
 
 

 

  
KONNEVEDEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA   No 2/2020 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                                          Sivu  15 

KOKOUSAIKA  12.5.2020 klo 17.00- 18.38 
KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali 
  JÄSEN:   VARAJÄSEN:  

Eeva Korhonen, pj          x                     Pirkko Hynninen       -   
Jouko Leskinen, vpj        x                     Mari Väisänen          - 
Sanna Utriainen              x                     Seija Hänninen          -        
Jouni Hänninen               x                     Jari Huuskonen         -     
 Mauri Hämäläinen          x                     Mikko Pasanen         -  
                               
                                
           
 

              
 

Juha Jokitalo, kunnanjohtaja                  Teams klo 17.00-17.30                  
Antti Mehto, khall. pj                             -                                                     
Piia Kauppinen, khall edustaja               -           
Eija Alhonen, osastopäällikkö,  
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä                      x                   
Elena Vilkkilä, nuorisoval-                    -      
tuuston edustaja   
 

  § 12-19  
-PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS  
JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Eeva Korhonen                      Eija Alhonen  

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien allekirjoitukset)  
  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Leskinen ja Sanna Utriainen 

 Tarkastusaika 
Konnevedellä 12.5.2020 
 
Jouko Leskinen                                     Sanna Utriainen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
Paikka ja pvm 
 
Konnevesi 19.5.2020 klo 9-15 (§ 12 - 19) 

 Virka-asema     Allekirjoitus 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä    Eija Alhonen 
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 
Sosaiali- ja terveysltk § 12 
                                               Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 
Paula ja Hannu Vetikko, Suopirtin tila, ilmoittaa toiminnastaan 
Konneveden kunnassa. Toiminta on Ikäihmisten Päivä Farmilla-
toimintaa Suopirtin tilalla Istunmäen kylässä. He ovat toimittaneet 
Aluehallintoviraston lomakkeella Ilmoituksen yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottamisesta, liiketoimintasuunnitelman ja 
tietosuojaselosteen. He hakevat toimintaa kotipalvelun 
tukitoiminnaksi. 
Liikeideana on tuottaa sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua 
ikäihmisille. Ryhmätoimintaa muistisairaille (sairaus alkuvaiheessa) 
sekä eläkeläisille. Toiminnalla tuetaan toimintakykyä ja 
voimavaroja, annetaan vertaistukea. Ryhmiä kokoontuisi eri tasoisia, 
asiakkaan fyysisen kunnon mukaan. Koko toiminnan lähtökohta 
kaikille ryhmille on yhteisöllisyys, lämminhenkisyys, luonnon ja 
eläinten kunnioittaminen.  
Toiminta on ryhmämuotoista virkistystoimintaa kotipalvelun 
tukipalveluna ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää. Tavoitteena on 
tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluja ikääntyneille, jotta heidän 
toimintakykynsä pysyisi hyvänä mahdollisimman pitkään ja he 
voisivat asua omissa kodeissaan. Tarvittaessa Suopirtin tila järjestää 
sote-ammattilaisen vastaamaan ryhmästä.  
Maatilatoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, minkä avulla tuetaan 
toimintakykyä ja arjesta selviytymistä. Vierailut maatilalla tuo 
sosiaalista kanssakäymistä ja vähentää yksinäisyyttä pitäen yllä 
fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä virkistää. Palvelun maksavat 
asiakkaat itse. 
 

 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Hyväksytään Paula ja Hannu Vetikko 
yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi Konneveden kuntaan 
Ikäihmisten Päivä Farmilla- toiminnan puitteissa. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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YHDEN ENSIHOITAJAN YKSIKKÖ - PILOTTI 
  
Sosiaali- ja terveysltk § 13  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
 

Palvelupäällikkö Reeta Jäppinen Med Group Ensihoitopalvelu Oy:stä 
on ollut kuntaan yhteydessä yhteispilotin yhden ensihoitajan 
mihittämällä yksiköllä. Asia nousi esille sairaankuljetuksen siirryttyä 
Med Groupille jolloin Konnevedeltä loppui ensihoidon antama 
sairaanhoidollinen apu ilta- ja yöaikaan asumispalveluihin ja 
kotihoitoon. 
 
Yhden ensihoitajan yksikkö ei ole kuljettava yksikkö, vaan hoitaa 
sairaanhoidolliset tehtävät ilta- ja yöaikaan, esim seuraavat tehtävät: 
antibioottien annot, hoidontarpeen arvioinnit, kontrolli-EKG:t, 
verikokeet jne. tukien kotihoitoa ja palvelutalojen toimintaa. 
Ambulanssi voi pyytää yksikköä tarkastuskäynnille kohteeseen, jossa 
on päädytty jättämään asiakas kotiin sairaalaan kuljetuksen sijaan. 
 
Konnevedellä ja Hankasalmella ei ole yöaikaan sairaanhoitajaa eikä 
vuodeosastoja. Hankasalmella viime vuodet ensihoito hoitanut 
antibiootit ja yöaikaisen sairaanhoidon kuten myös Konnevedellä. 
Konneveden kyseinen palvelu päättyi ja Hankasalmen kyseisen 
palvelun saanti hankaloitui ja muuttui epävarmaksi ensihoidon 
toiminnan muuttuessa. 
 
Yhden ensihoitajan kustannus 6 kuukauden kestoiselle pilotille olisi 
16 670 euroa / 1 kk. Kunkin kunnan osuus riippuu siitä kuinka monta 
kuntaa pilottihankkeeseen lähtee mukaan. Valmiusaika klo 20.00-08.00 
jokaisena viikonpäivänä. Pilotin kustannus on riippuvainen myös 
pilotin kestosta, koska pilottiin liittyy aina omat investointi- ja 
perustamiskustannukset. Konneveden kunnan osuudeksi tulisi 
n.100 020 euroa vuodessa. 
 
 

 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Emme tällä hetkellä näe tarvetta 
kyseiselle palvelulle joten emme osallistu tähän pilottiin. Tarvittaessa 
kehitämme omaa toimintaamme sairaanhoitajien osalta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN VELI-MIKKO VIIKILLE 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 14 
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
     
      

Vanhuspalvelujen lähihoitaja Veli-Mikko Viik pyytää eroa lähihoitajan 
tehtävästä 16.3.2020 lukien. 
  
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Veli-Mikko Viikille myönnetään ero 
lähihoitajan tehtävästä 16.3.2020 lukien.   
  
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 
tehtävälle täyttöluvan.  
  
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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KUNTOUTUSOHJAAJAN TYÖAJAN JAKAANTUMINEN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 15  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
 

Kuntoutusohjaaja Vappu Laaksonen on ilmaissut epäsuhdan työaikansa 
jakaantumisessa eri osastojen kesken ja ehdottanut muutosta todellisen 
toiminnan mukaisesti.  

Kuntoutusohjaajan työ on tällä hetkellä jaettu 50 % sosiaalitoimen 
puolelle ja 50% varhaiskasvatuksen puolelle. Varhaiskasvatuksen 
puolella työ on päiväkodissa työskentelyä lastenhoitajana. 

Sosiaalitoimen puolella työ on viimeisten vuosien aikana vähentynyt.  
Kuntaan on tullut kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka 
tehtäviin kuuluu alle kouluikäisten lasten erityisentuentarpeesta 
huolehtiminen. Aikaisemmin tämä työ kuului kuntoutusohjaajan 
työhön.  

Kehitysvammaisista lapsista/nuorista osa on tullut aikuisikään ja ovat 
jäänet pois nuorten kuntoutusohjauksen piiristä ja siirtyneet 
aikuispuolelle. Osa heistä on siirtynyt tai siirtyy toisen asteen 
ammatilliseen opiskeluun. 

Tällä hetkellä kuntoutusohjaaja työskentelee, kehitysvammaisten 
lasten/nuorten asioiden hoidossa yhteistyössä Lapsiperheiden 
sosiaalityöntekijä Seija Kerkelän kanssa.  

Tämänhetkinen tilanne huomioiden työajan jakaantuminen muutetaan 
siten, että 20% on sosiaalipuolella ja 80% varhaiskasvatuksessa. Mikäli 
kehitysvammaisten osuus lapsissa ja nuorissa lisääntyy työajan 
jakaantumista tarkastellaan uudelleen. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Muutetaan kuntoutusohjaajan työajan 
jakaantuminen 20% sosiaalipuolelle ja 80% varhaiskasvatukseen  
1.8.2020 alkaen. Tilannetta tarkistetaan tarvittaessa. Muutos 
huomioidaan myös palkkakustannusten jakautumisessa osastojen 
kesken samassa suhteessa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TULEVAISUUDEN SOTEKESKUS JA SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

Sosiaali- ja terveysltk § 16  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
 

Konneveden kunta osallistuu Valtioavustushankkeiden ohjelmiin: 
Tulevaisuuden sote-keskus ja sote-rakenneuudistus. Peruspalvelujohtaja 
on osallistunut hankkeiden valmisteluun. Hankkeita on käsitelty myös 
kunnanjohtajien kokouksissa joissa on annettu linjauksia mm. 
rahoituskuvioihin. Hankkeiden valtioavustusten hakujen aikataulujen 
takia Konnevedellä on hankkeisiin osallistumisesta päätetty  
kunnanhallituksessa.  

 

TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 20.1.2020 valtioavustushaun 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Ohjelman 
tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta 
ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. 
Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, 
tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä 
hyödynnetään digitalisointia. Kehittämistyöllä halutaan varmistaa, että 
palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua 
ajoissa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rahoituksesta erillisellä 
asetuksella. Asetuksen mukaisesti rahoitus myönnetään kaikille 
maakunnille, mikäli hakemukset täyttävät kansalliset sisällölliset 
vaatimukset ja mukana on maakuntien kunnat vähintään siten, että 80% 
väestöpohja on mukana ohjelmassa. 

Keski-Suomi hakee rahoitusta modernin ja moniammatillisen sekä 
asiakasta varten olevaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamalliin. 
Tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden perustasoa, syventää palveluiden integraatiota ja 
siirtää palvelunkäytön painopistettä erityistasolta perustasolla ja 
ennaltaehkäisyyn sekä käyttöönottaa erilaisia sähköisiä, toimintaa ja 
asiakkaan palvelua parantavia järjestelmiä ja toimintamalleja. Kaiken 
lähtökohtana on parantaa ja helpottaa tarpeenmukaiseen palveluun 
pääsyä. 

Keski-Suomi on valmistellut hankehakemusta yhdessä kaikkien kuntien 
ja sote-kuntayhtymien sote-johdon kesken. Työtä on ohjannut 
kuntajohtajat. Hankkeen tavoitteet on johdettu Keski-Suomen  
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nykypalveluiden ja organisaatioiden käytännön ongelmista sekä mm. 
THL:n arviointiraportin tuloksista.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut ohjelman 
valtionavustusosuuden olevan yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tästä 
Keski-Suomen laskennallinen osuus on enimmillään 5,12%. Kyseessä 
on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on käytettävissä vuosina 2020–
2022. Avustusosuudet perustuvat 25 prosentin tasasuuruiseen 
maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 prosentin osuuteen, joka määräytyy 
maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun. Keski-Suomessa 
rahoituksen määrään vaikuttaa siten mm. mukaan lähtevien kuntien 
asukasluvun määrä. 

Valtionavustus maksetaan maakuntaan hakemuksen perusteella, ja 
kunnilta ei edellytetä omavastuuosuutta rahoituksen saamiseksi.  

Rahoitus kohdennetaan hankkeeseen sitoutuneiden Keski-Suomen 
kuntien ja organisaatioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoituksesta 
ei siten irroteta kunta- tai organisaatiokohtaisia hankerahoituksia vaan 
rahoitusta hyödynnetään yhteiseen kehittämistyöhön hankesuunnitelman 
mukaisesti.  

Kunnanhallitus päätti 16.3.2020 pitämässään kokouksessa, että 
Konneveden kunta osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen.  

   

          SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 20.1.2020 hankerahoituksen 
sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun vuosille 
2020–2021. Valmistelutyössä on kyse vapaaehtoisen alueellisen 
yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan 
jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja 
kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta 
kehittämistyötä. Rahoituksella ei tehdä tulevan sote-uudistuksen 
toimeenpanoa.  
 
Valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. 
Ohjelmaan on tehty Keski-Suomessa oma hankehakemus. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sekä sote-
rakenneuudistusta tukeva alueellinen hanke muodostavat Keski-
Suomessa yhden kokonaisvaltaisen hankekokonaisuuden. 
 
Keski-Suomen sote-rakennehankkeen tavoitteena on vahvistaa 
maakunnan nykyisten sote-järjestäjien ja tuottajien keskinäistä 
yhteistyötä, määritellä ja yhtenäistää niiden palveluiden järjestämiseen  
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ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen ja 
kustannustenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja sekä  
 
valmistella niitä tukevien teknologisten ratkaisujen ja yhteisen asiakas- 
ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeessa aloitetaan myös 
valmistelut järjestämisvastuun siirtoon perustettavalle maakunnalle.  
 
Hankkeen rahoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen kuntien 
toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja  
pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista. Valtion-avustuksina 
jaetaan enintään 120 milj. euroa vuosille 2020–2021.  
 
Rahoituksesta 25 miljoonan euron osuus jaetaan maakunnille siten, että 
maakunnat saavat 25 % tasasuuruisen maakunnittaisen osuuden sekä 75 
% osuuden, joka määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien 
asukaslukuun. Keski-Suomen laskennallinen rahoitusosuus 25 
miljoonan euron summasta on enintään 5,12%. Lopullinen 
rahoitusosuus määräytyy mukaan lähtevien kuntien asukasluvun 
mukaan. 

 
Merkittävämpi osuus rahoituksesta (95 miljoonaa euroa) jaetaan 
maakuntiin hankehakemusten perusteella. Rahoituksen myöntäminen on 
harkinnanvaraista ja perustuu alueen tilannekuvaan, hankehakemuksessa 
kuvattujen toimenpiteiden arvioituun vaikuttavuuteen sekä 
toimenpiteiden arvioituun rahoitustarpeeseen. 
 
Molemmat rahoitukset edellyttävät hankkeeseen sitoutuneilta 
organisaatioilta (kunnilta ja kuntayhtymiltä) 20 % omavastuuosuutta. 
Omavastuuosuus voidaan kattaa kuntien hankesuunnitelman mukaiseen 
työhön osallistuvien työntekijöiden työpanoksilla. Jos omavastuuosuus 
katetaan työpanoksella, tulee kohdennettavaa työaikaa seurata erillisellä 
kirjallisella työajanseurannalla sekä päivitetyillä tehtävänkuvilla, joilla 
pystytään osoittamaan rahoittajalle hankkeeseen kohdennettu työ.  
 
Lisäksi mukaan lähtevän kunnan tai kuntayhtymän tulee perustaa 
hankkeelle erillinen kustannuspaikka, jonne hankkeeseen kohdistuvat 
kustannukset tulee kirjata. Yhteiset kirjaamiskäytännöt ovat edellytyksiä 
valtionavustuksen saamiselle. 
 
Keski-Suomen hankekokonaisuus tulee toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka 
maakunnassa tulisi asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä digitaalisten 
palveluiden käyttöönoton osalta tehdä joka tapauksessa tulevina 
vuosina. Hankerahoituksen avulla käyttöönotto- ja määrittelyvaiheet 
voidaan tehdä pitkälti ulkopuolisen rahoituksen turvin. Näin määrittely- 
ja käyttöönotto ei sido kuntien resursseja sillä volyymilla, jota työ 
muuten tulisi vaatimaan.   
 
Kunnanhallitus päätti 20.4.2020 pitämässään kokouksessa, että 
Konneveden kunta osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen sote- 
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rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun 
valtionavustushakuun. Konneveden kunnan omavastuuosuus katetaan 
kuntien hankesuunnitelman mukaisesti työhön osallistuvien  
työntekijöiden työpanoksilla. 
 
29.4.2020 lähetettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön Keski-Suomesta 
kaksi valtionavustushakemusta; Tulevaisuuden Sote-keskus ja sote-
rakenneuudistus. Molempien hankesuunnitelmien nimeksi annettiin: 
Monesta hyvästä yhdeksi parhaista. Tulevaisuuden sote-keskus 
ohjelmaan tuli 100% väestöpeiton verran sitoumuksia kunnista ja sote-
organisaatioista Keski-Suomesta.  

   

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SOSIAALIASIAMIEHEN 
SELVITYS VUODELTA 2019 

Sosiaali- ja terveysltk § 17 

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski p. 0400 
180 459. 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) järjestää 
sosiaaliasiamiestoiminnan kaikkiin Keski-Suomen 23 kuntaan. 
Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu asiakaslakiin. Sosiaaliasiamies mm. 
seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa 
siitä selvityksen vuosittain kunnanhallituksille. 

§Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2019 Keski-Suomen sopimuskunnista 
429 yhteydenottoa, kun vuotta aiemmin niitä tuli 428. Yhteydenotoissa 
korostuu tyytymättömyys sosiaalipalveluihin 324 yhteydenottoa, ja 
tiedustelutyyppisiä yhteydenottoja oli kaikkiaan 112. 

Kuntakyselyssä selvitettiin onko sosiaalihuoltolain mukaisissa 
asumispalveluissa asuville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 
nimetty omatyöntekijä; kuinka tarkkaavaisuuden ja 
toiminnanohjaamisen vaikeuksia omaavien nepsy-lasten hoito on 
järjestetty koulujen loma-aikoina; kotipalvelua ja perhetyötä vuonna 
2019 saaneiden lapsiperheiden määrä; kasvatus- ja perheneuvolan 
jonotilanne ja päätöksenteko; sosiaalihuollon itsetuotettujen ja 
ostopalvelujen valvonta sekä asumispalvelujen 
vahingonkorvausmenettely. 

Konnevedeltä otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen neljässä 
sosiaaliasiamiesasiassa vuonna 2019 (5 vuonna 2018), joissa kaikissa 
oli kyse kunnan sosiaalipalvelusta. Kaksi asiaa liittyi 
vammaispalveluihin, yksi lastensuojeluun ja yksi iäkkäiden palveluihin. 
Yhteydenotot koskivat henkilökohtaista apua, sosiaalityötä, 
palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Konnevedeltä 
ilmoitettiin, että vuonna 2019 tehtiin yksi muistutus ja kaksi valitusta 
hallinto-oikeuteen. 

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2018 selvityksen johdosta Konnevedellä on 
panostettu palvelujen yhteensovittamiseen asiakkaan tarpeisiin ja 
laadukkaiden ja ammattitaitoisten palveluntuottajien valintaan, 
osallistuttu Sote- ja maakunnan kehittämishankkeisiin, tiivistetty 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä mm. paikallisten 
työryhmien avulla ja vuoropuhelun lisäämisenä mm. lääkäreiden ja 
sosiaalityöntekijöiden välillä. 

Sosiaaliasiamiehen toimenpidesuositukset Keski-Suomen kunnille: 
Sosiaalihuoltolain toteutumisen arviointiin on jatkuva tarve. Kaikille 
erityisen tuen tarpeessa oleville tulee nimetä sosiaalihuoltolain hengessä  
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toimivat omatyöntekijät, lapsiperheiden tarpeisiin varattava enemmän 
kotipalvelua ja perheneuvolaan tulee päästä ajantasaisemmin. Kuntien 
olisi hyvä lisätä sosiaalipalvelujen valvontayhteistyötä. 

Sosiaaliasiamies muistuttaa, että sosiaalihuollon ammattilaiset turvaavat 
avun tarpeessa olevien eri ikäisten keskisuomalaisten arkea koronankin 
aikana 24/7. Työ tehdään kodeissa, palveluyksiköissä, toimistoissa. 
Asiakkaiden aseman ja oikeuksien turvaaminen edellyttää, että 
sosiaalialan ammattilaisille järjestetään riittävät toimintaedellytykset ja 
heille ja heidän työlleen annetaan sille kuuluva arvo. 

Linkki kyselyyn: http://koskeverkko.fi/wp-
content/uploads/2020/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2019_valmis.pdf 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 18 
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175 493 
 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla 1.1.- 30.4.2020 
toteutunut seuraavasti: 

 
   Budjetti/ Toteuma  Käyttö 
   vuosi    
Sosiaali- ja terveystoimisto 
Menot -61.190 -14.368 23,5 %      
Tulot 1.600        
Kate -59.590 -14.368 24.1 % 
  
Lasten ja perheiden palvelut 
Menot -623.380  -163.832 26,3 %  
Tulot 19.000       1.719 9 %     
Kate -604.380  -162.114 26,8 %   
    
Vammaisten palvelut 
Menot -1.111.950   -232.895 20,9 % 
Tulot 155.400      29.769 19,2 % 
Kate   -956.550   -203.125 21,2 % 
 
Päihdehuolto 
Menot 11.100 -3.236 29,2 % 
Tulot 0    0              
Kate 11.100    -3.236    29,2 % 
 
Toimeentuloturva ja työllisyyttä 
tukeva toiminta 
Menot     -227.730       -62.903       27,6 %  
Tulot 22.000    600 2,7%  
Kate -205.730   -62.303 30,3 %  
 
Avosairaanhoito 
Menot   -1.450.820   -445.047 30,7%  
Tulot 0           343           
Kate                                             -1.450,820     -444.705     30,7 % 
 
Mielenterveystyö 
Menot -81.050 -23.435 28,9 % 
Tulot 100 0  
Kate -80.950 -23.435 29,0 % 
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Vanhusten palvelut 
Menot -4.627.590  -1.399.616 30,2 % 
Tulot 979.680      264.861 27,0 % 
Kate -3.647.910  -1.134.755 31,1 % 
 
Suun terveydenhuolto 
Menot -359.920     -120.189  33,4% 
Tulot 0 0  
Kate                                                -359.920    -120.189         33,4 % 
  
 
Laitoshoito 
Menot -424.580     -109.687 25,8 % 
Tulot 0  0  
Kate -424.580     -109.687   25,8 % 
 
Erikoissairaanhoito  
Menot -3.244.290  -1.068.532 32,9 % 
Tulot 0 0 
Kate -3.244.290  -1.068.532 32,9 % 
 
Lautakunta yhteensä 
Menot                                          -12. 223.600  -3.643.741     29,8 % 
Tulot                                                1.177.780       297.291     25,2 % 
Kate                                              -11.045.820  -3.346.450     30,3 % 
 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi huomautuksella, että 
toteuma on tulkinnallinen epidemiatilanteen takia. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  
 
Sosiaali- ja terveysltk § 19 

 
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 
   

1. Peruspalvelujohtaja on myöntänyt tutkimusluvan Jyväskylän yliopistossa 
tohtoriopintojaan suorittavalle Katri Ylöselle. Tutkimuksen aiheena ja 
nimenä on Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytettävyys- ja 
käyttöönottokyselyt – Sosiaalihuollossa toimivien ammattilaisten 
käyttäjäkokemukset osassa Keski-Suomen kunnissa. 

 
2. Yli 70-vuotiaille jaettiin toinen COVID-19 tiedote. 

3. Valvira: Safety Medical Finland Oy; Lupa Yksityisen 
terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Lohja 

4. Valvira: Attentio Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskevan luvan muuttaminen siten, että Valvira hyväksyy 
palvelualojen laajennukset. Tampere 

5. Valvira: SML Medical Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskevan luvan muuttaminen siten, että Valvira hyväksyy 
palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisäämisestä. 
Ympäri Suomea. 

6. Valvira: Anandan Oy; Lupa Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen. Kaikki Suomen kunnat , ei Ahvenanmaa 

7. Valvira: Medical Revolution Oy; Lupa Yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamiseen. Lahti 

8. Valvira: Subvia Oy; Lupa Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen. Helsinki 

9. Valvira: UniDoc Oy; Lupa Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen. Helsinki 

10. AVI: HOIVAin Oy; Päätös Yksityisten ilmoituksenvaraisten 
sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Äänekoski, Konnevesi, Hankasalmi, 
Laukaa. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 13.5.2020 alkaen 
tallennetaan  Valviran ja AVIn ilmoitukset sähköisen arkistoon eikä 
tuoda enää lautakuntaan tiedotettavina asioina. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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