
 
 

 

  
KONNEVEDEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA   No 1/2020 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                                          Sivu  1 

KOKOUSAIKA  18.2.2020 klo 17.00- 19.08 

KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien huone 
  JÄSEN:   VARAJÄSEN:  

Eeva Korhonen, pj          x                     Pirkko Hynninen       -   
Jouko Leskinen, vpj        x                     Mari Väisänen           - 
Sanna Utriainen              x                     Seija Hänninen          -        
Jouni Hänninen               -                     Jari Huuskonen          x(ei 18.05-18.55)     
 Mauri Hämäläinen          x                    Mikko Pasanen          -  
                               
                                
           
 

              
 

Juha Jokitalo, kunnanjohtaja                  x § 1                 
Antti Mehto, khall. pj                             -                                                     
Piia Kauppinen, khall edustaja               x § 1         x 
Eija Alhonen, osastopäällikkö,  
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä                      x                   
Elena Vilkkilä, nuorisoval-                    -      
tuuston edustaja   
Pekka Karhunen, järjestämistoimi-        x § 1 
kunnan jäsen  
Susanna Lehtonotko, palveluvastaava   x §1-5                                
  

  § 1-11  

-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 Jari Huuskonen ja Mauri Hämäläinen 

 Tarkastusaika 
Konnevedellä 18.2.2020 
 
Jari Huuskonen                                     Mauri Hämäläinen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
Paikka ja pvm 
 
Konnevesi 25.2.2020 klo 9-15 (§ 1 - 11) 

 Virka-asema     Allekirjoitus 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä    Eija Alhonen 
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PERUSTERVEYDENHUOLLON SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUT 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 1 
 
    Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 
 
      

Neuvottelutilaisuudet järjestetään tänä vuonna kuntakohtaisesti 
edellisvuodesta poiketen. Konneveden neuvottelut pidetään 
11.3.2020 Konnevedellä. Tarkoituksena on neuvotella Seututk:n 
kunnalle tuottamista palveluista, niiden nykyisen tason riittävyydestä 
ja kunnasta / kuntalaisilta esille nousseista muutostoiveista vuodelle 
2021 ja eteenpäin. Lisäksi keskustellaan mahdollisuuksista parantaa 
kunnan ja Seututk yhteisiä sote-palveluketjuja kuntalaisten terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseksi (kunnan tehtävät, sosiaalitoimi, 
perusterveydenhuolto ja eteentyönnetty erikoissairaanhoito).  
 
Varsinaiseen neuvottelutilaisuuteen kutsutaan jokaisesta kunnasta 
kunnanjohtaja, perusturvajohtaja / peruspalvelupäällikkö, 
talousjohtaja sekä luottamushenkilöistä kunnan edustaja 
järjestämistoimikunnasta. 
Seututk osalta neuvotteluihin osallistuvat toimitusjohtaja, 
talouspäällikkö, ylilääkäri ja ylihammaslääkäri sekä ylihoitajat 
(vastaanotot/sairaala, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto). 
Jokaisesta neuvottelusta pöytäkirjan tekee Seututk johdon sihteeri.  
 
Ennen kunnan varsinaista neuvottelutilaisuutta voi jokainen kunta 
käydä sisäisesti haluamallaan tavalla / foorumilla alustavan 
neuvonpidon niistä tarpeista ja tavoitteista, joita kunta 
palveluntuottajalta eli Seututk:lta toivoo. Tämä alustava neuvonpito / 
evästyskeskustelu jää siis kunnan omaan harkintaan eli käykö kunta 
edeltävän keskustelun esim. perusturvalautakunnassa tai muussa 
toimielimessä, jonka pohjalta evästää sitten esim. 
peruspalvelujohtajan tähän varsinaiseen neuvotteluun.  
 
Vuoden 2020 Seututk palvelusuunnitelma toimii keskustelun 
pohjana. Se löytyy mm. netistä sivulta  
http://seututk.fi/fi-FI/Seututerveyskeskus/Paatoksenteko (LIITE 1; 
on myös esillä kokouksessa) 
 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee asiasta ja 
linjaa priorisoiden palvelutarpeet, palvelujen tason sekä mahdolliset 
muutostoiveet. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  

 
 

http://seututk.fi/fi-FI/Seututerveyskeskus/Paatoksenteko
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KONNEVEDEN KUNNAN KOTIHOIDON JA ASUMISPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN 
PERUSTEET 1.1.2020 ALKAEN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 2 

Valmistelijat ; palveluvastaavat Heli Lehtinen p. 040 579 0652 ja 
Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 ja peruspalvelujohtaja Eija 
Alhonen p. 0400 175 493 
 
Keski-Suomeen on laadittu sote- ja maakunnan järjestämissuunnitelman 
yhteydessä maakuntaan kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen 
toimintaohje ja myöntämisen perusteet, samoin myös asumispalveluihin. 
Ohjeistusta on mukailtu ja omaa toimintaa muokattu hiljalleen 
perusteiden mukaisiksi niiden vuonna 2018 julkaisemisen jälkeen. 
 
 
Esityslistan liitteenä on Konneveden kunnan kotihoidon ja 
asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2020 alkaen. (LIITE 2) 
 
 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy kotihoidon ja 
asumispalvelujen myöntämisen perusteet.  
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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VETOOMUS VANHUSTEN KOTIHOIDON PUOLESTA 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 3 

Valmistelija: Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on osoitettu vetoomus vanhusten 
kotihoidon puolesta. Kirjeessä ilmaistaan huoli ja pettymys kotihoitoa 
koskeviin muutoksiin. 
 
Muutokset kotihoidossa kohdistuvat tilapäiseen kotihoitoon ja alle 8 
tuntia kuukaudessa tai alle 3 kertaa viikossa tuotettavaan säännölliseen 
kotihoitoon. Näiden palvelujen tilalle osoitetaan päivätoimintaa, 
seniorineuvolaa tai yksityistä palvelun tuottajaa. Em. korvaavista 
toiminnoista on laitettu kirjeet asianosaisille asiakkaille. 
 
Muutokset perustuvat Keski-Suomeen laadittuun sote- ja maakunta- 
järjestämissuunnitelman kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen 
toimintaohjeeseen ja myöntämisen perusteisiin. Mukailemme myös 
muiden Keski-Suomen kuntien toimintatapoja em. perusteiden 
toteuttamisessa. Ohjeistusta on pyritty noudattaman ja omaa toimintaa 
muokattu hiljalleen perusteiden mukaisiksi niiden vuonna 2018 
julkaisemisen jälkeen. Ohjeistus otetaan nyt Konnevedellä käyttöön 
vuoden 2020 alussa kokonaisuudessaan.  (kts.liite 2) 
 
Esityslistan liitteenä on Vetoomus vanhusten kotihoidon puolesta ja 
asiakaskirjeet korvaavista toiminnoista. (LIITE 3) 
 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee asiasta ja 
merkitsee tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyyttiin. 
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OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 2020 

Sosiaali- ja terveysltk § 4 

Valmistelija: palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 
ja peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolakiin 2 § perustuvaa 
kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista 
sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 
omaishoitoa tukevista palveluista.  
 
Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelua, jonka järjestämisvastuu on 
kunnalla. Tuki on harkinnanvarainen etuus ja myönnetään kunnan 
talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten 
hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki ei ole 
tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia 
kustannuksia, kuten Kelan maksamat hoitotuet ja vammaistuki. 
Omaishoidontuen hoitopalkkio ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se 
on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja 
valvonnasta. Omaishoidon tuki tarjoaa vaihtoehdon laitoshoidolle ja 
palveluasumiselle sekä runsaille kunnallisen kotihoidon käynneille. 

 
Konneveden kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet on 
päivitetty 1.3.2020 alkaen (LIITE 4) 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy omaishoidon 
tuen myöntämisperusteet 1.3.2020 alkaen.  

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA 2020-2023 
Sosiaali- ja terveysltk § 5 

Valmistelijat; Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175 493 ja                                               
palveluvastaava Heli Lehtinen p. 040 579 0652 
 
Vanhuspoliittinen ohjelma Konneveden kuntaan on päivitetty ja se 
on esityslistan liitteenä. (LIITE 5)  

 
 
 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy 
Vanhuspoliittisen ohjelman 2020-2023 ja esittää sitä 
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN VANHUSPALVELUISSA 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 6   

Valmistelija: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175493 ja 
palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 
 
Kunnanhallitus on 16.12.2019 kokouksessaan myöntänyt täyttöluvan 
lähihoitajan tehtävään vanhuspalveluihin. Tehtävä on ollut sisäisessä 
haussa 31.12 2019 – 12.1.2020. 
 
Tehtävä sijoittuu vanhuspalveluissa ensisijaisesti kotihoitoon ja työ 
on kolmivuorotyötä. Lähihoitajalta edellytetään vähintään 
kouluasteen/ammatillisen toisen asteen tutkintoa ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytetään oman auton käyttöä. Työ 
on itsenäistä, vastuullista ja vaatii huolellisuutta sekä 
tiimityöskentelytaitoja. Työpaikka on savuton. 

Tehtävää ovat hakeneet Kirsti Hintsala Sumiainen, Elina Kakko 
Konnevesi, Kirsti Hänninen Konnevesi, Anne Kallisto Konnevesi ja 
Sanna Penttinen Sumiainen. 

Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, palveluvastaava Heli Lehtinen ja 
palveluvastaava Susanna Lehtonotko ovat suorittaneet hakijoiden 
kartoituksen koulutuksen, työkokemuksen, työtavan ja vanhustyöhön 
sopivuuden perusteella. Hakijat on haastateltu jo aiemmin heidän 
hakeutuessaan määräaikaisiin sijaisuuksiin vanhuspalveluihin, paitsi 
Kirsti Hintsala, jolla on lähihoitajan tehtävä palveluasumisessa. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lähihoitajan tehtävään 
vanhuspalveluihin valitaan pisimpään määräaikaisia sijaisuuksia 
vanhuspalveluissa tehnyt lähihoitaja Kirsti Hänninen 2.3.2020 
alkaen. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTESsin mukaan 
hinnoitteluluokkaan 04SOS06A. Varasijalle valitaan lähihoitaja 
Sanna Penttinen.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTAMINEN MERJA NURMIKOSKELLE 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 7 
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen puh:0400   
    175 493.  
      

Vanhuspalvelujen perushoitaja Merja Nurmikoski pyytää eroa 
lähihoitajan tehtävästä 1.7.2020 lukien jäädessään eläkkeelle. 
  
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merja Nurmikoskelle myönnetään ero 
lähihoitajan tehtävästä 1.7.2020 lukien.   
  
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 
tehtävälle täyttöluvan.  
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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OHJAUSKIRJE LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON 
TOIMIALUEEN KUNNILLE, KUNTAYHTYMILLE JA YHTEISTOIMINTA-ALUEILLE 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 8 
    Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 
    

Ohjauskirje perustuu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantoon 
7.1.2020 aluehallintovirastoille liittyen rajoittamislain ja Paras-
puitelain velvoitteiden jatkumiseen.  
 
Lakia kuntien ja kuntayhtymien väliaikaisesta rajoittamisesta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) nk. rajoittamislain, 
voimassaoloa jatkettiin vuoden 2015 loppuun saakka ja samalla lain 
3 §:n mukaisia ehtoja tiukennettiin. 
 
Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain 
voimassaoloa on jatkettu vuoden 2025 loppuun asti. Myös sote-
palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan nk. Paraspuitelain 
velvoitteita jatketaan vuoden 2023 loppuun. 
 
Rajoituslain ja Paras-puitelain jatkaminen liittyy sote-uudistukseen ja 
tulevien maakuntien toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. 
Rajoituslaki koskee soten osalta kuntia ja kuntayhtymiä. Paras-laki 
puolestaan velvoittaa kuntia jatkamaan muodostamiaan soten 
yhteistoiminta-alueita, joiden väestöpohja on vähintään noin 20 000 
asukasta. 
 
Ohjauskirje liitteineen esitetään kokouksessa. 
 
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ANKKURITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN KONNEVEDELLÄ 
Sosiaali- ja terveysltk § 9 
 

Valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski, puh. 0400 
180 459 
 
Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka 
kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin 
edistämiseen sekä syrjäytymisen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. 
Lisäksi ankkuri pyrkii tunnistamaan ja ehkäisemään väkivaltaista 
radikalisoitumista ilman ikärajoja, ja puuttumaan nopeasti ja 
tehokkaasti lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Valtakunnallisesti 
tavoitteena on, että ankkuri toimii kaikilla alueilla ja kaikissa 
maakunnissa.  

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä, 
jossa on asiantuntijoita poliisista, sosiaali-, terveys- ja 
nuorisotoimesta. Tiimin kokoonpano voi vaihdella tapauskohtaisesti. 
Moniammatillinen tiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolen nuoresta tultua tiimin 
tietoon, jotta nuorta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja 
tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen piiriin. Toiminnalla 
tavoitellaan moniviranomaisyhteistyön tehostamista ja päällekkäisten 
toimien vähentämistä.  

Ankkuritoiminnan suunnittelu ja organisointi alkavat paikallisesta, 
alueellisesta tai seudullisesta päätöksestä käynnistää 
moniammatillinen yhteistyö.  Ankkuritoiminnan käynnistäminen 
edellyttää, että toiminta valmistellaan, laaditaan yhteistyösopimukset 
ja luodaan verkostot sekä muodostetaan ankkuritiimi ja varmistetaan 
sen toimintaedellytykset. Toiminta on luonteeltaan sopimuspohjaista 
viranomaisyhteistyötä, jossa sopijaosapuolina ovat Sisä-Suomen 
poliisilaitos sekä kunta. Ankkuritoiminnan olisi tarkoitus käynnistyä 
yhteistyössä Äänekosken poliisilaitoksen, Äänekosken kaupungin ja 
Konneveden kunnan kanssa.  

Toiminnan käynnistämisestä on käyty alustavia keskusteluja poliisin 
ja kunnan toimialajohtajien/johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa 
20.12.2019 sekä poliisijohtajien ja kunnanjohtajien tapaamisessa 
15.1.2020. Toiminta ei aiheuta kunnalle lisäkustannuksia, vaan kukin 
toimintaan osallistuva organisaatio vastaa omista kuluistaan, mm. 
henkilöstön palkka, matkat. 

 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Konneveden kunta osallistuu  
viranomaisyhteistyönä toteutettavaan ankkuritoimintaan. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON 
TOIMINTAOHJE 1.1.2020 ALKAEN 

Sosiaali- ja terveysltk § 10 

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski, puh. 0400 180 
459 

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten perhehoidosta on 
säädetty perhehoitolaissa (263/2015). Perhehoitoa toteutetaan 
pitkäaikaisena, lyhytaikaisena, määräaikaisena ja osapäiväisenä 
perhehoitona. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa myös 
hoidettavan kotona. Lyhytaikainen, osapäiväinen ja hoidettavan kotona 
tapahtuva perhehoito kohdentuu pääasiassa omaishoitajien lakisääteisen 
vapaan järjestämiseen sekä iäkkäillä että vammaisilla.  

Keski-Suomen 16 kunnan/kuntayhtymän maakunnallinen vammaisten 
ja ikäihmisten perhehoidon koordinoinnin pilotti päättyi 31.12.2019. 
Toimintamalli vakiintui kuntien yhteiseksi sopimukseksi perhehoidon 
koordinoinnista 1.1.2020 alkaen. Kuntien kesken laaditaan yhtenäinen 
perhehoidon hallinnollinen toimintaohje siitä, miten maakunnan 
alueella toteutetaan ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 
perhehoitoa. Kunnat hyväksyvät toimintaohjeen kuntien 
hallintosäännön mukaisissa toimielimissä. Toimintaohje on esityslistan 
liitteenä (LIITE 6). 

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden, kulu- ja 
käynnistämiskorvausten tarkistus tehdään vuosittain lakisääteisen 
indeksikorotuksen mukaisesti (Perhehoitolaki 263/2015 19 §). 
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset nostetaan 1.1.2020 alkaen 
indeksitarkistuksen mukaisesti.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy maakunnallisen 
ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon 
toimintaohjeen 1.1.2020 alkaen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  
 
Sosiaali- ja terveysltk § 11 

 
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 
 

1.  Valvira: Terapiatelakka Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskevan luvan muuttaminen johtajan osalta. 

2. Valvira: Suomen Terveystalo Oy; Yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen siten, että 
Valvira hyväksyy kahden MRI-kuvausvaunun lisäämisen 
toimipaikkaan Helsingissä. 

3. Valvira: Pihlajalinna Terveys Oy; Yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen uuteen 
toimipaikkaan Espooseen. 

4. Valvira: Toimikeidas Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskevan luvan muuttaminen uuteen toimipaikkaan 
Jyväskylään. 

5. Valvira: Med Group Ensihoitopalvelu Oy; Yksityisen 
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 
muuttaminen uusiin toimipaikkoihin eri puolille Suomea. 

6. Valvira: Debora Oy; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan lopettaminen Jyväskylässä. 

7. Valvira: Premius Oy Kuntoutus ja kuntoutusklinikka; Yksityisen 
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 
muuttaminen nimenmuutoksen osalta. Uusi nimi on Premius 
Kuntoutus Oy. 

8. Uudet Tuulet Kuntoutus Oy on ilmoittanut lopettaneensa toiminnan 
27.1.2020 mennessä. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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