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KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SOSIAALIASIAMIEHEN 

SELVITYS VUODELTA 2020 

Sosiaali- ja terveysltk § 23 

Valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski,                                  

p. 0400 180459 

 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus järjestää sosiaaliasiamies-

toiminnan kaikkiin Keski-Suomen 23 kuntaan. Sosiaaliasiamies-

toiminta perustuu asiakaslakiin. Sosiaaliasiamies mm. seuraa 

asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä 

selvityksen vuosittain kunnanhallituksille. 

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2020 Keski-Suomen sopimus-

kunnista yhteensä 401 yhteydenottoa, kun vuotta aiemmin niitä tuli 

429. Yhteydenotoissa tiedusteluasiat lisääntyivät ja tyytymättömyys 

väheni. Yleisimmin palaute liittyi lastensuojeluun ja seuraavana 

iäkkäiden palveluihin. 

Kuntakyselyssä selvitettiin asiakasturvallisuussuunnitelmia, 

omatyöntekijätilannetta tehostetussa palveluasumisessa sekä 

palvelusetelin käyttöä. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus-

suunnitelma oli laadittu noin joka toisessa Keski-Suomen kunnassa, 

ja niissä on kehitettävää. Useimmat kunnat kertoivat nimenneensä 

tehostetun palveluasumisen asiakkaille sosiaalihuoltolain mukaisen 

omatyöntekijän. Palveluseteliä käytetään sosiaalipalvelujen 

järjestämiseen mm. iäkkäille, vammaisille henkilöille ja 

lapsiperheille. Palvelusetelin arvo on tavallisimmin tulosidonnainen. 

Konnevedeltä otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen kahdesti vuonna 

2020 (4 vuonna 2019). Yhteydenotot koskivat kotihoitoa ja lapsen 

huolto- ja tapaamisoikeutta. Konnevedellä ei tehty vuoden aikana 

yhtään sosiaalihuollon asiakaslain mukaista muistutusta (1 vuonna 

2019), lautakunnalle ei tullut käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksia (0) 

eikä oikeusasteissa ollut valitusasioita. Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastoon ei tullut Konnevedeltä hallintokanteluja 

(vuonna 2019 yksi). 

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2019 selvityksen vuoksi Konnevedellä 

on nimetty sosiaalihuollon asiakkaille omatyöntekijä tai muu 

palveluista vastaava työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelua on 

pyritty järjestämään ja kehittämään, mutta koronapandemia on vienyt 

kotihoidon resurssit lähes yksinomaan vanhuspalveluihin. Kuntarajat 

ylittävää valvontayhteistyötä on tehty esimerkiksi sijaishuollon ja 

vammaispalvelujen osalta. 
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Sosiaaliasiamiehen toimenpidesuositukset Keski-Suomen kunnille 

vuoden 2020 selvityksen pohjalta: 

1. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuussuunnitelmia kehitetään 

maakunnallisella yhteistyöllä Potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehittämiskeskuksen viitoittamaan suuntaan. 

2. Vahvistetaan iäkkäiden ihmisten sosiaalista tukea, lisätään 

gerontologista sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Neuvotaan iäkkäitä 

kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaita ja heidän läheisiään 

laatimaan edunvalvontavaltuutus ajoissa ja varmistamaan sujuva 

asiointi. 

3. Hakemuslomakkeita ja palvelujen ja tukitoimien 

myöntämiskriteerejä valmistellaan yhteistyössä yli kunta- ja 

hallintokuntarajojen. Asiakasrekisteritietojen tarkastus- ja 

korjauspyyntölomakkeet laitetaan helposti saataville. 

4. Sosiaalihuollon palvelujen saatavuus turvataan riittävällä 

henkilöstöllä ja kohentamalla henkilöstön asemaa ja 

työskentelyedellytyksiä. 

5. Varhaiskasvatus tiedottaa palveluntuottajia ja palvelunkäyttäjiä 

muistutusmenettelystä ja sosiaaliasiamiestoiminnasta. 

Linkki selvitykseen: https://koskeverkko.fi/wp-

content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 
   

 
 

 

   

 

 
 

 

 

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf


Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä  / 2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             26.5.2021                                                                  31     

 

______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

 
SITOUMUSPYYNTÖ MEIJÄN MIELESTÄ ARVOKAS-HANKKEESEEN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 24 

 Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493 

 

    Sitoutuminen Meijän mielestä arvokas -hankkeeseen  

  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut valtionavustushaun 

kunnille ja kuntayhtymille Kansallisen mielenterveysstrategian (2020-

30) toimeenpanon tukemiseen vuosille 2020–22. Vuosina 2020-22 

toteutuvilla hankkeilla tuetaan osaltaan myös kansallisen sote- 

uudistuksen toimeenpanoa koskien mielenterveyden edistämistä, 

mielenterveysongelmien ehkäisyä ja hoidon ja kuntoutumisen 

uudistamista eri tahoilla kaikki ikäryhmät monialaisesti huomioiden.  

Strategian mukaisesti yhteistyöhön tarvitaan mukaan kaikki 

yhteiskunnan ja kuntien toimintasektorit, ei pelkästään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa. Hyvä mielenterveys on kaikkien etu. Uudistuksen ja 

kehittämistyön painopisteenä on mielenterveyden edistäminen ja 

ongelmien ehkäisy, koska parhaat tulokset saavutetaan vaikuttamalla 

lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä eri toimijoiden saumattomalla 

yhteistyöllä. Tämä työ on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistä. Strategian toteutuminen pystytään turvaamaan 

hyvällä, laaja-alaisella, asiakaslähtöisellä ja sektorirajat ylittävällä 

peruspalveluiden mielenterveysjohtamisella.   

 

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteet  

  

Rahoitettavilla hankkeilla pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä 

mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, 

mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa 

mielenterveyttä ja tukea mielen toipumista arjen 

vuorovaikutusympäristöissä. Hyvä mielenterveysosaaminen sisältää 

myös päihdeosaamisen. Mielenterveysjohtamisen tavoitteena on tuottaa 

mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä edistää inhimillisiä arvoja.   

  

Ihmisten hyvinvointi, ja sen keskeisenä osana psyykkinen hyvinvointi, 

tukee vakaata yhteiskuntaa, koulutukseen ja työelämään osallistumista 

ja taloutta. Vakaa talous puolestaan lisää mahdollisuuksia parantaa 

ihmisten hyvinvointia. Tieto asukkaiden hyvinvoinnista sekä 

palveluiden ja toimintojen kyvystä vastata hyvinvointihaasteisiin toimii 

kunnan johtamisen pohjana.   

  

Koronavirusepidemian aiheuttama kriisi haastaa kuntia ja 

hyvinvointitalousajattelua monella tapaa. Mielenterveys- ja 

päihdeosaaminen sekä hyvän mielenterveysjohtamisen merkitys 

korostuvat erityisesti ennakoimattomissa ja laaja-alaisissa 

muutostilanteissa ja kriiseissä.  
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Kuntien sitoumukset  

  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri haki hankeavustusta 31.7. 2020 

päättyneessä haussa, mutta määrärahat eivät riittäneet kaikkien 

hakijoiden hakemuksiin. STM avasi uuden täydennyshaun, jonka 

hakuaika päättyy 9.4.2021. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä on 

kannustettu osallistumaan tähän täydennyshakuun edellisen haun 

pohjana olleella, muokatulla hankesuunnitelmalla. Jaettava määräraha 

on 1,2 miljoonaa euroa vuosille 2021-22 kunnille ja kuntayhtymille. 

Hakumenettely kuvataan tarkemmin kohdassa ”Ohjelman rahoitus ja 

avustuksen hakeminen.”  

  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää kuntien sitoumukset uutta 

hankehakemusta varten. Aiempaan hankehakemukseen saatiin sitoumus 

18 Keski-Suomen kunnalta.   

 

STM:n Kuntien mielenterveysosaamisen lisääminen ja johtamisen 

tukeminen- valtionavustuksen myöntämisperusteet   

  

Valtionavustusta myönnetään hankkeelle,  -joka on tarpeellinen 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja tukee palveluiden 

kehittämistä sekä tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä ja 

toimintatapojen uudistamista  -jolla on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- 

ja terveydenhuoltoon  -jossa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- 

ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset -jossa 

otetaan huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö ja  -jonka 

voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä.   

  

  

Keski-Suomen hakemuksen sisältö   

  

Nyt käsittelyssä olevan Meijän mielestä arvokas- hankkeen uuden 

hankehakemuksen tarkoitus on edelleen kohdentaa painopiste 

perustason mielenterveysosaamisen vahvistamiseen, sektorirajat 

ylittävään mielenterveysjohtamiseen ja positiivisen mielenterveyden 

merkityksen korostamiseen kunnissa koronapandemian vaikutukset 

huomioiden erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän 

perheidensä tukemiseksi.  

  

Meijän mielestä arvokas- hankkeen kolme painopistealuetta:  

1. Mielenterveysosaamisen vahvistaminen lasten ja nuorten palveluissa 

ja lähiympäristöissä  

2. Sektorirajat ylittävä hyvä mielenterveysjohtaminen  

3. Osallistava, myönteinen ja inhimillisiä arvoja edistävä tapa viestiä 

mielenterveydestä niin ammattilaisten kuin kaiken ikäisten kuntalaisten 

keskuudessa edistämään strategian toimeenpanon etenemisestä.  
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Meijän mielestä arvokas - hankkeen päätavoitteet  

  

1. Vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa  

2. Vahvistaa hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien 

johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla   

3. Tukea mielenterveyden edistämistä, helpottamalla paluuta arkeen ja 

vahvistaa toimijaverkostoa covid-19-epidemian vaikutusten jälkeen  

  

Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutus on kuvattu tarkemmin liitteenä 

olevassa hankesuunnitelmassa.   

 

Ohjelman rahoitus ja avustuksen hakeminen  

  

Mielenterveysstrategia on osa nykyistä hallitusohjelmaa ja STM 

rahoittaa sen toimeenpanoa. Valtionavustuksina jaetaan enintään 4,5 

milj. euroa vuosille 2020–2022 eri mielenterveysstrategian 

kohdealueille. Vuoden 2021 täydennyshaussa vuosille 2021-22 on 

jaossa 1,2 miljoonaa kuntien mielenterveysosaamisen vahvistamiseen, 

mielenterveysjohtamisen kehittämiseen ja positiivisen mielenterveyden 

merkityksen esilletuomiseen erityisesti koronapandemiasta 

toipumisessa. Avustusta haetaan kerralla koko kaudelle.  

Hankerahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset 

yhteisöt. Hakuaika päättyy 9.4.2021 klo 16.15.  

  

Rahoituksen saaminen edellyttää hankkeeseen sitoutuneilta 

organisaatioilta (kunnilta ja kuntayhtymiltä) 20 % omavastuuosuutta 

kokonaisbudjetista. 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. 

Hanketyöntekijät opastavat tarvittaessa hanketyöksi soveltuvien 

tehtävien kirjaamisessa.  

Lisäksi mukaan lähtevän kunnan tai kuntayhtymän tulee perustaa 

hankkeelle erillinen kustannuspaikka, jonne hankkeeseen kohdistuvat 

kustannukset tulee kirjata ja raportoida maksatuskausittain. Yhteiset 

kirjaamiskäytännöt ovat edellytyksiä valtionavustuksen saamiselle.   

  

Osallistujaorganisaatioiden omavastuuosuudeksi (20 %) Keski-

Suomessa muodostuu kokonaishankesummasta 76 320 euroa jaettuna 

vuosille 2021-22. Omavastuuosuuksien jakautuminen kunnittain ja 

kuntayhtymittäin on esitetty liitteessä kaikkien kuntien osallistuessa 

hankkeeseen. Hankkeen tuotokset jaetaan kuntien käyttöön  

pilottikuntien kanssa työstettävien mallien pohjalta. Pilottikunnaksi voi 

ilmoittautua sitoumuksen jättämisen yhteydessä.  
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Hankkeen talousarvion mukaisesti Konneveden osuudeksi vuosille 

2021-2022 tulisi yhteensä noin 734,00 euroa. Kunnan talousarvioon on 

varattu menoerä tälle vuodelle aiemmin ilmoitetun suunnitelman 

mukaisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toimii hankkeen 

hallinnoijana.   

  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Konneveden kunta sitoutuu Meijän 

mielestä arvokas -hankkeeseen ja osallistuu uuteen hankehakemukseen.  

   
 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN JAANA KORHOSELLE  
  

Sosiaali- ja terveysltk § 25  

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen puh:0400   

             175 493.  

 

Vanhuspalvelujen lähihoitaja Jaana Korhonen pyytää eroa lähihoitajan 

tehtävästä 16.4.2021 lukien. Irtisanoutumista edeltää opintovapaa.    

  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Jaana Korhoselle myönnetään ero 

lähihoitajan tehtävästä 16.4.2021 lukien.   

  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

tehtävälle täyttöluvan.  

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN KATRI LAHTISELLE 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 26  

  

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski                                              

p. 0400 180459 

 

Katri Lahtinen pyytää eroa vammaispalveluohjaajan virasta 6.5.2021 

alkaen.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Katri Lahtiselle myönnetään ero 

vammaispalveluohjaajan virasta 6.5.2021 lukien.   

  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

viralle täyttöluvan. Virka on Toimintakeskuksella. 

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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FYSIOTERAPEUTIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN VANHUSPALVELUIHIN 

 
Sosiaali- ja terveysltk § 27 

    Valmistelijat; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

Tehtävälle on myönnetty täyttölupa 29.3.2021 ja tehtävä on ollut 

kuntarekrytoinnissa haettavana 18.4-2.5.2021. 

 

Fysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä kuntouttavassa 

yksikössä, palveluasumisessa ja asiakkaiden kotona, sekä oman alansa 

asiantuntijana vanhuspalveluiden henkilöstölle. Työ sisältää 

monipuolista ohjausta ja kuntoutusta sekä apuvälinetarpeen ja 

toimintakyvyn arviointia. Lisäksi työ sisältää itsenäistä osallistumista 

hoitotyöhön kuntouttavasta ja arvioivasta näkökulmasta. Työ on 

vastuullista tiimityötä, joka vaatii myös itsenäistä työskentelyä ja 

päätöksentekoa. Fysioterapeutilta vaaditaan AMK-tutkintoa tai 

vastaavaa opistoasteen tutkintoa. Työ on tällä hetkellä päivätyötä. 

Tehtävää määräaikaan mennessä haki viisi kelpoisuuden täyttävää 

henkilöä: Heimonen Mari, Äänekoski; Kortelainen Simo, Jyväskylä; 

Kärkkäinen Raija, Jyväskylä; Kononen Hanna, Uurainen ja Moilanen 

Kaarina, Uurainen. 

Haastatteluun 7.5.2021 kutsuttiin Heimonen Mari, Kortelainen Simo ja 

Kärkkäinen Raija (perui haastattelun). Haastatteluista vastasivat 

palveluvastaava Heli Lehtinen ja palveluvastaava Susanna Lehtonotko. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Fysioterapeutin tehtävään valitaan 

Heimonen Mari ja varalle Kortelainen Simo. Palkkaus ja muut ehdot 

määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk 

koeaikaa. Valinta on ehdollinen siten, että valitun on ennen vaalin 

vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto 

terveydentilastaan viimeistään 30 vrk:den kuluessa valintapäätöksen 

saamisesta. Tehtävä alkaa 1.6.2021. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUS PERUSPALVELUJOHTAJAN  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN 

19.4.2021 § 3 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 28 

   Valmistelija: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

Riitta Kiviluoto on tehnyt 3.5.2021 Konneveden sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen (liite 1) peruspalvelu-johtajan 

tekemästä päätöksestä 19.4.2021. Riitta Kiviluoto on vaatinut päätöksen 

kumoamista seuraavista syistä johtuen:  

 

 

1. Pienhankintaohjetta ei ole noudatettu  

Konneveden kunnan hankintaohjeen mukaan kunnan hankinnoissa 

noudatetaan muun muassa avoimuuden ja syrjimättömyyden 

periaatteita. Avoimuus tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnasta on 

tiedotettava sen luonteen mukaisesti riittävän laajasti. Kaikkien 

soveltuvien tarjoajien tulee voida jättää tarjous (avoin menettely) tai 

tarjousmenettelyyn tulee valita riittävä määrä ehdokkaita (rajoitettu 

menettely, neuvottelumenettely).  

 

Syrjimättömyys tarkoittaa muun muassa sitä, että yrityksillä on oltava 

tasaveroiset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja julkiselle 

sektorille. Koska tarjoajien määrän on oltava suhteessa hankinnan 

kokoon, täytyy hankintayksikön käyttää objektiivisia perusteita 

rajoittaessaan mahdollisten tarjoajien määrää. 

 

Hankintaohjeen mukaan tarjouspyynnöt lähetetään ensisijaisesti 

kirjallisina esimerkiksi sähköpostitse vähintään kolmelle hyviksi ja 

luotettaviksi arvioiduille toimittajille. Suullinen tarjouspyyntö on 

mahdollinen ainoastaan kiireellisissä tapauksissa. 

 

Suorahankinta on mahdollinen kansallisen kynnysarvon alittavissa 

hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on 

muutoin epätarkoituksenmukaista. Suuremmista hankinnoista tulee 

laittaa ilmoitus kunnan verkkosivuille ja ilmoitustaululle. 

Peruspalvelujohtajan muistio ei myöskään sisällä kaikkia niitä 

vaatimuksia, jotka Konneveden kunnan hankintaohjeen kohdassa 2 on 

edellytetty. 

 

Riitta Kiviluodon väite siitä, että hankintamenettelyssä ei ole 

noudatettu Konneveden hankintaohjetta, pitää paikkaansa.  
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2. Hankinnan vertailuhintaa ei ole ilmoitettu eikä hankintapäätöstä ole 

perusteltu. 

 

Riitta Kiviluodon mukaan hankintapäätöksessä ei ole ilmoitettu 

Lindström Oy:n vertailuhintaa. Väite pitää paikkaansa. Päätöksessä ei 

ole myöskään muiden palveluntarjoajien vertailuhintoja, koska 

perusturvajohtaja pyysi tarjouksen vain Lindströmiltä. Perusturvajohtaja 

on viranhaltijapäätöksessään perustellut hankintaa talouden 

tasapainottamissuunnitelmalla.   

 

 

3. Hankinnan ennakoitu arvo on laskettu väärin; hankinta olisi tullut 

kilpailuttaa kansallisen kynnysarvon ylittävänä. 

 

Hankinnan ennakoitua arvoa ei ole laskettu väärin. Hankinnan arvo 

on vuositasolla 11 069,76 euroa ja 48 kk:n ajanjaksolla 44 279,04 

euroa kansallisen kynnysarvon ollessa 60 000,00 euroa. Hankinnan 

arvioitu arvo perustuu siihen kuinka monelle työntekijälle 

työvaatteet kulloinkin vuokrataan. 11 069,76 euroa perustuu tämä 

hetkiseen hoitohenkilöstömäärän. 

 

Konneveden talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy 

pesulatoiminta yhtenä osana. Säästöksi laskettu 20 000 euroa ei siis 

tarkoita yksinomaan pesulakuluja. Hankittavissa palveluissa ei ole 

kysymys samoista palveluista kuin aiemmin Pesula Ykköset Oy:ltä 

hankituista, sillä Pesula Ykköset Oy ei vuokraa työvaatteita. 

 

 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 

Riitta Kiviluodon oikaisuvaatimuksen ja kumoaa peruspalvelujohtajan 

tekemän viranhaltijapäätöksen 19.4.2021 § 3. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUS EHKÄISEVÄSTÄ TOIMEENTULOTUESTA ANNETTUUN 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN 

Sosiaali- ja terveysltk § 29  

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski                                              

p. 0400 180459 

 

 

 

 

            Salainen. 
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ASIAKASMAKSULAIN 2021 MUUTOKSET 

Sosiaali- ja terveysltk § 30 

Valmistelijat: palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 8487842                                        

ja peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tulee 

muutoksia 1.7.2021 lukien. Muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa 

Konneveden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden taksoja (ltk 

28.1.2021 §2). Kunnan on päivitettävä asiakasmaksut ja niitä koskevat 

päätökset säännösten mukaisiksi 1.7.2021 lukien. Muutoksista on 

tiedotettava kuntalaisia. 

Lakimuutoksessa on kyse asiakasmaksulainsäädännön 

osittaisuudistuksesta. Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden 

tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksella 

laajennetaan terveyspalveluiden maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan 

maksuja. Lisäksi asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan 

laissa eri tavoin.  

Uutena lakiin tulee pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla 

järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksut ovat 

puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, minkä takia kuntien 

maksut ovat vaihdelleet suuresti. Uuden lain myötä 

ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ns. tehostetussa 

palveluasumisessa) maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa.  

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset 

on nostettu asetuksesta lain tasolle. Palvelun enimmäismaksuprosentit 

määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien mukaan, 

maksutaulukkoa ja huomioitavia tuloja on tarkennettu.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden taksoihin muutetaan pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasumisen maksun määräytymisperusteita. Asiakkaalta 

kunta saa periä maksun, joka on enintään 85 % asiakkaan 

kuukausituloista, joista on tehty säädetyt vähennykset.  Maksua 

määrättäessä kunnan on huolehdittava, että asiakkaan henkilökohtaiseen 

käyttöön jää käyttövaraa vähintään 164 euroa kuukaudessa.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen taksoihin muutetaan jatkuvan ja 

säännöllisen kotihoidon maksujen määräytymisen taulukko uuden 

asiakasmaksulain 10e § mukaiseksi. Konneveden kunnan 

maksutaulukossa oli aiemmin 5 maksuluokkaa, joka muuttuu lain 

myötä 35 maksuluokkaan. Liitteellä 2 muutosesitykset sosiaali- ja 

terveyspalvelujen taksoihin. 

Kuntalaisille tiedotetaan muutoksista päätöksien mukana lähetettävällä 

erillisellä kirjeellä viranhaltijoiden toimesta. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ASUMISPALVELUJEN PALVELUVASTAAVA-NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

PALVELUPÄÄLLIKÖKSI 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 31 

          Valmistelija: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

Kunnanvaltuusto on 16.12.2020 hyväksynyt hallintosäännön jonka 37 § 

mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 

sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 

 

Asumispalvelujen palveluvastaavan virka on ollut vanhuspalveluissa  

1.8.2018 lähtien. Palveluvastaava on toiminut asumispalvelujen 

tulosvastuullisena lähiesihenkilönä. Vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. 

kaikki asumispalvelujen henkilöstö- ja asukaspäätökset sekä 

palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan laskutus. Palveluvastaava on 

myös päivittänyt kunnan Vanhuspoliittisen ohjelman 2020 - 2023 

30.1.2020. 

Konneveden kunta on sitoutunut Keski-Suomen sote-uudistukseen. Sote-

uudistukseen kuuluu kaksi hanketta: Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelma sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen 

valmistelu -hanke, jotka muodostavat kokonaisuuden nimeltä: Monesta 

hyvästä yhdeksi parhaista. Keski-Suomen sote-uudistuksen painopisteet 

ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään Keski-

Suomen nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja 

terveyskeskuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022. Mukana ovat 

kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa ja sote-kuntayhtymät.  

Rakenneuudistuksen valmistelua toteutetaan vuosina 2020–2021. 

Mukana ovat Luhankaa lukuun ottamatta kaikki Keski-Suomen kunnat (22 

kuntaa) ja sote-kuntayhtymät. Hankkeessa aloitetaan myös ministeriön 

päätöksen mukaisesti valmistelut hyvinvointialueen 

perustamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, 

pelastustoimen, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä kuraattori- ja 

psykologitehtävät 1.1.2023. Hyvinvointialueiden perustamisajankohdaksi 

on määritelty 1.7.2021. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän kaupungille 

yhteensä 5 440 000 euron valtionavustuksen Sote-keskusohjelman ja 

rakenneuudistushankkeen toteuttamiseen. Jyväskylä toimii 

hankehallinnoijana osatoteuttajille eli Keski-Suomen kunnille. 

Hankehallinnoija ohjaa avustuksia kunnille kattamaan kuntien 

omarahaosuudet hankkeisiin tehtyä työtä vastaan. Tehdyksi työksi 

kirjataan kaikki hankesuunnitelmiin kuuluvat työt sekä hankkeisiin 

liittyvät koulutukset ja palaverit. Kuntien omavastuuosuudet pystytään 

siis pitkälti rahoittamaan hankkeisiin tehdyllä työllä.  

Valmistelut ja erilaiset työryhmät tavoitteiden saavuttamiseksi ovat jo 

alkaneet ja lisää erilaisia toimintaryhmiä perustetaan ja henkilöitä 

vastuutetaan kun konkretiaan valmistaudutaan. Aikataulu on tiukka 

vaikka muutokset maan hallituksen päätöksellä viivästyisivätkin. Oman 

työn ohella valtavaa ponnistusta vaativa muutos ja lisääntyvä työmäärä 

pakottaa miettimään työnkuvia, vastuualueita ja niiden jakamista sekä 

yleensä resursseja selvitä haasteista etenkin vastuuhenkilöiltä, 

esihenkilöiltä ja sote-johdolta. Tavoitteena on kuitenkin hankkeiden 

omavastuuosuuksien rahoitus omalla työllä mahdollisimman kattavasti. 

Vaihtoehtona on myös ulkopuolisen projektipäällikön palkkaaminen. 

Hanketöiden, työkokousten ja koulutusten jakaminen järkevästi ja 

perustehtävien hoitamisen ohella edellyttävät tehtäväkuvien 

tarkistamista ja vastuualueiden uudelleen jakamista. Tässä yhteydessä 

pitää tarkistaa myös nimikkeet vastaamaan muutettua tehtävää. Tämä 

on tärkeää henkilöstön kannalta myös hyvinvointialueelle siirryttäessä. 

Edellä mainituin perusteluin esitän, että asumispalveluiden 

palveluvastaavan virka muutetaan palvelupäällikön viraksi. 

Palvelupäällikkö vastaa projektipäällikön tehtävistä vanhuspalveluissa 

(sote- ja hyvinvointialueuudistus), vanhuspalveluista, sen henkilöstöstä 

ja vanhuspalveluiden kehittämisestä hankkeiden mukaisesti 

Konnevedelle sopiviksi. Hän vastaa myös kunnan 

hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä (kunnan hyvinvointisuunnitelma 

ja hyvinvointikertomus). Palveluvastaavan tehtäviä (mm.  

esihenkilötehtäviä) asumispalveluista siirretään kotiutushoitajalle. 

Palkkakuluja katetaan projekteihin varatuista määrärahoista. Muutos ei 

aiheuta lisäkustannuksia talousarvioon. Sosiaalitoimen henkilöstö 

siirtynee maakunnan/hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. 
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Palveluvastaavan kanssa on neuvoteltu asiasta ja hän on antanut 

suostumuksensa viran nimikkeen muutokseen ja vastuualueen 

muuttumiseen. 

  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Muutetaan palveluvastaavan 

(asumispalvelut) viran nimike palvelupäälliköksi 1.9.2021 alkaen.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus muuttaa 

palveluvastaavan (asumispalvelut) viran palvelupäällikön viraksi 

1.9.2021 alkaen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KOTIUTUSHOITAJAN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 

VIRKASUHTEEKSI 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 32 

Valmistelija: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

Konneveden kunta on sitoutunut Keski-Suomen sote-uudistukseen. 

Sote-uudistukseen kuuluu kaksi hanketta: Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelma sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen 

valmistelu -hanke. Hanketöiden jakaminen tarkoituksenmukaisesti ja 

perustehtävien hoitaminen edellyttävät tehtäväkuvien tarkistamista ja 

vastuualueiden uudelleen jakamista kunnissa.  

Kuntalain 81 § mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, 

hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. 

Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen 

ilman, että tehtävää varten on perustettu virka, esimerkiksi silloin kun 

kyse on vain lyhyestä määräaikaisuudesta, eikä sitä varten ole 

hallinnollisesti perusteltua perustaa virkaa. Virkasuhteen 

määräaikaisuuden perusteena voi olla myös esim. tilapäinen projekti tai 

muu tilapäinen tehtävä, kuten tässä tilanteessa on kyseessä.  

Edellä Sote-ltk § 31 kuvattuun nimikemuutokseen perustuen 

vastuunjaon ja päätöksenteon mahdollistamiseksi tulee kotiutushoitajan 

palvelussuhteen muoto työn suorittamisen edellytyksen vuoksi 

muutettava viraksi ajalle 1.9.2021-31.12.2022.  Muutos ei aiheuta 

lisäkustannuksia talousarvioon. Määräaikainen virkasuhde päättyy 

ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai ennalta määrätyn tehtävän 

tultua suoritetuksi. Sosiaalitoimen henkilöstö siirtynee 

maakunnan/hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. 

Kotiutushoitajan kanssa on neuvoteltu asiasta ja hän on tietoinen 

virkasuhteen ja työsuhteen eroista, hän on antanut suostumuksensa 

palvelussuhteen muodon muuttamiselle määräaikaisesti.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Muutetaan kotiutushoitajan tehtävä 

virkasuhteeksi ajalle 1.9.2021-31.12.2022. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus muuttaa 

kotiutushoitajan tehtävän viraksi ajalle 1.9.2021-31.12.2022. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KOTIHOIDON TOISEN AUTON VAIHTAMINEN 

Sosiaali- ja terveysltk § 33 

Valmistelijat: peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 ja 

kotihoidon palveluvastaava Susanna Lehtonotko p.040 8487842 

Konneveden kunnan kotihoidolla on käytössään kaksi autoa. Toinen 

autoista on Volkswagen Caddy vuosimallia 2007, joka on hankittu 

kunnalle vuonna 2015. Auton pääasiallinen käyttötarkoitus on 

kotihoidon tukipalveluna järjestettävä kotiin vietävä ateriapalvelu. 

Lisäksi autolla ajetaan normaaleja kotihoidon asiakaskäyntejä 

pääasiassa kirkonkylän alueella.  

 

Kyseisessä autossa on ollut paljon huollettavaa, jotka nostavat 

huomattavasti auton pidon kustannuksia ja aiheuttavat epävarmuutta 

palvelun tuottamiseen. Auto on kuluvan talven aikana ollut 

korjaamolla poissa ajokäytöstä useasti, jolloin korvaavaa kalustoa on 

pitänyt etsiä muualta. Ateriakuljetuksia ei pysty suorittamaan 

normaalilla henkilöautolla.  

 

Uuden auton hankintaa on alustavasti selvitetty kahdesta 

autoliikkeestä puhelimitse ja nettiautosta. Näiden tietojen pohjalta on 

koottu seuraavat suuntaa antavat tiedot: uuden auton hankinta 

kunnalle noin 30 000 euroa ja auton hankinta leasing-sopimuksella 

noin 400 euroa kuukaudessa (veroton hinta).  

 

Kotihoidon käyttötalouden puolella ei ole mahdollisuutta hankkia 

autoa ilman lisämäärärahaa eikä kotihoidolle ole määritelty 

investointeja vuoden 2021 talousarviossa.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Esitetään 30 000 euron lisämäärärahan 

myöntämistä kotihoidon auton Volkswagen Caddy vaihtamiseen. 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

kotihoidon investointeihin lisämäärärahaa 30 000 euroa em. 

kotihoidon auton vaihtamiseen. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

 
Sosiaali- ja terveysltk § 34 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175493 

 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla 1.1- 30.4.2021 

toteutunut seuraavasti:  (Tarkempi toteuma saadaan kokouksessa.) 

 

Sosiaali- ja terveystoimisto              Toteutunut.% 

Kate 22,9 % 

  

Lasten ja perheiden palvelut 

Kate          32,5 % 

 

Vammaisten palvelut 

Kate 26,8 % 

 

Päihdehuolto 

Kate 0,9 % 

 

Toimeentuloturva ja työllisyyttä 

tukeva toiminta 

Kate 27,9 %  

 

Avosairaanhoito 

Kate 20,8 % 

 

Mielenterveystyö 

Kate 32,3 % 

 

Vanhusten palvelut 

Kate                                                   28,1 % 

 

Suun terveydenhuolto 

Kate                                                   22,6 % 

 

Laitoshoito 

Kate                                                   24,0 % 

 

Erikoissairaanhoito 

Kate                                                   33,3 % 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Kate  28,5 % 
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Seututerveyskeskuksen korona-avustuksista tulleet hyvitykset vuodelta 

2020 on jaettu tälle vuodelle suunterveydenhuoltoon, avosairaanhoitoon 

ja laitoshoitoon. Hyvitys tuli niin myöhään tänä vuonna ettei sitä saatu 

enää viime vuoden tilinpäätökseen. 

 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

 

Sosiaali- ja terveysltk § 35 

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 

 

1. Peruspalvelujohtajan myöntämä Tutkimuslupa Jyväskylän 

Yliopiston MoRa-hankkeelle. (Monitoimijainen rakenteellisen 

sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalveluissa- hanke) 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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MAAKUNNALLINEN LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON OSTOPALVELUJEN 

KILPAILUTTAMINEN  

 

Sosiaali- ja terveysltk § 36 

Valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski, puh. 0400 

180 459 

 

Jyväskylän kaupunki kilpailuttaa lastensuojelun sijaishuollon osto-

palvelut ajalle 2022 – 2026. Nykyiset palvelut on kilpailutettu Keski-

Suomen kuntien yhteisenä hankintana vuonna 2010. Keski-Suomen 

sosiaali- ja terveysjohdon sekä Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön ja 

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen kuntakokouksissa on alustavasti 

linjattu, että myös tuleva kilpailutus toteutettaisiin siten, että Keski-

Suomen kaikki kunnat ovat siinä mukana.  Jyväskylän kaupunki 

vastaa kilpailuttamisen käytännön toteuttamisesta.  

Kilpailutus toteutetaan ajalla 1.6.2021- 28.2.2022. Tehtävästä vastaa 

projektipäällikkö Tarja Anttonen. Teknisessä toteuttamisessa on 

mukana Jyväskylän kaupungin laki- ja kilpailuttamispalvelut. 

Tarjouspyyntö käsitellään perustettavassa työryhmässä. Työryhmän 

toiminnasta, roolista ja vastuista voidaan sopia tarkemmin osapuolten 

kesken yhteistyösopimuksella.  

Kilpailutuksen tarkoituksena on ajantasainen palvelutarpeisiin 

vastaava ammatillisten perhekotipalvelujen ja laitospalvelujen hank-

inta.  

 

Kustannukset ja niiden jakautuminen 

Kustannusten jakautumista on esitelty Keski-Suomen sosiaali- ja ter-

veysjohdon 18.12.2021 kokouksessa. Kustannukset esitetään jakau-

tuvaksi liitteen 1 mukaisesti. Liitteenä on alustava laskelma, laskutus 

toteutetaan todellisten kustannusten mukaan. Kuntien maksuosuudet 

täsmentyvät kunnilta saatujen sitoumusten perusteella. Hankintajär-

jestelyn voimassaolon aikana voi aiheutua kustannuksia dynaamisen 

hankintamenettelyn ylläpitämisestä, kuten osallistumis- ja kilpailu-

tusvaiheen vuosittaisesta avaamisesta uusille toimijoille ja tarjouksil-

le. Näistä kustannuksista sovitaan erikseen ja ne voidaan käytännössä 

toteuttaa Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön laskutuksen yhteydessä.  

Kilpailutuksen toteuttamista varten Jyväskylän kaupunki tarvitsee 

mukaan lähteviltä kunnilta sitoumukset hankintaan osallistumisesta 

sekä valtakirjat hankintapäätöksen ja hankintasopimusten tekemistä 

varten. Päätökset kilpailutukseen osallistumisesta ja valtakirjat tarvi-

taan 17.5.2021 mennessä.   

 

Liitteet 

1. Luonnos kustannusten jakautumisesta 

2. Valtakirja hankintapäätöksen ja hankintasopimusten tekemistä varten 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Konneveden kunta päättää osallistua Jyväskylän 

kaupungin toteuttamaan maakunnalliseen lastensuojelun sijaishuollon osto-

palvelujen kilpailuttamiseen, ja kustannusten jakoon liitteenä olevien laskenta-

perusteiden luonnoksen mukaisesti. Konneveden kunta antaa erillisen liitteenä 

olevan valtakirjan Jyväskylän kaupungille.  

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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