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TULOSYKSIKÖIDEN ESIHENKILÖT JA HEIDÄN SIJAISET 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 8  

 
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493  

 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnan toiminnot jaetaan osastoihin, 

tulosyksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Kullakin osastolla on 

osastopäällikkö, jonka määrää kunnanhallitus, ja kullakin tulosyksiköllä 

esihenkilö. Asianomainen lautakunta määrää tulosyksiköiden esihenkilöt ja 

näiden sijaiset.  

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osasto jaetaan seuraaviin tulosyksiköihin:  

Sosiaali- ja terveystoimisto  

Lasten ja perheiden palvelut  

Vammaisten palvelut  

Päihdehuolto  

Toimeentuloturva ja työllisyyttä tukeva toiminta   

Vanhusten palvelut  

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus:  
Tulosyksiköiden esihenkilöt ja sijaiset vuodelle 2022 määrätään 

seuraavasti:  

 

Sosiaali- ja terveystoimisto  

- esihenkilö Eija Alhonen  

- esihenkilön sijainen Heli Lehtinen  

 

Lasten ja perheiden palvelut  

- esihenkilö Suvi Haapakoski 

- esihenkilön sijainen Perttu Lång 

 

Vammaisten palvelut  

- esihenkilö Suvi Haapakoski  

- esihenkilön sijainen Tiina Vainio-Stolt  

 

Päihdehuolto  

- esihenkilö Suvi Haapakoski  

- esihenkilön sijainen Perttu Lång  

 

Toimeentuloturva ja työllisyyttä tukeva toiminta  

- esihenkilö Suvi Haapakoski  

- esihenkilön sijainen Perttu Lång  

 

Vanhusten palvelut  

- esihenkilö Heli Lehtinen 

- esihenkilön sijainen Eija Alhonen 
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- Sirpa Lahtoniemi toimii palveluasumisen ja kuntouttavan yksikön 

henkilöstön esihenkilönä. Sijaisena Marita Pynnönen (Susanna 

Lehtonotkon vuorotteluvapaan ajan 27.9.2022 saakka).  

 

- Marita Pynnönen toimii kotihoidon ja muistihoitajan esihenkilönä. 

Sijaisena Sirpa Lahtoniemi.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VASTUUN SIIRTO SOSIAALI- JA TERVEYS-

LATAKUNNALTA KUNNANHALLITUKSELLE 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 9 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 579 0652  

 

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (523/2015; 1326/2010) 

toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja 

nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä, ongelmallista 

rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja 

yhteiskunnallisia haittoja. 

Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 §:n mukaan kunnan tulee 

organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta 

alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain mukainen toimielin. 

Toimielimen tulee varmistaa, että kunnan eri hallinnonalat 

toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä, päihdeoloja seurataan sekä 

päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä viestitään ja niihin liittyvää 

osaamista vahvistetaan kaikissa kunnan tehtävissä. Lisäksi 

toimielimen tulee lain mukaan huolehtia siitä, että kunnan omat 

toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja 

tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän 

ja erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön 

kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 päättänyt (Kh. 

12.11.2018 § 114 ja Kh. § 126), että sosiaali- ja terveyslautakunta 

nimeää alaisuuteensa Ehkäisevän päihdetyöryhmän (sos ja terv.ltk 

5.2.2019 § 6). 

Ehkäisevä päihdetyö säilyy kunnilla lakisääteisenä tehtävänä, kun 

hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tällöin sosiaali– ja 

terveyslautakunta lopettaa toimintansa. 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 

ehkäisevän päihdetyön vastuu siirtoa kunnanhallitukselle. 

Ehkäisevänä päihdetyöryhmänä jatkossa toimii hyvinvointi-

toimikunta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KAHDEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysltk § 10 

 

 Valmistelija; palvelupäällikkö Heli Lehtinen p. 040 597 0652  

 

Kunnanhallitus on antanut 20.3.2017 ja 14.3.2022 Konneveden 

vanhuspalveluihin lähihoitajan tehtäville täyttöluvan. Työn alku-

sijoituspaikat ovat kotihoidossa ja varahenkilöstössä kotihoidon 

vuosilomansijaisena.  

Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonais-

valtaisesta hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä, 

joten hänellä tulee olla hyvät tiimityöskentelytaidot. Kotihoidon työ 

on vaihtelevaa ja monipuolista. Kotihoito toimii ympärivuoro-

kautisesti. Ajokortti on kotihoidossa välttämätön. 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 haettavina  

Kuntarekrytoinnissa ja TE-palveluissa 15.3 - 31.3.2022. 

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 sopimuksen mukaan. Tehtäviä haki kaksi (2) 

lähihoitajaa: Poikolainen Sini ja Rautiainen Juho. Hakijat haasta-

teltiin 7.4 ja 11.3.22. Haastattelijoina toimivat palvelu-päällikkö Heli 

Lehtinen ja vs. palveluvastaava Marita Pynnönen. Haastattelijat 

esittävät tehtäviin valittavaksi Sini Poikolaisen ja Juho Rautiaisen 

koulutuksen, työkokemuksen ja tehtävään soveltuvuuden perusteella. 

Molemmat täyttävät tehtäviin vaadittavat kelpoisuusvaatimukset.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Tehtäviin valitaan Sini Poikolainen ja 

Juho Rautiainen. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy SOTE-

sopimuksen mukaan (02SOS06A). Sini Poikolainen on toiminut yli 

puoli vuotta sijaisena vanhuspalveluissa, joten koeaikaa ei aseteta. 

Juho Rautiaiselle asetetaan 6 kk:n koeaika. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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SOSIAALIASIAMIEHEN KATSAUS VUODESTA 2021 

Sosiaali- ja terveysltk § 11 
 Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493  

 

Lastensuojelu, vanhusten ja vammaisten henkilöiden palvelut 

sosiaaliasiamiehen yhteydenottojen aiheina vuonna 2021 

Vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan sosiaaliasiamiehelle tulleita 

yhteydenottoja. Sopimuskuntien asiamäärä kääntyi kasvuun, vuonna 

2021 selvitettäväksi tuli 439 eri asiaa (401 vuonna 2020). 

Yleisimmin yhteydenotto liittyi aiempien vuosien tavoin 

lastensuojeluun, josta tuli 121 (122) asiaa. Iäkkäiden palveluja 

käsiteltiin 82 (89) kertaa. Kolmanneksi eniten selvitettävää tuli 

vammaispalveluista, 65 (61) asiaa. Vuoden 2021 selvitys sisältää 

myös asiakaskokemuksia lastensuojelusta, iäkkäiden palveluista ja 

vammaispalveluista. 

Tyytymättömyys palvelun toteuttamiseen ja sosiaalityöhön lisääntyi 

selvästi edellisvuodesta. Sosiaalihuollon palveluja koordinoivan ja 

niistä päättävän sosiaalityön merkitys korostuukin 

palvelupalautteessa, erityisesti lastensuojelussa ja 

vammaispalveluissa, mutta myös aikuissosiaalityössä. 

Sosiaalipalveluista tehtyjä muistutuksia käsiteltiin kunnissa 78 (70 

vuonna 2020). Sosiaalihuollon asiakkaat kantelivat 

aluehallintovirastoon 75 asiasta, joista aluehallintovirasto siirsi 

kuntiin 27 muistutuskäsittelyyn. Viranhaltijapäätöksiin tehdyistä 247 

oikaisuvaatimuksesta lautakunta/jaosto hyväksy 26 (25). Hallinto-

oikeuteen valitettiin 37 (63) lautakuntien päätöksestä ja niistä 

hallinto-oikeus hyväksyi 11 (16). Hallinto-oikeudessa hyväksyttyjen 

valitusten osuus oli varsin suuri eli lähes 30 %. 

Sosiaaliasiamiehen toimenpidesuositukset painottuvat asioihin, jotka 

tulisi ottaa huomioon hyvinvointialueen valmistelussa:  

• Yhtenäistetään maakunnan sosiaalipalvelut huomioiden ensisijaisesti 

asiakkaiden yksilöllinen etu. 

• Järjestetään helposti hahmotettavia palvelukokonaisuuksia. 

Ehkäistään palvelujen kapea-alaistumista ja minimoidaan tarve 

palvelusta toiseen ohjailuun. Palvelun laatua varmistaa huolellinen 

kysyntätarkastelu: mihin tarpeeseen ja millaista apua ja tukea 

asiakkaat itse kokevat tarvitsevansa. 

• Turvataan asiakkaille oikeus laadukkaaseen sosiaalityöhön, jossa on 

pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Turvataan sosiaalialan ammattilaisille 

mahdollisuus tehdä lakien mukaista, eettisesti kestävää työtä.  
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• Hyödynnetään muistutus-, kantelu- ja muita palaute- sekä 

muutoksenhakutietoja tehokkaasti palveluja kehitettäessä. 

Valmistellaan kyseisiä tietoja ajantasaisesti kerryttävä seuranta sekä 

suojatut sähköiset muistutus- ja hakemusjärjestelmät.  

• Turvataan sosiaalihuollon erilaisia asumispalveluja tarvitseville 

mahdollisimman itsenäinen ja yksilöllinen asuminen riittävän 

pienissä yksiköissä ja lähellä omia verkostoja. Kehitetään myös 

perhehoitoa.  

• Vahvistetaan tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja 

innovatiivisuutta, jotta palvelujen käyttö- ja taloustietojen lisäksi 

kertyy tietoa tukitoimien vaikuttavuudesta, ja se tieto hyödynnetään 

ammattitaidon ja palveluiden kehittämisessä. 

 

Selvitys: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 (pdf). 

Infograafi vuoden 2021 selvityksestä (pdf). 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2022/04/Sosiaaliasiamiehen-selvitys-2021.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2022/04/Sosiaaliasiamiehen-selvitys-2021.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2022/04/Sosiaaliasiamiehen-selvitys-2021-infograafi.pdf
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

Sosaiali- ja terveysltk § 12 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493 

 

1. Tilannekatsaus Hyvinvointialueelle siirtymisestä.  

 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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