopettamista koskeva ilmoitus kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 § 11).
Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa.
Vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaa on tehnyt Joutsan kunnalle
10.4.2022 päivätyn ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Joutsan kunnassa. Toiminnan aloitus toukokuun alusta.
Vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaa tuottaa vammaisille henkilöille
suunnattua henkilökohtaisen avun palvelua, jota voidaan myöntää
vammaispalvelulaissa määritetylle vaikeavammaiselle henkilölle. Joutsan
kunnassa on käytössä henkilökohtaisen avun työnantajamalli, jossa
avustettava henkilö toimii avustajansa työnantajana. Toisinaan Joutsan
kunnan vammaispalvelut ostavat ulkopuoliselta palveluntuottajalta
henkilökohtaisen avun palvelua, jos henkilökohtaista avustajaa on vaikea
löytää tai vakituinen avustaja on vuosilomalla tai muutoin estynyt tekemään
työtään.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee vammaisten kotipalvelu Teemu Sotamaan
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsan yksityisten
sosiaalipalvelujen rekisteriin esittelytekstissä lueteltujen palveluiden osalta.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta arvonlisäverottomana / L&T Siivous Oy
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 55
357/05.01.04/2021
Asian valmistelija: kotihoidon esimies / vt. asumispalvelujen esimies Marjatta
Virtanen, puh. 0400 670 089.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista,
olennaista muuttamista tai lopettamista koskeva ilmoitus kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 11 §).
Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa.
L&T Siivous Oy on 14.4.2022 tehnyt Joutsan kunnalle ilmoituksen
liitteineen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Joutsassa.
Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.5.2022.
L&T tuottamat tukipalvelut järjestetään sosiaalihuollon kokonaispalveluista
vastaavien tiloissa ja heidän asiakkailleen. Tukipalvelut ovat
sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §;n 2 kohdan ja sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 19 §:n mukaista tukipalvelua, joka voi sisältää muun muassa
ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita sekä asumista tukevia
muita palveluita.
Kotipalvelun tuki- ja vastaavat palvelut ovat tukipalveluihin rinnastettavia
myös silloin kun ne kuuluvat osana muuhun sosiaalipalveluun esim.
asumispalveluun tai laitoshuoltoon kuuluvaa ateria- tai siivouspalvelua.
Verohallinnon ohjeen 2.4.2019 mukaan verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä
palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu
huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että
avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita esim.
huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat
ateria-,siivous-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.
Verohallinnon ohje 604/40/2011 säännöksen mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan sosiaalihuoltoon liittyvät asumista ja tukitoimien
järjestämistä koskevat ostopalvelut ovat arvonlisäverottomia, jos tuottaja
tekee ilmoituksen kuntaan.
Palveluntuottajan ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy:
1. L&T Siivous Oy:n ilmoituksen yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja
tuottavaksi toiminnaksi kotipalvelujen tukipalvelujen osalta.
2. merkitsee palveluntuottajan ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamisesta Joutsan kunnan yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.
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Anomus yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi / Eläkeliiton Joutsan Yhdistys
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 56
161/02.03.01.00/2022
Asian valmistelija perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen 50-vuotisen toiminnan ytimessä on koko
yhdistyksen olemassaolon ajan ollut vapaaehtoistyö ja auttaminen.
Kattojärjestön organisoima Apuset vapaaehtoistoiminta on Eläkeliiton
Joutsan yhdistyksen yksi vahva tukijalka ja vapaaehtoistyö on kirjattu myös
Eläkeliiton Keski-Suomen piirin strategiaan yhdeksi kehittämisen
painopistealueeksi. Joutsassa Apuset vapaaehtoistoiminta on vuodesta
2015 lähtien toiminut ikäihmisten hyväksi monin eri tavoin. Apusten
toiminta on kattanut muun muassa seuraavat toiminnot:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pienryhmien virkistyskäynnit hoivakodeissa
Kahvitteluhetket Joutsan Vanhustenkotiyhdistyksen tiloissa
Kotivierailut ja/tai yhteydenpito puhelimitse
Laitosvierailut
Sairaalakäynneillä tukena oleminen
Ulkoilukaverina toimiminen
Lukumummona toimiminen
Vanhustenviikon tapahtumissa avustaminen
Siunaustilaisuuksissa arkunkantajana toimiminen

Tilastotietoa toiminnan laajuudesta
VUOSI

PALAUTETUT
VAPAAEHTOISKORTIT

TUNNIT

2015

21

2150

2016

34

2274

2017

35

2329

2018

43

2509

2019

49

2973

2020

32

2307

2021

30

1899

Yhdistyksen jäsenten keski-ikä on 76 vuotta, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme
uusia Apusia riveihimme ja jo toiminnassa oleville Apusille kuntoutusta ja
virkistystä. Yhdistys kokoontuu noin 11 kertaa vuodessa.
Apuset yhdistys hakee 2 000 € avustusta vuosille 2022 ja 2023. Avustusta on
tarkoitus käyttää seuraaviin kohteisiin:
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o Uusien vapaaehtoisten kartoittaminen, kouluttaminen ja
o
o
o
o
o

ohjaaminen
Vapaaehtoistoimijoiden koulutus ja ohjaus (nykyiset ja uudet)
Vapaaehtoistoimijoiden virkistystilaisuudet (2/vuosi)
Vapaaehtoistoimijoiden kuntoutus
Kokoustarjoilu (kahvitus)
Kokoustila Jousessa

Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää myöntää Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen
Apuset vapaaehtoistoimintaan 2 000 € avustuksen vuosille 2022 ja 2023
Saimi Vallasjoen rahastovaroista.

Päätös

Lautakunnan jäsen Aarre Talja poistui esteellisenä asian esittelyn ja
päätösenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Taljan tilalle tämän asian
ajaksi valittiin Arto Hölttä.
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että avustuksen
käytöstä raportoidaan seuraavan vuoden alussa edellisen vuoden osalta
Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle.
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Perusturvan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 57
111/02.01.02/2022
Asian valmistelija: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Joutsan valtuusto on hyväksynyt 20.12.2021 vuoden 2022 talousarvion.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Kunnanhallitus on 10.1.2022 hyväksynyt talousarvion 2022 toimeenpanoohjeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion
toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan
hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toimeenpanoohjeita.
Perusturvan talousarvio sisältää hallinnon, sosiaali- ja vammaispalvelut,
ikäihmisten palvelut, eläkemaksut sekä ostetut perusterveydenhuollon palvelut (Keski-Suomen seututerveyskeskus) ja erikoissairaanhoidon palvelut
(Keski-Suomen sairaanhoitopiiri).
Perusturvan talousarvion toimintakulut vuodelle 2022 ovat -23 303 720 €
(ulkoiset määrärahat), josta on ajalla 1.1.–31.3.2022 on käytetty -5 474 183
€ (23,5 %) eli 351 747 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Tasaisen
käytön mukaan käyttöprosentti on 25,5 % (-5 825 930 €).
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan talouden toteutuman
ajalta 1.1. - 31.3.2022.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 58
Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat ja kirjelmät:
1.

Seututerveyskeskuksen johtokunnan pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa;
https://www.seututk.fi/fi-I/Seututerveyskeskus/Paatoksenteko/Johtokunta

2.

Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa;
http://www.seututk.fi/fiFI/Seututerveyskeskus/Paatoksenteko/Jarjestamistoimikunta

3.

Valvira 12.4.2022 Päätös, Dnro V/9280/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Suomen rokotepalvelu Oy, Helsinki.

4.

Valvira 21.4.2022 Päätös, Dnro V/11116/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki.

5.

Valvira 28.4.2022 Päätös, Dnro V/31547/2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Fimlab Laboratoriot Oy.

6.

Valvira 2.5.2022 Päätös, Dnro V/5858/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Helsinki.

7.

Valvira Päätös 2.5.2022, Dnro V/8865/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Smart Diagnostiikka Oy, Oulu.

8.

Valvira 3.5.2022 Päätös, Dnro V/12197/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki.

9.

Valvira 3.5.2022 Päätös, Dnro V/12661/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki.

10.

Valvira 5.5.2022 Päätös, Dnro V/13529/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy, Huittinen.

11.

Valvira 9.5.2022 Päätös, Dnro V/4167/2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Lahden
Ensihoitopalvelu Oy, Nyystölä.

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Perusturvalautakunta

§ 58

5/2022

17

18.05.2022

12.

Valvira 10.5.2022 Päätös, Dnro V/8633/2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Adxto Oy,
Helsinki.

13.

Jyväskylän kaupunki / Lastensuojelun palvelut 4.3.2022, Keski-Suomen
sosiaalipäivystyksen vuosikertomus ajalta 1.1. – 31.12.2021.

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

JOUTSAN KUNTA
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 59

5/2022

18.05.2022

Muut asiat
Perusturvalautakunta 18.05.2022 § 59
Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen esitteli Keski-Suomen
hyvinvointialueen hyväksyttyä organisaatiorakennetta.
Perusturvalautakunta keskusteli mm. seuraavista asioista:
- yhteistyöstä SaKuKo-osaston kanssa
- kunnan sosiaalipalveluista
- henkilöstön rekrytoinnista
- Ukrainasta saapuneista pakolaisista
Perusturvalautakunnan seuraava kokous pidetään 15.6.2022.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 54, § 55, § 56

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Joutsan Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 57, § 58, § 59

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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