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OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 2021 

Sosiaali- ja terveysltk § 14 

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 1.4.2021 alkaen (LIITE 1) 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy omaishoidon 

tuen myöntämisperusteet 1.4.2021 alkaen.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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OHJAAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN ASUNTOLA LEPPÄLINTUUN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 15 

    Valmistelijat; vammaispalveluohjaaja Katri Lahtinen, puh. 0400  

    143 823, johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski, p. 0400 180459 

 

Asuntola Leppälinnun ohjaajan tehtävä tullut avoimeksi 

irtisanoutumisen vuoksi 19.1.2021 lukien. Tehtävälle on myönnetty 

täyttölupa ja tehtävä on ollut julkisessa haussa Kuntarekryssä, Te-

palveluissa ja kunnan verkkosivuilla ajalla 15.2-7.3.2021. 

 

Ohjaajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan 

perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista 

tutkintoa. Hakijoilta edellytetään hygieniapassia, voimassa olevaa 

EA-korttia ja lääkekoulutusta sekä tartuntatautilain 48 § edellyttämää 

rokotussuojaa. Tehtävissä tarvitaan vastuullisuutta, joustavuutta, 

kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta monipuolisen 

virikkeellisen toiminnan järjestämiseen ja asumispalvelujen 

kehittämiseen.  Leppälinnussa työ on kaksivuorotyötä. Työpaikka on 

savuton. 

 

Tehtävää hakivat lähihoitajat Elina Kakko ja Heidi Leisten 

Konnevedeltä sekä sosionomi (amk) Anu Lapinmäki Laukaasta. 

 

Valintakriteereinä käytettiin hakijoiden pätevyyden/koulutuksen 

lisäksi työkokemusta vammaistyöstä ja kuntouttavan toiminnan 

osaamista. Kaikki hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimivat 

Katri Lahtinen, Suvi Haapakoski ja Eija Alhonen. Haastatteluryhmä 

oli yksimielinen siitä, että ohjaajan tehtävään valitaan Anu 

Lapinmäki. Lapinmäki täyttää tehtävälle asetetut hakukriteerit. 

 

Yhteenveto hakemuksista esityslistan liitteenä. 

 

Osastopäällikön ehdotus: Ohjaajan tehtävään valitaan Anu 

Lapinmäki 1.6.2021 alkaen.  Varalle valitaan Elina Kakko. 

Tehtäväkohtainen palkka määrätään KVTES:n mukaan 

(04SOSPER06A). 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ILMOITUS SIVUTOIMESTA 

  
Sosiaali- ja terveysltk § 16 
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

Vanhuspalvelujen lähihoitaja Kirsti Hänninen pyytää lupaa toimia vapaa-

ajallaan jalkahoitajana. Sivutoimen harjoittamisesta ei aiheudu haittaa 

varsinaiselle kokoaikaiselle työlle Konneveden vanhuspalveluissa.  

 

Hallintosäännön 39§ mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä 

sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se 

toimielin jonka alaisuudessa sivutoimiluvan hakija työskentelee. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee ilmoituksen           

tiedoksi. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN RIIKKA KAPASELLE  

  

Sosiaali- ja terveysltk § 17  

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen puh:0400   

    175 493.  

      

Vanhuspalvelujen fysioterapeutti Riikka Kapanen pyytää eroa 

fysioterapeutin tehtävästä 1.4.2021 lukien.    

  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Riikka Kapaselle myönnetään ero 

fysioterapeutin tehtävästä 1.4.2021 lukien.   

  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

tehtävälle täyttöluvan.  

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN VARAHENKILÖSTÖÖN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 18 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175493  

 

Konneveden kunnan hallintosäännön 39§:sssä todetaan, että henkilö 

voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsopimussuhteiseen 

toimeen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa vähintään 

vuoden. 

 

Kunnanhallitus on myöntänyt usean irtisanoutuneen lähihoitajan 

tehtävään täyttöluvan 19.8.2019, 16.12.2019, 25.5.2020 ja 15.2.2021. 

Kyseisiä tehtäviä vanhuspalveluissa ei kuitenkaan ole täytetty vaan 

niitä on hoidettu määräaikaisina eri pituisiin sijaisuuksiin ja 

lomituksiin. Määräaikaisuudet ovat olleet yhtäjaksoisia eli ketjutettuja 

jolloin voidaan katsoa tarpeen tehtävien hoitoon olevan jatkuvaa. 

Tehtävät ovat vanhuspalveluissa. Talousarviossa on määrärahat 

tehtäville sijaismäärärahoissa ja vuosilomittajissa. Tehtävät täytetään 

varahenkilöstöön jota käytetään sijaisuuksiin ja lomituksiin 

vanhuspalveluiden eri yksiköissä. 

 

Lähihoitajien tehtävissä ovat toimineet Saara Huttunen 12.3.2018 

alkaen, Ulla Sirkka 4.6.2018 alkaen, Anne Kallisto 21.9.2016-

12.12.2017 ja 3.9.2019 alkaen ja Jenny Aho 26.2.2018 alkaen. (Elina 

Kakko 17.6.2019 alkaen) 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Täyttämättömät lähihoitajien tehtävät 

muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi tehtäviksi 1.4.2021 alkaen 

varahenkilöstöön lähihoitajille Saara Huttunen, Ulla Sirkka, Anne 

Kallisto ja Jenny Aho. Tehtäväkohtaiset palkat pysyvät ennallaan. 

 

Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle myönnettyään jo  

aiemmin täyttöluvat ko. tehtäviin. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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PERUSTERVEYDENHUOLLON ALUSTAVA KUNTAKIERROS 
 

Sosiaali- ja terveysltk § 19 

 

    Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 
 

      

Neuvottelutilaisuudet järjestetään kuntakohtaisesti 

Seututerveyskeskuksen jäsenkunnille. Seututerveyskeskuksen ja 

Konneveden kunnan alustava kuntakierros palvelutarpeesta vuodelle 

2022 ennen varsinaisen talousarvion kuntakierrosta pidetään 16.4.2021 

Teamsilla. Tarkoituksena on tarkastella Seututk:n Konnevedelle 

tuottamia palveluja ja niiden nykyisen tason riittävyyttä.  

 

Alustavan kuntakierroksen neuvottelutilaisuuteen kutsutaan kunnasta 

kunnanjohtaja, perusturvajohtaja / peruspalvelujohtaja ja 

talousjohtaja. Varsinaiseen myöhemmin pidettävään 

neuvottelutilaisuuteen kutsutaan lisäksi myös luottamushenkilöitä.  

Seututk:n osalta neuvotteluihin osallistuvat toimitusjohtaja, hallinto- 

ja talouspäällikkö, vastuualuejohtajat (mm. ylilääkäri ja 

ylihammaslääkäri sekä ylihoitajat),  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. sosiaali- ja terveyslautakunnassa tai 

muussa toimielimessä, jonka pohjalta evästää sitten esim. 

peruspalvelujohtajan tähän varsinaiseen neuvotteluun.  

 

Vuoden 2021 Seututk:n palvelusuunnitelma toimii keskustelun 

pohjana. Se löytyy netistä Seututk:n sivulta Päätöksenteko/ 

Toimintasuunnitelma 2021.  

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee asiasta ja 

linjaa priorisoiden palvelutarpeet, palvelujen tason sekä mahdolliset 

muutostoiveet. 

 

Päätös: Alustavaan kuntakierrokseen terveiset, että rahalle ei olla 

saatu vastinetta korona-aikana. 
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HOITOHENKILÖSTÖN TYÖVAATEHANKINTA 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 20 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

 

Vanhuspalveluiden hoitohenkilöstön työvaatehankintoja ja huoltoa  

tarkastellaan osana sosiaali- ja terveystoimen talouden 

tasapainottamisohjelmaa yhdessä pesulatoimintojen kanssa. 

Vaihtoehtoina ovat työvaatteiden hankinta ostona ja puhtaanapito 

pesulassa/omassa pesutuvassa tai työvaatteiden vuokraus ja huolto 

ulkopuoliselta palveluntuottajalta.   

 

Lindström Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja työvaatteiden 

vuokrauksesta ja huollosta sisältäen puhtaanapidon 1.6.2021 alkaen. 

PesulaYkkösillä ei ole työvaatteiden vuokraustoimintaa eikä 

korjausmahdollisuutta, ainoastaan puhtaanapito. Kunnan omassa 

pesutuvassa on samoin mahdollista vain puhtaanapito. Mahdollista 

koronapyykkiä työvaatteiden osalta pesee edellä mainituista vain 

Lindström Oy. 

 

Työvaatteet on tähän asti hankittu ostoina ja pesty osittain omassa 

pyykkituvassa ja osa pesetetty PesulaYkkösissä. PesulaYkkösten 

kanssa on neuvoteltu työvaatteiden pesusta (koskien osaa 

työvaatteista) 31.5.2021 saakka. PesulaYkköset pesee tällä hetkellä 

myös Palvelukeskuksen lakanapyykkiä. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Keskustellaan työvaatteiden 

hankinnoista yhdessä pesulatoimintojen kanssa talouden 

tasapainottamisohjelman mukaisesti. Päätös työvaatteiden 

ostohankinnasta/vuokrauksesta tehdään kokouksessa. 

 

Päätös: Siirretään viranhaltijan päätettäväksi. 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 21 

  

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Sen tehtävänä on 

selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden toteutuminen. Osastoille annetun ohjeen mukaan 

toimintakertomuksessa on lisäksi esitettävä toiminnan kehittyminen ja 

tilikauden olennaiset tapahtumat. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020                 

LIITE 2.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy toiminta-

kertomuksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

 

Sosiaali- ja terveysltk § 22 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

 

1. Mehiläinen Oy:n Mainiokodin palvelumaksujen hinnankorotusilmoitus. 

Esitetään kokouksessa. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONNEVEDEN KUNTA  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Sosiaali- ja terveyslautakunta                                    Kokouspäivämäärä   
      24.3.2021        

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 
 
 
 
 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  §14, §16, §19, §20, §21, §22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät §15, §17, §18, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisu- 
vaatimus-
viranomainen ja 
 oikaisuvaatimus-
aika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisu-
vaatimuksen 
sisältö 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälät  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Konneveden kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Kauppatie 25 
44300 KONNEVESI 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 25.3.2021 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 
 



VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran-
omainen 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. Oikeudenkäyntimaksu 
tuomioistuinmaksulain mukaan on 250€. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Valitusaika alkaa julkipanon jälkeen 25.3.2021, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten 
tietoon. 

 
 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus                         hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Raatihuoneenkatu 1 

              13100  HÄMEENLINNA 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                       Valitusaika 
                                                                                                                 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                          Valitusaika 
                                                                                                                 30 päivää 
 

 
 

 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
Vaasan  hallinto-oikeus                                           
PL  204, 65101 VAASA   
                                                           
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
                                                                                                                    30 päivää 
            

 
Valituskirja 

 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
 
 

 
Lisätietoja 

 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                                                            Liitetään          pöytäkirjaan 
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