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SITOUTUMINEN MAAKUNNALLISEEN RAI-YHTEISTYÖHÖN JA RAI-

OHJELMISTOHANKINTAAN 

Sosiaali- ja terveysltk § 28  

 Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

Vanhuspalvelulakiin on lisätty säännös, jonka mukaan kuntien on otettava 

palvelutarpeen arviointi, eli RAI-arviointivälineistö käyttöön iäkkäiden 

henkilöiden toimintakyvyn arvioinnissa 1.4.2023 mennessä. 

 

RAI-toimintakykyarviointi menetelmä/mittaristo 

Palvelutarpeen arviointi on prosessi, jossa asiakkaan elämäntilanne, 

toimintakyky, voimavarat ja tarpeet ovat keskiössä. Toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään erilaisia mittareita ja arvioinnin 

työkaluja, joiden tulee kuvata ikääntyneen tilanne ja palvelutarve riittävän 

kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin tulee vastata 

asiakkaan näkökulmasta palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja 

tarpeen mukaisesti. 

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu 

tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan 

palvelutarpeen arviointiin sekä hoito- ja kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 

(kotihoito, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaissairaanhoito) laatimiseen. 

RAI-järjestelmään sisältyy myös laatuindikaattoreita, joiden avulla voidaan 

verrata keskenään asiakasrakenteeltaan samankaltaisia toimintayksiköitä. 

Palvelutarpeen arvioinnissa (RAI) kartoitetaan monipuolisesti mm. 

vuorovaikutusta, näkökykyä, mielialaa, psykososiaalista hyvinvointia, 

toiminnallista statusta, yleistä terveydentilaa, lääkityksiä, ravitsemuksellista 

tilaa ja sosiaalisia suhteita. RAI-toimintakykyarvioita voidaan käyttää 

pohjana, kun laaditaan asiakkaille henkilökohtainen hoitosuunnitelma hoidon 

laatua mittaavine tavoitteineen. Ohjelman avulla nähdään yhdestä paikasta, 

kuinka asiakkaille asetetut tavoitteet toteutuvat ja hoitajat pystyvät reagoimaan 

mahdollisiin ongelmiin nopeasti. 

Ottaessaan RAI-arviointijärjestelmää käyttöön kunnan on sitouduttava RAI-

välineiden asianmukaiseen käyttöön, tehtävä THL:n kanssa RAI-

arviointivälineistön käyttöön oikeuttava alilisenssisopimus sekä hankittava 

RAI-ohjelmisto valitsemaltaan ohjelmistotoimittajalta. Maksuton RAI-

alilisenssisopimus antaa käyttöoikeuden RAI-välineisiin ja oikeuttaa saamaan 

arviointitietojen pohjalta koostettuja vertailutietoja. Alilisenssi velvoittaa 

toimittamaan arviointitietoja sekä organisaation toimintayksiköiden tunnisteita 

ja organisaatiorakennetta koskevat tiedot ajantasaisesti THL:ään 

Konneveden kunnassa on tällä hetkellä käytössä vain oma erillinen 

palvelutarpeen arviointimenetelmä 

.  
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RAI-ohjelmiston yhteishankinta 

Keski-Suomen sote-uudistushankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kuntia 

RAI:n käyttöönotossa sekä yhdenmukaistaa Keski-Suomen alueen RAI-

käytänteet.  Tavoitteen toteuttamiseksi hankkeessa on valmisteltu RAI-

ohjelmiston yhteishankintaa sekä RAI:n käyttöön ja kehittämiseen liittyviä 

yhteistyörakenteita ja käytäntöjä koskevat esitykset. Kunnissa voimassa olevat 

RAI-ohjelmistosopimukset on tarkoitus korvata maakunnallisesti hankittavalla 

sopimuksella. 

RAI-ohjelmiston hankinta esitetään toteuttavaksi Jyväskylän kaupungin 

toteuttamana maakunnallisena yhteishankintana. Hankinnan perusteella 

valittavan ohjelmistotoimittajan kanssa on tarkoitus laatia yhteinen 

puitesopimus, jonka perusteella kukin kunta tekee kuntakohtaiset sopimukset 

valitun ohjemistotoimittajan kanssa.   

 

RAI-ohjelmiston käyttöönotto 

Ohjelmiston maakunnallinen käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi 

kuntakohtaisesti sote-rakennehankkeen koordinoimana. Käyttöönottoon 

liittyvät yhteiset kustannukset (mm. ohjelmistotoimittajan asiantuntijapalvelut 

ja koulutukset) on tarkoitus kattaa rakennehankkeen rahoituksella. Kunnat 

voivat sisällyttää käyttöönottoon liittyvät kuntakohtaiset työpanoksensa 

rakennehankkeen omarahaosuuksiksi. 

RAI-ohjelmiston vuosittaiset kustannukset arvioidaan olevan tämänhetkisen 

markkinavuoropuhelun perusteella noin 0,45 euroa/asukas. Kustannukset 

tarkentuvat kilpailutuksen myötä.  Kukin kunta vastaa osaltaan ohjelmiston 

vuosittaisista kustannuksista. Ohjelmiston laskutus alkaa vasta palvelun 

käyttöönottopäivästä. 

 

Maakunnallinen RAI-yhteistyö 

Sote-hankkeessa on valmisteltu RAI:n käyttöönottoa ja maakunnallista RAI-

yhteistyön käytännön toteuttamista varten maakunnallista RAI-yhteistyön 

sopimusmallia. Sen mukaan Jyväskylän kaupunki sitoutuu palkkaamaan 

maakunnallisen RAI-koordinaattorin ja tämänhetkinen karkea kustannusarvo 

on noin 70 000 euroa vuodessa. Koordinaattorin kustannukset katetaan 

rakennehankkeen ajan (vuoden 2021 loppuun) hankkeen rahoituksella, 

jatkossa kunnat vastaavat koordinaattorin kustannuksista yhteisvastuullisesti 

väestömäärien suhteessa.  

Kunnat nimeävät kuntakohtaiset RAI-vastuuhenkilöt. RAI-koordinaattori ja 

kuntakohtaiset RAI-vastuuhenkilöt muodostavat maakunnallisen RAI-

yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea kuntia RAI-

ohjelmiston käyttöönotossa, määritellä RAI:n soveltamiskäytännöt sekä 

vastata RAI:n yhteisestä kehittämisestä.  
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Osastopäällikön ehdotus: Konneveden kunta 

- päättää sitoutua maakunnalliseen RAI-yhteistyöhön liitteenä olevan 

sopimusluonnoksen mukaisesti 

- päättää sitoutua RAI-ohjelmiston maakunnalliseen yhteishankintaan 

- valtuuttaa Jyväskylän kaupungin toteuttamaan RAI-ohjelmiston hankinnan, 

sekä solmimaan maakunnallisen RAI-ohjelmiston hankintaa koskevan 

puitesopimuksen 

- päättää sitoutua THL:n RAI-alilisenssisopimuksen vaatimuksiin ja valtuuttaa 

Jyväskylän kaupungin tekemään THL:n kanssa maakunnallisen RAI-

alilisenssisopimuksen   

- valtuuttaa sote-johtajan/x-viranhaltijan neuvottelemaan ja sopimaan tarkemmin 

yhteistyön yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan yhteistyöhön liittyvät 

sopimukset 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA 

  
Sosiaali- ja terveysltk § 29  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

Vanhuspalveluiden kotihoitoa kehitetään nostamalla valmiutta 

vastaanottamaan sairaala Novasta ja Laukaan sairaalasta 

potilaita/asiakkaita kuntouttavaan yksikköön tai suoraan kotihoitoon. 

Kotiutukset voivat tapahtua myös iltaisin tai viikonloppuisin joten 

sairaanhoitajaresurssit eivät riitä nykyisellään vuorotyöhön. Suurin tarve 

sairaanhoitajan vuorotyölle tulee olemaan kotihoidossa.  

 

Vanhuspalveluissa on täyttämättä olevia sairaanhoitajan tehtäviä joten 

uutta tehtävää ei tarvitse perustaa. Vanhuspalveluissa ei vastaavasti täytetä 

yhtä lähihoitajan tehtävää. Palkkakustannusten ero on huomioitu vuoden 

2021 budjetissa. 
   

 Osastopäällikön ehdotus:  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

vanhuspalveluissa avoinna olevalle sairaanhoitajan tehtävälle 

täyttöluvan 1.1.2021 alkaen. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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 FYSIOTERAPEUTIN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA 

  
Sosiaali- ja terveysltk § 30  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

 

Kunnanhallitus on muuttanut kokouksessaan 11.11.2019 kodinhoitajan 

tehtävän fysioterapeutin tehtäväksi 1.3.2020 alkaen. 

 

Valmistaudumme hoidollisesti ja kuntoutuksellisesti vaativampien 

potilaiden vastaanottamiseen sairaala Novasta ja Laukaan 

vuodeosastolta. Onnistuneen kotiutuksen ja kotikuntoutuksen 

edellytyksenä on fysioterapeutit sekä kotihoidossa että kuntouttavassa 

yksikössä/asumispalveluissa. Tällä hetkellä vanhuspalveluissa on vain 

yksi fysioterapeutti ja hän työskentelee pääasiassa kuntouttavassa 

yksikössä. Tarve fysioterapeutille on myös kotihoidossa jotta 

kotikuntoutus olisi mahdollista. 

 

Tehtävään ei ole haettu aiemmin täyttölupaa covid-19 viruksen 

aiheuttaman lähihoitajatarpeen takia. Tehtävän täytöstä ei tule 

aiheutumaan lisäkustannuksia, sillä vanhuspalveluissa ei vastaavasti 

täytetä e.m. hoitajan tehtävää. Palkkakustannus on huomioitu vuoden 2021 

budjetissa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus:  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

vanhuspalveluissa avoinna olevalle fysioterapeutin tehtävälle täyttöluvan 

1.1.2021 alkaen. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä  / 2020 

Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             25.11.2020                                                                52 

______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

 

ILMOITUS SIVUTOIMESTA 

  
Sosiaali- ja terveysltk § 31  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

Määräaikainen, pitkäaikainen sijainen lähihoitaja Jenny Aho on valmistunut 

jalkahoitajaksi 13.11.2020. Hän ilmoittaa sivutoimisesta yritystoiminnasta 

ja pyytää lupaa harjoittaa yritystoimintaansa vapaa-ajallaan jalkahoitajana 

Konnevedellä vanhuspalvelujen asiakkaille. 

 

Hallintosäännön 39§ mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä 

sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se toimielin 

jonka alaisuudessa sivutoimiluvan hakija työskentelee. 

 

 

 Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

 
Sosiaali- ja terveysltk § 32 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175493 

 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla 1.1- 31.10.2020 

toteutunut seuraavasti: 

   Budjetti/ Toteuma    Käyttö 

   vuosi                             (83,33)   

Sosiaali- ja terveystoimisto 

Menot -61.190 -55.044 90,0 %      

Tulot  1. 418       

Kate -59.590 -55.044 92,4 % 

  

Lasten ja perheiden palvelut 

Menot -623.380  -480.698 77,1 %  

Tulot 19.000        11.687       61,5 %     

Kate              -604.380     -469.011       77,6 % 

 

Vammaisten palvelut 

Menot -1.111.950   -799.363 71,9 % 

Tulot 155.400      85.351 54,9 % 

Kate   -956.550   -714.011 74,6 % 

 

Päihdehuolto 

Menot 11.100 -9.838 88,6 % 

Tulot 0    0              

Kate 11.100    -9.838    88,6 % 

 

Toimeentuloturva ja työllisyyttä 

tukeva toiminta 

Menot     -227.730     -188.211       82,6 %  

Tulot 22.000    2.944 13,4 %  

Kate -205.730   -185.267 90,1 %  

 

Avosairaanhoito 

Menot   -1.450.820  -1.250.484 86,2%  

Tulot                                                                  1.351  100,0%        

Kate                                             -1.450.820  -1.249.133     86,1 % 

 

Mielenterveystyö 

Menot -81.050 -67.862 83,7 % 

Tulot 100 0  

Kate -80.950 -67.862 83,8 % 
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Vanhusten palvelut 

Menot -4.627.590  -3.984.726 86,1 % 

Tulot 979.680      846.410 86,4 % 

Kate -3.647.910  -3.138.317 86,0 % 

 

Suun terveydenhuolto 

Menot -359.920     -321.278  89,3% 

Tulot 0 0  

Kate                                                -359.920    -321.278         89,3 % 

  

 

Laitoshoito 

Menot -424.580     -358.722 84,5 % 

Tulot 0  0  

Kate -424.580     -358.722   84,5 % 

 

Erikoissairaanhoito  

Menot -3.244.290  -2.689.668 82,9 % 

Tulot 0 0 

Kate -3.244.290  -2.689.668 82,9 % 

 

Sosiaali- ja terveysautakunta  

Menot                                         -12. 223.600  -10.205.894     83,5 % 

Tulot                                               1.177.780        947.743     80,5 % 

Kate                                              -11.045.820   -9.258.151     83,8 % 

 

 

Seututerveyskeskuksen hyvitykset suunterveydenhuoltoon 20 000,00 

euroa ja avosairaanhoitoon 20 000,00 euroa puuttuvat vielä tästä 

toteumasta. Lisäksi tarkastettavana on joitain Seututerveyskeskuksen 

laskuja avohoidosta ja suun terveydenhuollosta.  

 

Vanhusten palveluissa on odottamattomia menoja sijaiskuluissa ja 

erilliskorvauksissa covid-19 pandemian aiheuttamien 

henkilöstöresurssien järjestämisestä johtuen. 

 

 

Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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VUODEN 2021 TALOUSARVIO 

Sosiaali- ja terveysltk § 33  

                                                Valmistelijat; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175493 

 

Lautakunnille annetun talousarvion laadintaohjeen mukaan sosiaali- 

ja terveyslautakunnan tulee karsia vuoden 2021 toimintakatteesta -0,84 % 

joka on euroissa n. 93 000. 

 

Talousarvioesityksessä esitetään sosiaali- ja terveystoimen 

lakisääteiset tehtävät ja palvelut. Talousarvio on laadittu tiukaksi eikä 

yllättäviin menoeriin ole varauduttu. 

 

Menoja lisää kaikkien kunnan ulkopuolisten ostopalvelujen 

kustannusten nousut. Palkkakuluja nostavat tulevat palkankorotukset 

1 % ilman sivukuluja. Perusterveydenhuollon kustannukset laskevat 

hieman, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat uuden 

sairaalan Novan myötä. Säästöjä on saatu aikaan etenkin 

vanhustenhuollon eri osa-alueilla toiminnallisilla muutoksilla ja 

henkilöstömitoituksia tarkistamalla. Palveluissa on keskitytty 

lakisääteisiin palveluihin.  

 

Talousarviota on sosiaalitoimen osalta sopeutettu ja laadittu 

asetettuun tavoitteeseen saaden n. 93 000 euron vähennys, mutta 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yllättävät 

lisäkustannukset (esim. runsaasti lisääntyvät ilmaisjakelutuotteet) 

saattavat heikentää kokonaistavoitteen saavuttamista.  

 

 

Sosiaali- ja terveystoimisto       

Tavoite: 

Palveluiden kehittäminen kustannustehokkaiksi. Viranhaltijoiden ja 

uuden lautakunnan yhteistyön lisääminen.  

 

Lautakunnan menot on laskettu nykyisen kokouskäytännön 

mukaisesti. Lautakunnassa on viisi jäsentä. Menoihin sisältyvät 

hallinnon palkkamenot, sosiaaliasiamiehen, ICT ja eläke- vastuiden 

menot. 

  

Lasten ja perheiden palvelut 

Tavoite: 

Asiakastyö on asiakaslähtöistä ja voimavarakeskeistä. 

Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen muotoja kehitetään edelleen. 
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Kunnan lapsiperhe palveluiden yhteistyön vahvistaminen, ns. 

perhekeskusmallin kehittäminen. 

 

Lasten ja perheiden palveluihin, lastensuojelun avohuollon ja yleisten 

perhepalvelujen määrärahat ovat tiukat eikä uusiin sijoituksiin ole va- 

rauduttu. Lasten ja perheiden palveluissa työskentelee sosiaalityönteki-

jä ja perheohjaaja sekä tarvittaessa johtava sosiaalityöntekijä. 

Ennaltaehkäisevä ja varhainen puuttuminen otetaan huomioon entistä 

enemmän. Perheohjaajan vetämiä turvataitokasvatustunteja pidetään 

edelleen tarpeen mukaan kouluilla. Kunnan omien työntekijöiden 

osaamista käytetään mahdollisimman paljon myös vaativissa 

asiakastilanteissa ostopalvelujen sijaan. Lastenvalvojan työ kohdistuu 

erosovitteluun ja elatus- ja huolto-sekä tapaamissopimusten laadintaan.  

 

Vammaisten palvelut 

Tavoite: 

Oman toiminnan kehittäminen jatkuu ja laadukkaiden 

vammaispalvelujen tarjoaminen kustannustehokkaasti.  

 

Määrärahat on varattu vammaisten asumisen, työtoiminnan ja tukitoi- 

mien järjestämiseen. Työtoimintaa järjestää toimintakeskus oman kun- 

nan asiakkaille ja palvelua myydään myös muille kunnille. 

Työtoimintaa ostetaan muilta kunnilta ja yksityisiltä palvelun-

tuottajilta ulkokunnissa eri asumisyksiköissä asuville vammaisille. 

Asuntola Leppälintu tuottaa asumisvalmennusta. Palveluasumista 

ostetaan kuudelle asiakkaalle ja kotikuntalain mukaisena muuttona 

kustannetaan kahden asiakkaan asuminen toisessa kunnassa. 

Perhehoidossa on kaksi kehitysvammaista henkilöä. 

Kuljetuspalveluihin, henkilökohtaisiin avustajiin ja apuvälineisiin on 

varattu määrärahat. Kuntoutusohjaajan palkkamenoihin on varattu 20 

% (sivistystoimen työntekijä). 

 

Päihdehuolto 

Tavoite: 

Panostetaan päihdehuollossa avopalveluihin ja palvelun tuottami- 

seen omana toimintana. Lisätään mahdollisuuksien mukaan 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Päihdehuollossa on määräraha asiakaspalvelujen ostoon Äänekosken 

päihdeklinikalta ja kuntoutuslaitoksista. 
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Toimeentuloturva ja työllisyyttä tukeva toiminta 

 
Tavoite: 

Sosiaalisen kuntoutuksen (SHL 17§) ja kuntouttavan työtoiminnan 

toimintamuotoja kehitetään. Kutsutaan kartoitusajalle kaikki Kelan 

ilmoittamat yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät 

työnhakijat.  

 

Toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja kuntouttavan työtoiminnan mää- 

rärahat. Kunnan sosiaalitoimi käsittelee täydentävän ja ehkäisevän toi- 

meentulotuen hakemukset ja myöntämisen. Yhteistyötä Kelan kanssa 

tehdään asiakasohjauksessa. Pitkäjänteinen ja jatkuva työllisyyttä 

tukevien toimintojen kehittäminen Duunitiimin, työpajan ja 

hanketyöntekijöiden kanssa vaikuttaa työmarkkinatuen 

kuntaosuusmäärärahan käyttöön vähentävästi kunnassa. Yhteistyötä 

mielenterveystyön, kunnan eri hallintokuntien, etsivän työn ohjaajan ja 

työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun kanssa tiivistetään. 

Mahdollisiin maahanmuuttajiin on valmistauduttu varaamalla määrära- 

hat täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. 
 

 

Avosairaanhoito 

 

Tavoite: 

Yhteistyön lisääminen Seututerveyskeskuksen kanssa käytännön 

tasolla. 

 

Avosairaanhoito (lääkärin ja hoitajan vastaanotto, kuntoutus, neuvolat) 

ovat seututerveyskeskuksen toimintaa. Menoihin sisältyy myös hoito- 

tarvikejakelun kustannukset sekä eläkevastuut. Seututerveyskeskuksen 

kiinteä vuosihinta on 1 289 380 euroa, lisäksi hoitotarvikejakeluun 91 

000 euroa ja eläkevastuut 47 600 euroa. Diabeteksen lisääntyminen 

lisää hoitotarvikkeiden jakelua samoin lisääntynyt vaippojen jakelu. 

Hoitotarvikkeiden jakelua ja hankinta tarkistetaan kustannustehokkaaksi niin kunnassa 

kuin Seututerveyskeskuksessakin. 

 

Mielenterveystyö 

Tavoite: 

Tarjotaan kunnan aikuisväestölle matalan kynnyksen mielenterveys-, 

päihde- ja kriisipalveluita omana lähipalveluna. Lisätään yhteistyötä 

terveyskeskuksen lääkärin vastaanoton kanssa. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut lähipalveluna aikuis-

väestölle. Keskitytään vakavampien mielenterveysongelmien seurantaan 

ja nopeaan reagointiin kriisitilanteissa. Ostamme psykiatrin palvelut 

yksityisesti kahtena päivänä kuukaudessa. 
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Vanhusten palvelut 

Tavoite: 

Toimintojen tarkastelun kautta uusien toimintatapojen ja 

palvelumuotojen löytyminen rajalliset resurssit hyödyntäen, 

tavoitteena kustannustehokas toiminta inhimillisesti. 

Henkilöstön ammattitaidon kehittämisen sekä osaamisen 

vahvistamisen kautta työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden lisääminen. 

Hoidetaan asiakkaat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti hyödyn- 

täen koko vanhuspalvelujen henkilöstöä eri yksiköiden välillä, käytetään 

omaa varahenkilöstöä. Henkilöstömitoitukset tarkistetaan. 

Määräaikaisia sijaisuuksia käytetään tarkalla harkinnalla. Käytetään 

lyhyissä sijaisuuksissa omaa varahenkilöstöä. 

Asiakkaiden osallistaminen ja omaehtoisen toimintakyvyn säilyttämisen 

tukeminen. 

 

Vanhuspalvelujen palvelurakenneuudistus on saatu pääosin päätökseen. 

Vuonna 2021 keskitytään kotihoidon kehittämiseen kokonaisuutena 

varautuen Novan toiminnan alkamiseen ja nopeisiin kotiuttamisiin. 

Lisääntyvällä sairaanhoitajan työpanoksella pystytään kotiuttamaan 

asiakkaita tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Fysioterapeutin 

lisäys kotihoitoon mahdollistaa tehokkaan kotikuntoutuksen ja hoidon 

jatkuvuuden. Ruusaliisan tehostetun palveluasumisen yksikön 

muuttaminen tuetuksi palveluasumiseksi jatkuu edelleen. Tuetun palveluasumisen 

hoitaa kotihoito.   

 

Vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevää toimintaa vahvistaa fysioterapeutti 

ja muistihoitaja. Omaishoitoa tuetaan vapaiden järjestämisellä, 

vertaistukiryhmillä ja tukirahalla.                                                                                   

 

Mainiokotiin myönnetään palveluseteli harkiten vain muistisairaille. 

 

 

Suun terveydenhuolto 

 

Tavoite: 

Hammashoito on seututerveyskeskuksen toimintaa. Menot käsittävät 

suun terveydenhoidon toiminnan ja eläkevastuut 11 000 euroa. 

Seututerveyskeskuksen kiinteä vuosihinta on 342 620 euroa. 

 

 

Laitoshoito (vuodeosasto) 

 

Tavoite: 

Lyhytaikainen sairaalahoito ostetaan seututerveyskeskukselta. 

Paikkatarve on vakiintunut noin kahdeksi paikaksi vuorokaudessa. 
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Seututerveyskeskuksen kiinteä vuosihinta on 384 420 euroa. Lisäksi 

eläkevastuut 88 000 euroa. 

 

 

Erikoissairaanhoito 

 

Erikoissairaanhoidon menot (sairauksien hoito, ensihoito, perustervey- 

denhuollon päivystys, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) sekä 

eläkevastuut. Sairaanhoitopiirin kiinteä hinta vuodelle 2021 on             

3 285 000 euroa. Lisäksi eläkevastuut 25 200 euroa. 

 

 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 
     2020     2021 muutos 

Tuotot    1.177.780    1.038.370 -11,84 % 

Kulut -12.223.600 -11.991.370 -  1,90 % 

Kate -11.045.820 -10.953.000 -  0,84% 

 
 

Taloussuunnitelmaehdotus liitteenä. 

 
Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta esittää, että kunnanhallitus 

hyväksyy taloussuunnitelmaehdotuksen. 

 
 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä  / 2020 

Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             25.11.2020                                                                60 

______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  
 

Sosiaali- ja terveysltk § 34  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

 
 

1. Aluehallintoviraston Ohjauskirje 9.11.2020 kunnille yksityisten 

ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnissä. 

 

 

Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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PESULA YKKÖSET OY:N SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

Sosiaali- ja terveysltk § 35   

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

Konneveden kunta on tehnyt sopimuksen Pesula Ykköset Oy:n kanssa 

2.3.2016. Sopimus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa                              

(§ 15) 5.4.2016. Siinä on sovittu kunnan vanhustenhuollon ja 

henkilöstön vaatehuollosta. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi 

kuukautta. 

Pesulapalvelut mainitaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa 

vuosille 2021-2024 sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan budjettissa 

vuodelle 2021. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti 

painotetaan lakisääteisiä palveluja. Pesulapalvelut eivät ole lakisääteisiä 

palveluja joten niistä luovutaan. Pyykkihuolto järjestetään kunnan 

omana toimintana.   

 

Osastopäällikön ehdotus: Irtisanotaan sopimus Pesula Ykkösten kanssa 

koskien kunnan vanhustenhuollon ja henkilöstön vaatehuoltoa 1.12.2020 

alkaen. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät     

28-34 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät  

 35 

 

 

 

 

HvalL 3 §:n 1 mom./mun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen  

ja –aika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunta 

Kauppatie 25 

44300  KONNEVESI 

 

 

Pykälät 

 

35 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS 

   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. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus                                   sähköpostiosoite 

Raatihuoneenkatu 1                                                    hameenlinna.hao@om.fi 

13100  HÄMEENLINNA 

 

Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 

     30 päivää 

 

 

Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 

     päivää 

 

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät Valitusaika 

     päivää 

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

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 

 

Valitusasiakirjan on oltava perillä  valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä riippumatta 

siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.  

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Sosiaalitoimisto, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi 

 

 

Valitusasiakirjat on toimitettavat 1): nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 

 

 

 

 

 

Lisätietoja  

 

 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 
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