
 
 

 

  

KONNEVEDEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA   No 1/2022 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                                          Sivu  1 

KOKOUSAIKA  1.3.2022 klo 17.00-17.14 

KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien huone 

  JÄSEN:   VARAJÄSEN:  

Eeva Korhonen, pj          x                     Terhi Minkkinen       -   

Jouko Leskinen, vpj        x                     Mauri Hänninen        - 

Jari Huuskonen               -                     Sanna Utriainen         x       

Arvo Leppänen               x                     Juho Hintikka            -     

 Anna Häyrinen               -                     Mirja Hytönen           x  

                               

                                

           

 

              

 

                                                                      VARAJÄSEN: 

Mika Pasanen, kunnanjohtaja           x                 

Simo Väisänen, khall. pj                   x                                                     

Miia Minkkinen, khall edustaja        x          x 

Eija Alhonen, osastopäällikkö,  

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä                x                   

 

  § 1-7 

-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 Arvo Leppänen ja Mirja Hytönen 

 Tarkastusaika 

Konnevedellä 1.3.2022  

 

  

 

Arvo Leppänen                               Mirja Hytönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-

SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 

 

Paikka ja pvm 

 

Konneveden kunnan verkkosivuilla 2.3.2022 alkaen. 

 Virka-asema     Allekirjoitus 

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä    Eija Alhonen 
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KESKI-SUOMEN SOTE- HENKILÖLIIKENNEPALVELUT 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 1  

 

Valmistelija; johtava sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski p. 0400   

180459 

 

 

Keski-Suomen kunnista Hankasalmi, Jyväskylä, Jämsä-Kuhmoinen, 

Keuruu, Kinnula, Laukaa, Muurame, Saarikka (Saarijärvi, Kivijärvi, 

Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi), Toivakka, Wiitaunioni 

(Pihtipudas ja Viitasaari) ja Äänekoski kilpailuttivat Sote 

henkilöliikennekuljetukset yhteisesti toteutettuna hankintana vuoden 

2020 aikana. Maakunnallinen Sote henkilöliikenteen välitys ja 

kuljetuspalvelu otettiin käyttöön 1.6.2021 muiden kuin Keuruun ja 

Jyväskylän osalta. Keuruu liittyi maakunnalliseen toimintamalliin 

1.8.2021 ja Jyväskylä 16.1.2022. Toimintamalli toteutettiin 

eriytettynä niin, että välitys- ja kuljetuspalveluntuottajat 

kilpailutettiin erillissopimuksilla. Hankintamenettely toteutettiin 

siten, että kukin hankintaan osallistunut kunta toimi omana 

vastuuyksikkönään vastaten sekä omasta välityspalvelun 

sopimusosuudestaan että kullekin kuljetuspalvelualueelle 

(Kuntakohtaiset kuljetuspalveluntuottajasopimukset) kilpailutetuista 

kuljetuspalvelusopimuksista kuljetuspalvelutuottajien kanssa. 

 

Jyväskylän kaupunki teki hankintapäätöksen välityspalvelusta 

26.11.2020. Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. 

Muiden hankintaan osallistuneiden kuntien välityspalvelun 

hankintapäätöksistä ei valitettu. Markkinaoikeus kumosi Jyväskylän 

kaupungin hankintapäätöksen 2.11.2021 tekemällään päätöksellä 

velvoittaen kilpailuttamaan hankintamenettelyn uudelleen. Palvelu 

järjestetään edellä mainituissa kunnissa tällä hetkellä väliaikaisella 

hankintasopimuksella. 

 

Jyväskylän kaupunki on aloittanut hankintamenettelyn valmistelun 

markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Jyväskylän kaupungin 

irtaantuessa Keski-Suomen Maakunnallisesta sote- 

henkilöliikennekokokonaisuudesta, muuttuu alkuperäisen 

hankintasopimuksen sisältö ja määrä, mukaan lukien ennakoitu 

hankinta-arvo. Tällöin sopimuskokonaisuus purkautuu myös muiden 

mukana olevien tilaajatahojen suhteen.  

 

Tällä hetkellä voimassa olevan sopimuskauden hankinta-arvoksi 

arvioitiin 1,5 milj. Jyväskylän kaupungin välityspalvelun arvo tästä 

on n. 60 %. Kuljetuspalveluiden kuljetuspalvelutuottajien 

kilpailuttaminen toteutettiin nykyisessä toimintamallissa Jyväskylän 

kaupungin ylläpitämällä Dynaamisella hankintajärjestelmällä, joka 

tullaan päättämään uuden hankinnan yhteydessä. 
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Kuljetuspalveluiden osuudeksi arvioitiin sopimuskaudella noin 5-20 

milj. Euroa. Kuljetusten ennakoidun arvon vaihteluväli on ollut iso, 

koska hankinta on sisältänyt niin kutsuttuja optioiksi luokiteltuja 

kuljetuksia.  

 

Uuden hankintamenettelyn valmistelussa tulee huomioida 1.1.2023 

aloittava Keski-Suomen hyvinvointialue. Nykyisen Keski-Suomen 

Sote- henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelun tilaajatahojen 

kuljetuspalveluiden järjestämisvastuut siirtyvät hyvinvointialueille, 

jolloin Tilaajatahoksi vaihtuu Keski-Suomen hyvinvointialue. 

Hyvinvointialuetta valmisteleva valmistelutoimielin suosittelee 

kunkin tilaajana toimivan kunnan huomioivan kyseisen uudistuksen 

ja lähiaikana voimaan tulevan muutoksen.  

 

Kuljetuspalvelut keskitetään yhden tilaajatahon järjestämäksi 

hankintamenettelyn myötä. Hankintayksikkönä tulee olemaan Keski-

Suomen Hyvinvointialue. Hankinta toteutetaan vuoden 2022 aikana.  

Sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2023 ja Keski-Suomen 

Hyvinvointialue on tuolloin jo voimassa oleva ja toimii tämän 

hankintamenettelyn alaisuuteen kuuluvien palveluiden 

järjestämisvastuullisena Tilaajatahona.   

 

Uusi hankintamenettely toteutetaan Jyväskylän kaupungin 

vetovastuisesti. Palvelun toteutusmalli muutetaan nykyisestä 

toimintamallista ja sote-henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelu 

kilpailutetaan kokonaisvaltaisena palveluratkaisuna. 

Ratkaisumallissa huomioidaan muun muassa nykyiset 

ongelmakohdat sekä tuodaan asiakkaalle varmuus palvelun 

saatavuudesta. Hankintaan liitetään mukaan kaikki sote-

henkilöliikennepalveluosuudet, joiden järjestämisvastuu tulee 

siirtymään uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Hankinnan 

toteutuksesta vastaa Jyväskylän kaupungin laki- ja 

kilpailuttamispalvelut. Hankintamenettelyn sisällöllinen osuus 

valmistellaan yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa sekä 

Keski-Suomen Hyvinvointialueen valmistelutoimielimen kanssa. 

 

Kunkin kunnan palveluiden järjestämismalli toteutuu nykyisessä 

muodossaan siihen saakka, kunnes uusi toimintamalli on saanut 

lainvoimaisen hankintapäätöksen. Kunnat toimivat 

hankintasopimusten luovuttavina tilaajatahoina Keski-Suomen 

hyvinvointialueelle, mikäli uusi hankintapäätös ei ehdi tulla 

lainvoimaiseksi. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KAIJA LAULAISEN IRTISANOUTUMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 2 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652 

 

Vanhuspalvelujen perushoitaja Kaija Laulainen pyytää eroa 

perushoitajan tehtävästä 10.1.2022 päivätyllä 

irtisanomisilmoituksella jäädessään eläkkeelle 1.7.2022 alkaen.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Kaija Laulaiselle myönnetään ero 

perushoitajan tehtävästä 1.7.2022 alkaen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

lähihoitajan (ent. perushoitaja) tehtävälle täyttöluvan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KATJA HEINOSEN IRTISANOUTUMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 3 

 

 Valmistelija; palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842 

 

Vanhuspalvelujen lähihoitaja Katja Heinonen pyytää eroa 

lähihoitajan tehtävästä 22.12.2021 päivätyllä 

irtisanomisilmoituksella. Katja Heinonen on työlomalla tehtävästään 

6.2.2022 saakka. Katja Heinosen työsuhde päätetään työloman 

loppuun. 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Katja Heinoselle myönnetään ero 

lähihoitajan tehtävästä 7.2.2022 alkaen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää 

tehtävälle täyttöluvan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KAHDEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 4 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 597 0652  

 
Kunnanhallitus on antanut 7.6.2021 ja 30.11.21 Konneveden 

vanhuspalveluihin lähihoitajan tehtäville täyttöluvan. Työn 

alkusijoituspaikat ovat varahenkilöstössä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja 

huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoivasta sekä toimii osana 

moniammatillista työyhteisöä, joten hänellä tulee olla hyvät 

tiimityöskentelytaidot. Lähihoitajan tulee toimia asiakaslähtöisesti 

asiakkaan toimintakykyä tukien. Lisäksi hänen tulee olla kiinnostunut 

ikääntyneiden palveluista, oma-aloitteinen ja halukas kehittämään 

vanhuspalveluiden toimintaa.  

Työ on kolmivuorotyötä. Tehtävät ovat olleet haussa Kuntarekrytoinnissa 

ja TE-palveluissa 1.12 - 22.12.2021. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan 

tehtävään on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aikaisempi sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattitutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

(817/2015) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rekisteröinti 

(Valvira). Lisäksi hakijalla tulee olla voimassa olevat lääkeluvat 

(LoveLOP, PKV, GER1 ja GER2). Lisäksi edellytämme hygieniapassia ja 

tartuntatautilain 1227/2016 (48§) mukaista rokotussuojaa. Valittujen on 

esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.  

Tehtävät täytetään 1.3.2022 alkaen. Tehtäviä haki neljä (4) lähihoitajaa: 

Kuusela Raija, Liimatainen Salla, Manninen Riina ja Poikolainen Sini. 

Haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat, mutta Kuusela Raija perui 

hakemuksensa tässä vaiheessa. Muut hakijat haastateltiin 4 - 5.1.2022. 

Haastattelijoina toimivat palvelupäällikkö Heli Lehtinen ja kotiutushoitaja 

Sirpa Lahtoniemi. Haastattelijat esittävät tehtäviin valittavaksi Salla 

Liimataisen ja Riina Mannisen koulutuksen, työkokemuksen ja tehtävään 

soveltuvuuden perusteella.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Tehtäviin valitaan Salla Liimatainen ja 

Riina Manninen. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy SOTE-sopimuksen 

mukaan (02SOS06A). Valitut ovat toimineet yli puoli vuotta sijaisena 

vanhuspalveluissa, joten koeaikaa ei aseteta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VALINTA 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 5  

 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493  

 

Kunnanhallitus on 31.1.2022 kokouksessaan myöntänyt sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle täyttöluvan sosiaalityöntekijän virkaan. Virka 

on ollut haussa Kuntarekrytoinnissa ja TE-palveluissa 1.2.-

18.2.2022. 

 

Sosiaalityöntekijää haetaan lapsiperhepalvelujen, lastensuojelun ja 

lastenvalvojan tehtäviin. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 

ammattihenkilölain 817/2015 (7§ ja 32§) mukainen 

sosiaalityöntekijän pätevyys. Palkkaus on SOTE-sopimuksen 

mukainen, palkkatoiveet huomioidaan. Virassa noudatetaan 6 

kuukauden koeaikaa. Viran hakijoina voidaan huomioida myös 

loppuvaiheen sosiaalityön opiskelijat. Edellytämme, että sosiaalityön 

aineopinnot ja käytännön harjoittelu on suoritettu. 

 

Valitun on ennen viran vahvistamista toimitettava hyväksyttävä 

lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

edellyttämä ote rikosrekisteristä. 

 

Virkaa hakivat määräaikaan mennessä Margit Laaksonen YTM, 

Suonenjoelta ja Perttu Lång VTM, Konnevedeltä. 

 

Margit Laaksonen haastateltiin 14.2.2022 ja Perttu Lång 21.2.2022. 

Haastattelijoina toimivat peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, johtava 

sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski sekä perheohjaaja Tuija Mehto. 

Haastattelijat olivat yksimielisiä Margit Laaksosen valitsemiseksi 

sosiaalityöntekijän virkaan.  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan 

Margit Laaksonen ja varalle Perttu Lång. Tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi määrätään 3600 euroa kuukaudessa (02SOS04A). Koeaika 

on kuusi (6) kuukautta. 

Muutettu ehdotus: Margit Laaksosen vetäydyttyä hakuprosessista 

sosiaalityöntekijäksi valitaan Perttu Lång. Tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi määrätään 3600 euroa kuukaudessa (02SOS04A). Koeaika 

on kuusi (6) kuukautta. 

   

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 

Sosaiali- ja terveysltk § 6 

                                               Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

Gubbe Sydänystävä Oy ilmoittaa toiminnastaan Konneveden 

seudulla. Yritys tarjoaa ei-sairaanhoidollista kotiapua vanhuksille; 

ulkoilua, kauppa-apua, siivousta ja muuta ennaltaehkäisevästi 

aktivoivaa ja kuntouttavaa palvelua. Toimintaympäristö on koko 

Suomi. Yritys on lähettänyt ilmoituksen yksityisten 

sosiaalipalvelujen tuottamisesta Konneveden seudulla sekä kaikki 

vaadittavat liitteet yrityksestä Gubbe Sydänystävä Oy / Y-tunnus 

2949014-6. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

          Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

Sosaiali- ja terveysltk § 7 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

1. Konneveden kunnan osallistuminen sosiaali- ja 

terveysministeriön tulevaisuuden kotona asumista tukevien 

palvelujen kokonaisuuden kehittämisen erillishakuun ajalla 2022-

2023. 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



KONNEVEDEN KUNTA  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
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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     

 

1,6,7 

 

 

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

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät  

  

2-5 

 

 

 

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

valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

2-5 

 

 

 

 
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 

 

2-5 

 

 

 

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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