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TOTEUMAVERTAILU 2018
Sosiaali- ja terveysltk § 8.
Valmistelija; Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175 493

01.01.2018 - 31.12.2018

TP

Budjetti

Bu-muutos

Budjetti+

Toteutuma

Käyttö

2017

2018

2018

muutos

2018

%

00000210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO
9650 KULUT

-82.130,14

-81.570

9750 KATE

-82.130,14

-81.570

-81.570

-78.266,21

95,95

0

-81.570

-78.266,21

95,95

00000230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
9600 TUOTOT

22.498,42

19.000

19.000

22.766,55

119,82

9650 KULUT

-459.798,38

-523.470

-70.000

-593.470

-580.446,84

97,81

9750 KATE

-437.299,96

-504.470

-70.000

-574.470

-557.680,29

97,08

00000241 VAMMAISTEN PALVELUT
9600 TUOTOT

114.872,24

133.600

133.600

125.048,91

93,60

9650 KULUT

-950.561,54

-998.960

-998.960

-936.302,03

93,73

9750 KATE

-835.689,30

-865.360

-865.360

-811.253,12

93,75

9650 KULUT

-11.833,35

-11.500

9750 KATE

-11.833,35

-11.500

0

00000245 PÄIHDEHUOLTO
-11.500
0

-11.500

0

00000250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLL. TUKEVA TOIM.
9600 TUOTOT

15.508,39

28.000

28.000

20.574,42

73,48

9650 KULUT

-215.279,87

-240.740

-240.740

-209.753,56

87,13

9750 KATE

-199.771,48

-212.740

0

-212.740

-189.179,14

88,93

9650 KULUT

-1.397.212,59

-1.219.700

-350.000

-1.569.700 -1.383.976,83

88,17

9750 KATE

-1.397.212,59

-1.219.700

-350.000

-1.569.700 -1.383.976,83

88,17

00000260 AVOSAIRAANHOITO

00000269 MIELENTERVEYSTYÖ
9600 TUOTOT

444,20

500

500

9650 KULUT

-90.622,62

-115.430

-115.430

-82.992,36

71,90

9750 KATE

-90.178,42

-114.930

-114.930

-82.992,36

72,21

1.156.950

0

00000276 VANHUSTEN PALVELUT
9600 TUOTOT

1.316.252,17

1.156.950

1.177.279,41

101,76

9650 KULUT

-5.581.869,18

-5.368.350

-382.000

-5.750.350 -5.668.809,54

98,58

9750 KATE

-4.265.617,01

-4.211.400

-382.000

-4.593.400 -4.491.530,13

97,78

9650 KULUT

-368.218,78

-387.300

-387.300

-387.263,77

99,99

9750 KATE

-368.218,78

-387.300

0

-387.300

-387.263,77

99,99

9650 KULUT

-612.570,17

-294.000

-70.000

-364.000

-336.792,11

92,53

9750 KATE

-612.570,17

-294.000

-70.000

-364.000

-336.792,11

92,53

9650 KULUT

-3.405.541,03

-3.017.500

-250.000

-3.267.500 -3.195.773,54

97,80

9750 KATE

-3.405.541,03

-3.017.500

-250.000

-3.267.500 -3.195.773,54

97,80

00000280 SUUN TERVEYDENHUOLTO

00000290 LAITOSHOITO

00000295 ERIKOISSAIRAANHOITO

00000201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
9600 TUOTOT

1.469.575,42

1.338.050

1.345.669,29

100,57

9650 KULUT

-13.175.637,65

-12.258.520

-1.122.000

-13.380.520-12.860.376,79

1.338.050

96,11

9750 KATE

-11.706.062,23

-10.920.470

-1.122.000

-12.042.470-11.514.707,50

95,62
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Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
Sosiaali- ja terveysltk § 9.
Valmistelija; Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen, p. 0400 175 493
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikäihmisille,
joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn
alentumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista
huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa.
Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautisen
palveluasumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, avustamisen ja
toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä. Palvelusetelin arvo ja
taso määräytyvät tuen tarpeesta johdettujen perusteiden mukaan ja
määrittelyn tukena on käytetty vanhuspalveluissa käytössä olevia
mittareita. Palvelusetelin tasot ja arvot on eritelty sääntökirjassa.
Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille
asiakkaille, jotka täyttävät palvelu- ja tukiasumiseen pääsyn
myöntämisperusteet.
Palvelusetelituottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja
kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat hyväksytään
palvelusetelituottajiksi.
Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Palvelun- tuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista
annetun lain (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetun
lain (152/1990) sekä muun tämän sääntökirjan (3.5.2017 § 52)
mukaista palvelutoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.
Lisäksi sen tulee olla saanut aluehallintoviranomaisen lupa antaa
ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen
vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan
palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän
toiminnasta aiheutu- vien henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut
toimintansa edellyttämät voimassa olevat vakuutukset.
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan
vähintään tehostetun palveluasumisen sääntökirjan mukainen.
Palveluseteliyrittäjäksi on tullut hakemus 29.3.2019 Mehiläinen
Hoivapalvelut Oy:ltä, Mainiokoti Konnevedessä Konnevedellä.
Mainiokoti Konnevesi on 33-paikkainen tehostetun palveluasumisen
yksikkö erityisesti muistisairaille vanhuksille.
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n, Mainiokoti Konneveden hakemus
liitteineen palveluseteliyrittäjäksi täyttää kaikki haussa ilmoitetut
kriteerit. Hakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
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Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sosiaali- ja
terveyslautakunta hyväksyy Mehiläinen Hoivapalvelut
Oy:n, Mainiokoti Konneveden tehostetun
palveluasumisen palveluseteliyrittäjäksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN KATJA VEHNIÄISELLE
Sosiaali- ja terveysltk § 10.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400
175 493.
Vanhuspalvelujen sairaanhoitaja Katja Vehniäinen pyytää eroa
sairaanhoitajan tehtävästä 15.4.2019 lukien.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Katja Vehniäiselle myönnetään ero
sairaanhoitajan tehtävästä 15.4.2019 lukien.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää
tehtävälle täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä
/
2019
Pöytäkirjanpitäjä

Konneveden kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

9.4.2019

20
______________________________________________________________________________________
_-__

ERON MYÖNTÄMINEN LIISA MARJATTA PIETILÄISELLE
Sosiaali- ja terveysltk § 11.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400
175 493.
Vanhuspalvelujen sairaanhoitaja Liisa Marjatta Pietiläinen pyytää eroa
sairaanhoitajan tehtävästä 1.6.2019 lukien jäädäkseen eläkkeelle.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Liisa Marjatta Pietiläiselle myönnetään
ero sairaanhoitajan tehtävästä 1.6.2019 lukien.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää
tehtävälle täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN MARJA LEENA SUOPANKILLE
Sosiaali- ja terveysltk § 12.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400
175 493.
Vanhuspalvelujen sairaanhoitaja Marja Leena Suopanki pyytää eroa
sairaanhoitajan tehtävästä 1.6.2019 lukien.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Marja Leena Suopankille myönnetään
ero sairaanhoitajan tehtävästä 1.6.2019 lukien.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää
tehtävälle täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä
/
2019
Pöytäkirjanpitäjä

Konneveden kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

9.4.2019

22
______________________________________________________________________________________
_-__

ERON MYÖNTÄMINEN PIRJO JOKINIEMELLE
Sosiaali- ja terveysltk § 13.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400
175 493.
Vanhuspalvelujen sairaanhoitaja Pirjo Jokiniemi pyytää eroa
sairaanhoitajan tehtävästä 1.4.2019 lukien.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Pirjo Jokiniemelle myönnetään ero
sairaanhoitajan tehtävästä 1.4.2019 lukien.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää
tehtävälle täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN SOSIAALIASIAMIEHEN
SELVITYS VUODELTA 2018
Sosiaali- ja terveysltk § 14.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400
175 493.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
sosiaaliasiamiestoiminta kattaa Keski-Suomen 23 kuntaa.
Sosiaaliasiamies pyrkii osaltaan edistämään keskisuomalaisten
yhdenvertaisuutta ja oikeutta tarpeenmukaisiin laadukkaisiin
sosiaalipalveluihin. Selvitys kuvaa asiakkaiden oikeuksien ja aseman
kehitystä kunnittain ja maakunnallisesti.
Sosiaaliasiamiehelle kertyi vuonna 2018 eri asiatapahtumia 445,
joista 428 Kosken sosiaaliasiamiessopimuskunnista. Sopimuskuntien
asiamäärä väheni edellisvuodesta 3 %. Yhteydenotoista 26 % oli
luonteeltaan tiedustelua ja 74 % tyytymättömyyttä. Palvelun
toteuttaminen oli ylivoimaisesti yleisin yhteydenottosyy ja viestii
ristiriidasta koetun palvelutarpeen ja siihen vastaamisen välillä.
Muita tyypillisiä syitä olivat päätökset, tiedontarve
sosiaalipalveluista ja kohteluongelmat.
Konnevedeltä tilastoitiin vuonna 2018 kolme (3)
sosiaaliasiamiesasiaa ja ne kaikki liittyivät ikääntyneiden
palveluihin. Asioinneista välittyi tyytymättömyys palvelun
toteuttamiseen, kohteluun, jonotus- ja käsittelyaikaan sekä
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen.
Konnevedeltä ilmoitettiin, että vuonna 2018 ei tullut sosiaalihuollon
asiakaslain mukaisia muistutuksia, viranhaltijoiden päätöksiin ei
haettu muutoksia eikä oikeusasteista palautunut hyväksyttyjä
valituksia. Kunnasta ei myöskään ollut hallintokanteluja Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.
Toimenpidesuosituksia annettiin yleisesti: Sosiaalihuoltolain
soveltamista tehostetaan, Palvelujen hankintamenettelyssä
painotetaan palvelun laatua, riittävyyttä ja asiakasosallisuutta;
varmistetaan riittävä valvonta, Sosiaalihuolto osallistuu edelleen
aktiivisesti Sote-integraation edistämiseen. Sosiaali- ja
terveydenhuolto ovat yhdessä enemmän ja pystyvät vastaamaan
vaikuttavammin palvelutarpeisiin.
Konnevedelle ei osoitettu toimenpidesuosituksia vaan niistä todettiin
seuraavasti: Sosiaaliasiamiehen vuoden 2017 selvityksen johdosta
Konnevedellä on päivitetty kunnan nettisivuja ajan tasalle ja sinne
on lisätty puuttuvia sosiaalipalvelujen hakemuksia ym. lomakkeita.
Lastensuojeluilmoitus ja sosiaalihuoltolain mukainen
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yhteydenottolomake sekä sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
nettisivuilta ovat löytyneet jo aiemmin, mutta niidenkin löytymistä on
pyritty parantamaan entisestään. Asiakkailla on mahdollisuus antaa
palautetta, ja esimerkiksi sosiaalitoimen odotustiloista löytyy
asiakaspalautelaatikko. Sosiaalitoimen virat on täytetty pätevillä
työntekijöillä, ja kuntaan on perustettu varhaiskasvatuksen
erityisopettajan virka.
Linkki: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018 (pdf, 2,78 Mt)
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 45/2019
111 sivua

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Sosiaali- ja terveysltk § 15.
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.
Liitteenä on sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus vuodelta
2018.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy
toimintakertomuksen. Kunnan tilinpäätös toimintakertomuksineen on
hyväksytty kunnanhallituksessa 27.3.2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
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Sosiaali- ja terveysltk § 16.
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493

1.Viranhaltijan päätös: Peruspalvelujohtaja Eija Alhonen on tehnyt
viranhaltijan päätöksen: Ostetaan Kotihoidon käyttöön Oulun liikkeen Pörhön
Autoliike Oy:ltä Nissan Qashqai dCi 130 Visia 4WD, rek.JJZ-795, vm. 2016,
hinta 16 936,94 (ei sis. alv) Konnevedelle kuljetettuna 14.3.2019.
2. Peruspalvelujohtajan tekemä ostopalvelusopimus yksilö- ja
ryhmätyönohjauksesta sekä valmennuksesta sosiaalitoimen yksiköihin ja
mielenterveystyöhön Kipinöivä Tarja Humala Tmi:n kanssa vuodelle 2019.

3. Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntainfo: Asiakasmaksua koskevaan
laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. asiakkaalla on oikeus hakea
asiakasmaksuun muutosta. http://www.stm.fi/kuntainfot
4. Valvira: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen siten, että terveydenhuollon palveluista vastaava
johtaja on 213 eri toimipaikassa Petri Nooa Bono.
5. Valvira: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja
ilmoitus palvelutoiminnan alkamisesta Meditas Oy:lle Raisioon.
6. Valvira: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja
ilmoitus palvelutoiminnan alkamisesta Pro-tukipiste ry:lle Helsingin
yksikköön.
7. Valvira: Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan,
Attentio Oy:n toimipaikan toimintakuntien laajentaminen 23 eri
kuntaan/kaupunkiin.
8. Valvira: Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan toiminnan keskeyttäminen 1.2.2019 alkaen Tampereella,
Salossa, Jyväskylässä ja Huittisessa.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Liite §15 9.4.2019

YLEISTAVOITE: Sote-uudistukseen valmistautuminen.

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO
TP 2017

Toimintatuotot

Alkuperäinen TA
2018

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

Toteutuma

Toteuma %

0

0

0

0

0

0

Toimintakulut

82 130

81 570

0

81 570

78 266

95,95

Toimintakate

-82 130

-81 570

0

-81 570

-78 266

95,95

Suunnitelmapoistot

0,00 €

Laskennalliset erät

-3 815,12 €

Toiminnan kuvaus: Lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano. Annettu enemmän aikaa perehtyä
päätettäviin asioihin. Käyty vuoropuhelua lautakunnan jäsenten kanssa.
Tilikauden olennaisimmat tapahtumat/muutokset: Sosiaalijohtaja jäi vuosiloman kautta eläkkeelle vuoden
lopussa. Hänen tehtävänsä jaettiin pääosin peruspalvelujohtajalle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle. Sosiaalija terveyslautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja käsitteli 61 pykälää.
Lautakunnalle ei tehty
oikaisuvaatimuksia viranhaltijoiden päätöksistä. Lautakunnan esittelijänä toimi sosiaalijohtaja/osastopäällikkö
lokakuun loppuun asti ja sen jälkeen peruspalvelujohtaja/osastopäällikkö.
Tavoite: Lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaan
Toteutuminen: Kunta oli mukana Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluissa eri ryhmissä.
Sosiaalijohtaja osallistui palvelutuotantotyöryhmään. Palvelurakennetta on muutettu edelleen vähitellen
soteen mukautuvaksi. Palvelurakennetyöryhmä jatkaa työskentelyään ja kokoontumisiaan, mukaan on
kutsuttu lautakunnan puheenjohtaja.
Talousarvio ylittyi mm. eläkemaksuissa, ICT-kuluissa, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
vanhuspalvelujen kuluissa sekä lastensuojelukuluissa.

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
TP 2017

Toimintatuotot

Alkuperäinen TA
2018

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

19 000
523 470

0

19 000

Toimintakulut

22 498
459 798

70 000

Toimintakate

-437 230

-504 470

-70 000

Suunnitelmapoistot

0,00 €

Laskennalliset erät

-19 801,04 €

Toteutuma

Toteuma %

119,82

593 470

22 767
580 447

-574 470

-557 680

97,08

Toiminnan kuvaus: Lastensuojelu ja yleiset perhepalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, sosiaali- ja
kriisipäivystys, lastenvalvojan tehtävät.

97,81

Tilikauden olennaiset tapahtumat:
Vuonna 2018 tuli yhteensä 45 lastensuojeluilmoitusta sekä pyyntöä lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi 31:stä
eri lapsesta. Ilmoittajatahoja olivat terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt, sosiaalipäivystys, poliisi- ja
opetustoimen edustajat sekä lapsen huoltajat. Palvelutarpeen arviointi tehtiin 6 lapselle.
Huostassa ja sijaishuollossa oli vuoden aikana kolme lasta. Yksi lapsi tarvitsee hoidettavuutensa vuoksi kaksi
laitoshoitopaikkaa. Jälkihuollon palveluissa oli kolme nuorta, joista kahden jälkihuolto päättyi vuoden 2018
aikana. Kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia ei tehty yhtään. Lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa vuoden
2018 lopussa oli 19 lasta ja sosiaalihuollon asiakkuudessa 4. Lastensuojelun tärkeimmät yhteistyökumppanit
ovat olleet kunnan perhepalveluiden lisäksi Äänekosken perheneuvola ja lasten- ja nuortenpsykiatria.
Lastensuojeluasiat on hoidettu määräaikojen puitteissa. Tukiperheissä tai lyhytaikaisessa perhehoidossa oli
yhdeksän lasta. Vaalijalasta ostettiin kuntouttavia hoitojaksoja sijaislapselle sijaisperheen jaksamisen tueksi.
Perhetyön tavoitteena on ollut vanhemmuuden sekä lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. Perhetyötä on
tarjottu ennaltaehkäisevänä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna ja lastensuojelun tukitoimena.
Vanhempia, lapsia ja nuoria on tavattu perheiden kotona ja sosiaalitoimistossa sekä verkostopalavereissa.
Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä 2018 tehtiin 14 perheessä, joissa oli yhteensä 20 lasta/nuorta.
Lastensuojelun perhetyötä tehtiin muutamassa perheessä. Erotilanteet ja lasten tapaamisasiat olivat tuen
aiheena 3 perheen kohdalla. Perhetyöntekijä on toiminut sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuoltolain
mukaisissa palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen selvityksissä sekä lasten sopimusneuvotteluissa.
Perhetyöntekijä on pitänyt Konneveden kouluissa tunne- ja vuorovaikutustunteja ja vetänyt muskaria MLL:n
perhekahvilassa. Seurakunnan kanssa yhteistyössä on pidetty Lapsiarkkia kerran viikossa ja maapallokerhoa
6 – 10 vuotiaille.
Lastenvalvoja sovittelee erotilanteessa vanhempien näkemyksiä, valvoo lasten etuja ja vahvistaa vanhempien
välisiä lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimuksia. Huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia vahvistettiin 38 ja
elatussopimuksia 36. Neuvolassa ennen lapsen syntymää tunnustettuja isyyksiä vahvistettiin 10.
Moniammatillinen lapsityöryhmä kokoontui 3 kertaa. Työryhmään osallistuu sosiaalitoimen ja terveystoimen
lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä työntekijöitä. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä kuuluu ryhmään ja
osallistuu mahdollisuuksien mukaan.
Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä vaihtui, uusi työntekijä aloitti tehtävässään 1.9.2018. Sosiaalijohtajan jäätyä
lokakuussa vuosilomalle ennen eläkkeelle siirtymistään, hänen tehtävät jaettiin muiden työntekijöiden kesken.
Lapsiperheiden sosiaalityöntekijälle siirtyi uutena tehtävänä vammaisten lasten asiat.
Tavoitteet: Lasten ja nuorten perhekeskusmalliin liittyvien perhepalvelujen yhteensovittaminen kunnassa
jatkuu vuonna 2018. Intensiivisen perhetyön tuottaminen kunnan omana palveluna. Lastensuojelutarpeiden
selvitystyön tuottaminen kunnan omana palveluna. Sosiaalihuoltolain mukaisten kevyempien tukitoimien
hyödyntäminen lastensuojelun asiakkuuden sijasta. Lasten harrastusten tukeminen, korvaa esim.
tukihenkilötoiminnan ostopalvelun tarvetta.
Toteutuminen:
Perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamisia ja koulutuksia vuoden aikana on ollut neljä eri puolilla KeskiSuomea. Satunnaisesti on osallistuttu myös muihin Keski-Suomen LAPE:n tapaamisiin ja seminaareihin.
Lastensuojelun avohuollon ostopalveluja on hankittu vain yhteen lyhyeen tukihenkilöjaksoon, muuten on
pärjätty omilla palveluilla. Lastensuojelun asiakkuuksia on arvioitu ja osa on siirretty yleisiin sosiaalipalveluihin
vuoden 2019 alusta.
Alkuperäiseen talousarvioon haettiin lisämäärärahaa ylittyneisiin sijaishuollon kustannuksiin.

241 VAMMAISTEN PALVELUT
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut

Alkuperäinen TA
2018

114 872
950 562

Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-835 689
–5 271,12 €

Laskennalliset erät

-43 665,82 €

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

133 600
998 960

0

133 600

0

-865 360

0

Toteutuma

Toteuma %

93,60

998 960

125 049
936 302

-865 360

-811 253

93,75

93,73

Toiminnan kuvaus: Vammaisten laitospalvelut, toimintakeskus, asuntola Leppälintu, perhehoito, vammaisten
asumispalvelut sekä muut vammaisten palvelut ja tukitoimet.
Tilikauden olennaiset tapahtumat:
Työ- ja päivätoimintaa järjestettiin 21 henkilölle toimintakeskuksessa sekä 3 henkilölle avotyötoimintana.
Työtoimintaa myytiin kuudelle neljän eri kunnan asiakkaalle. Asiakkaina oli myös kuntouttavan työtoiminnan ja
työkokeilun henkilöitä. Toimintakeskus työllisti 4H kesätyöntekijöitä. Ohjaajia on kaksi. Pitkäaikainen ohjaaja
irtisanoutui maaliskuussa 2018, ja hänen tilalleen on rekrytoitu pitkien sijaisjärjestelyjen jälkeen uusi vakituinen
ohjaaja. Toimintakeskuksella kokoontui kansalaisopiston taidepiiri ja seurakunnan diakonissa on käynyt.
Asiakkaiden kanssa retkeiltiin Häkärinteellä vammaislaskettelupäivillä sekä Saviolla tansseissa. Uusia
alihankintatöitä aloitettiin, mutta asiakaskunta on muuttunut enemmän päivätoimintapainotteiseksi, joten talon
sisäistä toimintaa on pyritty kehittämään, ja löytämään jokaiselle mielekästä tekemistä. Yhteistyötä on kehitelty
mm. Rautalammin toimintakeskuksen kanssa (Vappujuhlat). Kuntosalilla käydään kerran viikossa ja liikunta/jumppatuokioita on joka päivä. Toimintakeskuksen väki ulkoilee joka päivä säiden salliessa.
Päivä- ja työtoimintaa on ostettu neljälle henkilölle yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Viitasaaren kaupungilta.
Tehostettu palveluasuminen ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta kahdeksalle henkilölle. Ostopalvelun hinta
vaihteli 45,50 -319,75 euroa vuorokaudelta. Kahden henkilön kustannukset maksetaan kuntamuuton
perusteella Laukaan kunnalle. Lasten omaishoidon vapaat järjestettiin perhehoitona. Palvelua käytti kahdeksan
lasta.
Asuntola Leppälinnun asiakaskunta on ikääntynyttä hoitoa tarvitsevaa sekä nuorempia asumisvalmennusta
tarvitsevia. Asumisvalmennusta tarvitseville on tehty asumisvalmennussuunnitelmat. Leppälinnussa on kaksi
ohjaajaa, jotka tekevät kaksivuorotyötä, sekä osa-aikainen työntekijä kotipalvelusta aamuvuoroissa. Tarvittavat
yökäynnit on hoidettu kotihoidon kautta. Leppälinnussa asui 6 henkilöä. Kesällä 2018 rivitalon päätykaksion
asukkaat siirtyivät Leppälinnun asiakkaiksi (+2 henkilöä). Lisäksi Leppälintu on tarjonnut tukea, ohjausta ja
sosiaalista kuntoutusta yhdelle asuntolan ulkopuolella asuvalle henkilölle. Leppälintu on toiminut myös
autistisen asiakkaan hätävarapaikkana. Asiakkaiden kanssa on tehty yhteisiä retkiä ja käyty tapahtumissa.
Asuntolassa on aloitettu kerhotoimintaa, johon voivat osallistua myös kotona asuvat.
Kuntoutusohjauksen piirissä on 8 kehitysvammadiagnoosilla olevaa lasta/nuorta. Kehitysvammaisten nuorten
toisen asteen opiskelupaikkoja ja tuetun asumisen paikkoja on kartoitettu. Seurakunnan kanssa yhteistyö
kehitysvammaisten lasten/nuorten kerho- ja leiritoimintana on jatkunut edellisten vuosien tapaan.
Kuntoutusohjaaja vastaa kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta ja perheiden kanssa tehtävästä
moniammatillisesta yhteistyöstä. Työaika on 50%. Syksyllä 2018 aloittanut varhaiskasvatuksen kiertävä
erityisopettaja vastaa alle kouluikäisten ja esikoululaisten vammaisten lasten varhaiskuntoutuksesta.
Kehitysvammaisten lasten kanssa tehdään yhteistyötä.
Muina vammaisten palveluina ja tukitoimina asiakkailla on käytössään vammaispalvelulain mukaisia
kuljetuspalveluja ja tarvittaessa on myönnetty tukea asunnon muutostöihin sekä vammaisen henkilön elämää
helpottaviin välineisiin ja laitteisiin. Henkilökohtainen avustaja on myönnetty kahdeksalle asiakkaalle.
Tavoitteet: Leppälintu turvaa asukkaiden hyvän ja laadukkaan elämän sekä tarjoaa lyhytaikaista
asumisvalmennusta ja asumistaitojen kartoitusta sitä tarvitseville. Toimintakeskus tarjoaa asiakkaille
virikkeellistä ja mielekästä tekemistä sekä edistää terveellisiä elämäntapoja liikunnan ja kulttuurin keinoin.
Oman toiminnan kehittäminen ja ostopalvelujen vähentäminen.
Toteutuminen. Kunnan mahdollisuudet rakentaa uutta asumisyksikköä lähivuosina ovat rajalliset.
Kirkonkylän kaavaehdotuksessa on tonttivaraus uuden yksikön rakentamisen varalle. Toimintakeskuksessa
on panostettu monipuolisen tekemiseen ja päivittäisen liikunnan huomioimiseen. Asuntola Leppälinnussa on
vuonna 2018 kehitetty erityisesti nuorille asiakkaille suunnattua asumisvalmennusta. Leppälinnussa on alettu
valmistaa ruokaa itse.
Määrärahat pysyivät talousarvion puitteissa.

245 PÄIHDEHUOLTO
TP 2017

Toimintatuotot

Alkuperäinen TA
2018

0

0

TA -muutokset

0

TA - muutosten
jälkeen

0

Toteutuma

Toteuma %

0

0

11 833

Toimintakulut
Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-11 833
0,00 €

Laskennalliset erät

0,00 €

11 500

0

11 500

-11 500

0

-11 500

0

0

0

0

Toiminnan kuvaus: Päihdeklinikan palvelut ja laitoskuntoutusjaksot ostopalveluna sekä kunnan oma
päihdetyö.
Tilikauden olennaiset tapahtumat: Paikallisella tasolla päihdetyötä tehdään osana peruspalveluja, kuten
aikuissosiaalityötä ja kunnan mielenterveystyötä. Asiakkaita on ohjattu myös Äänekosken päihde- ja
mielenterveyspalveluihin, josta kunta ostaa päihdetyön avopalvelua. Uusia tapoja tavoittaa asiakkaita on
pyritty kehittämään, ja asiakkaiden kynnystä palveluiden piiriin hakeutumiseksi on pyritty madaltamaan.
Kuntouttava työtoiminta toimii monen asiakkaan kohdalla päihdehaittoja lievittävänä ja ehkäisevänä palveluna.
Päihdekuntoutusjaksolla laitoksissa ei ollut yhtään asiakasta vuoden 2018 aikana. Äänekosken
päihdepalveluissa on vuoden aikana asioinut 3 konnevetistä.
Tavoite: Panostetaan päihdehuollossa avopalveluihin ja palvelun tuottamiseen omana toimintana.
Toteutuminen: Päihdetyössä on pystytty ennaltaehkäisevän toiminnan ja avopalvelujen kautta välttämään
laitoshoitojaksot.
Määrärahat alittuivat päihdehuollon osalta.

250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut

Alkuperäinen TA
2018

15 508
215 280

Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-199 771
0,00 €

Laskennalliset erät

-7 314,45 €

Toiminnan kuvaus:
aikuissosiaalityö.

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

28 000
240 740

0

28 000

0

-212 740

0

Toimeentulotuki,

kuntouttava

työtoiminta,

Toteutuma

Toteuma %

73,48

240 740

20 574
209 754

-212 740

-189 179

88,93

työmarkkinatuen

kuntaosuus

87,13

ja

Tilikauden olennaiset tapahtumat: Asiakkaita on pitkin vuotta ohjeistettu perustoimeentulotukihakemusten
teossa Kelaan, tulkittu heidän kanssaan Kelalta tulleita päätöksiä, tehty Kelalle asiakkaiden
toimeentulotukiasioihin liittyviä selvityksiä ja lausuntoja sekä avustettu päätösten oikaisujen teossa. Kunta
vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Vuonna 2018 Kela välitti kuntaan 15
toimeentulotukihakemusta (Kelasto), jonka lisäksi asiakkaat ovat olleet myös suoraan yhteydessä
sosiaalitoimistoon. Toimeentulotukihakemuksia yhteensä vuonna 2018 37, joista 6 kiireellisiä.
Osana kunnan ja Kelan välistä yhteistyötä Kelan palveluneuvoja jalkautui pitämään asiakasvastaanottoa
Konneveden kunnantalolle 13.11.2018.
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli asiakkaita vuoden aikana yhteensä 23. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä
kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 1367 päivää, mikä on 220 päivää enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavan
työtoiminnan palvelua myytiin yhden asiakkaan osalta Äänekosken kaupungille.
Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden määrä (ns. kuntien ”sakkolista”) vaihteli vuoden
aikana maaliskuun 37 työnhakijasta 27 työnhakijaan (huhti-, touko-, elo- ja syyskuun tilanne). Ko. henkilöitä
on tavoiteltu aikuissosiaalityön toimesta joko osana työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP)
tai yhteistyössä Duunitiimin työsuunnittelijan kanssa. Yhdessä työnhakijan kanssa on kartoitettu hänen
nykytilannettaan ja mahdollisia työllistymisen esteitä, ja pyritty löytämään polkuja kohti työelämää. TEhallinnon asiantuntija jalkautui Konnevedelle osana työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP)
vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa. TYPissä oli asiakkaita vuoden lopussa 54. Yhteydenpito TE-toimistoon ja
Kelan kuntoutusasiantuntijoihin järjestyy sosiaalitoimistosta käsin tarvittaessa myös videoneuvotteluna.
Sosiaalityön johtavan viranhaltijan tehtävät, osa aikuisten vammaispalveluista sekä lastenvalvojan sijaisuus
siirtyivät osaksi aikuissosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa sosiaalijohtajan jäätyä lomille marraskuussa 2018 ja
sen myötä eläkkeelle.

Tavoite: Kutsutaan kartoitusajalle kaikki Kelan ilmoittamat yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät
työnhakijat.
Toteutuminen: Kela ilmoitti kuntaan 26 työttömän työnhakijan tiedot, joille oli maksettu työmarkkinatukea
yhteensä 200 päivältä työttömyyden perusteella tai joiden oikeus työmarkkinatukeen alkaa välittömästi
työttömyyspäivärahan enimmäisajan päätyttyä. Lähes kaikki heistä kutsuttiin tapaamiseen yhteistyössä
Duunitiimin kanssa. Kutsutuista vain kolme jätti saapumatta tapaamiseen ilmoittamatta. Tapaamisella käytiin
läpi työnhakijan tilannetta ja pyrittiin löytämään suunnitelma työllistymisen edistymiseksi. Työnhakijoita
ohjattiin mm. työkokeiluihin, sairauslomalla ja eläkeselvittelyyn. Tapaamisissa syntyi asiakkuuksia Duunitiimiin
ja/tai työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Edellä manituista työttömistä
työnhakijoista 12 oli työllistynyt palkkatyöhön vuoden loppuun mennessä.
Määrärahat pysyivät talousarvion puitteissa.

260 AVOSAIRAANHOITO
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät

Alkuperäinen TA
2018

0
1 397 213

0
1 219 700

-1 397 213
-1 219 700
0,00 €

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

0

0

350 000
-350 000

Toteutuma

Toteuma %

1 569 700

0
1 383 977

0
88,17

-1 569 700

-1 383 977

88,17

-19 136,50 €

Toiminnan kuvaus: Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tuottamat Konneveden terveysaseman lääkärin ja
sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, neuvolatoiminta, kuntoutus, hoitotarvikejakelu ja eläkevastuut.
Perusterveydenhuollon avohoidon (lääkäri, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, terapeutit) palveluita toteutui v.
2017 13 426 kpl ja v. 2018 12 905 kpl, johtuen palvelurakennemuutoksesta. Avoterveydenhuollossa hoidettujen
potilaiden määrä on pysynyt ennallaan. Hoitajavastaanotto on lisääntynyt (l ääkkeenmääräämishoitajan työpanos
näkyy) ja lääkärinvastaanotto on vähentynyt.
Seututerveyskeskuksen avoterveydenhuollon kattamiseen haettiin lisämääräraha.

269 MIELENTERVEYSTYÖ
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut

Alkuperäinen TA
2018

444
90 622

Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-90 178
0,00 €

Laskennalliset erät

-6 030,68 €

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

500
115 430

0

500

0

-114 930

0

Toteutuma

Toteuma %

116 430

0
82 992

71,90

-114 920

-82 992

71,90

Toiminnan kuvaus: Psykiatrisen sairaanhoitajan ja lähihoitajan vastaanotot kunnan toimintana sekä psykiatrin
palvelut ostopalveluna.
Tilikauden olennaiset tapahtumat: Kotihoidon lähihoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja pitivät vastaanottoa
ja tekivät mielenterveystyön kotikäyntejä. Psykiatri on pitänyt vastaanottoa joka toinen viikko. Asiakkaita on
psykiatrilla käynyt vuoden aikana n. 60 ja psykiatrisella sairaanhoitajalla n. 100. Sairaanhoitajan vastaanoton
asiakkaiden ikä on painottunut alle 50-vuotiaisiin ja lähihoitajan yli 65-vuotiaisiin.
Tavoitteet: Tarjotaan aikuisille kunnan asukkaille matalan kynnyksen mielenterveys- ja kriisipalveluita.
Verkostoitua sidosryhmien kanssa ja kehittää sidosryhmien tietoisuutta mielenterveystyöstä.
Toteutuminen: Avohoidon tarpeisiin on pääsääntöisesti pystytty vastaamaan. Muutamia maksusitoumuksia
on myönnetty Laukaan psykiatrian poliklinikalle perustelluista syistä.
Määrärahat pysyivät talousarvion puitteissa.

0

276 VANHUSTEN PALVELUT
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät

Alkuperäinen TA
2018

1 316 252
5 581 839

1 156 950
5 368 350

-4 265 587
-4 211 400
-2 121,60 €

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

0

1 156 950

382 000
-382 000

Toteutuma

Toteuma %

101,76

5 750 350

1 177 279
5 668 810

-4 593 400

-4 491 530

97,78

-284 770,32 €

Toiminnan kuvaus: Vanhusten asumispalvelut, pitkäaikainen laitoshoito, kotihoito, seniorineuvola,
omaishoidontuki, fysioterapia, muistityö sekä tukipalvelut.

Tilikauden
olennaiset
tapahtumat:
Vuonna
2018
keskityttiin
kunnan
vanhuspalveluissa
palvelurakenneuudistuksen jatkamiseen. Päätettiin edelleen painottaa palveluja asiakaslähtöisesti ja
kustannustehokkaasti. Kuntouttavan yksikön ja kotikuntoutuksen toiminnalla saatiin säästöä sairaalapaikkojen
kustannuksissa.
Sote-palveluiden kilpailutus syksyllä 2017 oli raskas ja otti veronsa runsaina sairauslomina vielä vuoden 2018
kevään aikanakin. Yhteistyö perusterveydenhuoltoa tuottavan Seututerveyskeskuksen kanssa on ollut
edelleen koetuksella kilpailutuksen jälkeen.
Loppuvuodesta 2017 Koskikaraan arviointijaksoihin/intervallijaksoihin remontoidut yhden hengen huoneet
muutettiin keväällä 2018 asunnoiksi. Koskikarasta tuli näin 11 asunnon yksikkö. Osa asunnoista on mitoitettu
pariskunnille.
Ruusaliisan kiinteistö siirtyi Konneveden kunnan omistukseen 30.11.2018.
Uusi asumispalvelujen palveluvastaava aloitti virassaan 1.8.2018.
Palvelukeskuksen kiinteistön siivoajat siirtyivät teknisen toimen työntekijöiksi 1.10.2018.
Sosiaalijohtaja jäi vuosilomalle loppuvuodeksi lokakuun alussa ja siirtyi vuoden vaihteessa eläkkeelle. Hänen
vastuualueensa jaettiin muille sosiaalitoimen viranhaltijoille.
Vanhainkoti/Kuntouttava yksikkö: Vanhainkodin yksikössä pitkäaikaisia laitoshoidon paikkoja on 7, jotka
olleet lähes koko vuoden täynnä. Elokuusta 2017 lähtien vapautuvia pitkäaikaishoidon paikkoja on täytetty
harkiten, tarkoituksena vähentää pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ja muuntaa niitä tehostettuun
palveluasumiseen sekä lyhytaikaisiin paikkoihin. Paikkamäärä saatu vuoden 2018 kuluessa puolitettua.
Vanhainkodin tiloihin on perustettu Kuntouttava yksikkö lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia asiakkaita varten
(pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevia ennen kotiutusta, saattohoidossa olevia, omaishoidon vapaita,
seurantajaksolla olevia kotihoidon asiakkaita mm.), Kuntouttava yksikkö aloitti toimintansa 1.5.2018.
Kuntouttavan yksikön paikkaluku on ollut 9. Vanhainkodin ja kuntouttavan yksikön paikkaluku yhteensä on 16
paikkaa ja ne ovat olleet lähes aina täynnä. Hoitopäiviä yksikössä oli 3516 pitkäaikaisia ja 1602 lyhytaikaisia
sekä 284 jaksohoitopaikoilla (esim. Omaishoidon lomapaikat). Tavoitteena edelleen laitospaikkojen
vähentäminen ja muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Vanhainkodin hoitopäivän hinta oli
136,51 euroa/netto. Yhden asiakkaan hoito on ostettu Sairaskotisäätiöltä. Tämä asiakas on menehtynyt
syksyllä 2018.
Palveluasuminen: Konnevedellä on Palvelukeskuksessa kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä:
Koskikara, Kotipihlaja ja Ruusaliisa. Niissä on yhteensä 40 asuntoa ja ne kaikki ovat olleet koko ajan täynnä.
Muistisairaiden tehostetut asumispalvelut ostettiin Mehiläinen Oy:n hallinnoimasta Mainiokoti Konnevedestä
(entinen Villa Konnevesi). Myös sen käyttöaste on koko vuoden ollut konnevetisten osalta lähes sata. Kunnan
palveluna tehostetun palveluasumisen hinta oli n. 100,00 euroa/vrk/netto.
Kahden asiakkaan tehostettu palveluasuminen on ostettu yksityisiltä palveluntarjoajilta Konneveden
ulkopuolelta lähinnä asiakkaiden vaikeahoitoisuuden vuoksi. Mainiokodin 32 paikkaa on ollut pääsääntöisesti
konnevetisten muistisairaiden käytössä.
Vanhuspalvelujen laitos – ja palveluasumisen ostopalvelujen vuorokausihinta vaihteli 117,50 –210,00 euron
välillä.

98,58

Kotihoito: Kotihoidon palvelujen painopiste siirtyi voimakkaammin säännöllisen kotihoidon puolelle maakuntauudistuksen ohjeistusten mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä laski lievästi, mutta käyntien
määrät sekä käyntien kestot kasvoivat. Voimakasta kasvua asiakkaiden palveluntarpeessa oli 65-74 vuotiailla,
joka kasvoi 101,3% käynnin kestolla mitattuna. Tilapäisen kotihoidon osuus väheni.
Kotihoidon kehittämiseen on panostettu monella eri osa-alueella. Kotihoidossa jatkettiin edellisenä vuonna
aloitettua Keski-Suomen Kukoistava Kotihoito-hanketta. Hankkeessa painotettiin Konneveden osalta
kotikuntoutuksen kehittämiseen, kotihoidon pääsykriteereiden tarkentamiseen, välittömän työajan
nostamiseen, hoidon jatkuvuuden parantamiseen, omahoitajajärjestelmän kehittämiseen ja lääkehuollon
turvallisuuteen. Hankkeen myötä myös toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä kehitettiin voimakkaasti.
Järjestelmän käyttöön on resursoitu yhden henkilön työaika.
Vuonna 2018 jatkettiin myös Kansakoulu-hanketta, jolla parannetaan henkilöstön kirjaamisvalmiuksia ja
tietoturvaa. Henkilöstön koulutuksiin on panostettu.
Kotiutushoitajan ja kuntouttavan yksikön yhteistyötä kehitettiin turvallisten kotiutusten lisäämiseksi.
Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on jatkettu 75-vuotiaille ja 65-vuotiaille.
Tukipalveluna tarjottiin ateriapalvelua, kylvetyspalvelua, pyykkipalvelua, turvapalvelua, asiointipalvelua ja
hoitotarvikejakelua. Kotihoidon henkilöstö toteutti tukipalvelukäynnit.
Kotihoidon käynnit kohdistuvat pääsääntöisesti vanhuskotitalouksiin. Käyntejä tehtiin myös lapsiperheisiin,
joissa oli tarvetta ennalta ehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta.
Seniorineuvola: vastaanottotoimintaa kotihoidon sairaanhoitajien toimesta kerran viikossa. Palvelua käytti 73
asiakasta. Asiakasmäärä nousi edellisvuodesta 10,6%.
Fysioterapia: Kukoistava kotihoito hankkeen kotikuntoutusosion toteutus ja ennalta ehkäisevä ryhmätoiminta
kuntalaisille sekä omaishoitajien tukeminen painotti kotihoidon fysioterapiatoimintaa. Myös Kuntouttavan
yksikön perustaminen huhtikuussa 2018 lisäsi yhteistyötä kuntouttavan yksikön fysioterapian ja kotihoidon
fysioterapian välillä.
Muistihoitaja: Muistihoitajan asiakasmäärä on ollut vuoden aikana kasvava. Asiakasmäärä on kasvanut
11,5%. Muistihoitaja tekee työtään tiiviisti asiakkaan, omaisten ja kotihoidon kanssa. Muistihoitaja ja
fysioterapeutti ovat yhdistäneet voimavaransa ryhmäliikuntatuokioissa, jolloin ryhmiä ollaan pystytty
tarjoamaan entistä monipuolisemmin.
Omaishoito: Omaishoidontukea vuoden 2018 lopussa rahallisena sai 11 vanhuksen hoitajaa ja 13
lapsen/nuoren hoitajaa. Omaishoidon tukea tarjottiin muutamalle ikäihmiselle myös pelkkinä vapaapalveluina.
Vuoden aikana 6 omaishoitajaa poistui palvelujen piiristä.
Aktiivista yhteistyötä oli mm. vanhustenkotiyhdistyksen, seurakunnan, SPR:n ja oppilaitosten kanssa.
Vanhustenkotiyhdistys palkkasi liikunnanohjaajan pitämään jumppaa ikäihmisille viikoittain vanhustentalolla,
SPR:n vapaaehtoiset järjestivät ystävänpalvelua ja omaishoitajille toimintaa kuukausittain sekä yhteistyössä
seurakunnan kanssa he järjestivät ikäihmisille viikoittain ohjelmallisen Ruusan kahvikammarin. Opiskelijoita oli
edellisvuosia vähemmän oppilaitoksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Tavoitteet:

•

Työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden lisääminen tukemalla henkilöstöä muutokseen ja ammattitaidon
kehittämiseen.

•

Kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hoitaa asiakkaat hyödyntäen henkilöstöä yli toimipaikka
rajojen

•

Innovatiivisesti tarkastella toimintatapoja ja selkeyttää prosesseja

•

Asiakkaiden osallistaminen ja omaehtoiseen toimintakyvyn säilyttämiseen tukeminen, turvallisen
ikääntymisen ennakoimiseksi. Kotikuntoutuksen kehittäminen.

•

Noudatetaan hallitusohjelman kärkihankkeiden mukaisia ohjeistuksia ja valmistaudutaan
lähipalveluja kehittämällä SOTEen.

Tavoitteiden toteutuminen:

Henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu työpaikka- ja terveystarkastuksin, kehityskeskusteluin, yhteisin
tekemisin ja säännöllisin palaverein sekä TYHY-päivin.
Työtyytyväisyydessä ei olla kuitenkaan saavutettu vuoden aikana tavoitetta, sillä työntekijät ovat olleet
stressaantuneita jatkuvista muutoksista. Tilanteissa on käytetty runsaasti työnohjausta ja työterveyshuoltoa.
Henkilöstön työkierto aloitettiin tehostetussa palveluasumisessa ja palveluun pääsyn kriteereitä tarkasteltiin
tehostetusti.
Henkilöstö otettiin mukaan ideoimaan toimintatapojen uudistamista ja palveluprosesseja avattiin sekä
muutettiin tarpeen mukaan. Henkilöstöä on ohjattu myös koulutuksiin entistä tehokkaammin ja
systemaattisemmin.
Omahoitajuutta on kehitetty sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien ajantasaisuutta ja sisältöä.
Kuko-hankkeen myötä kotikuntoutukseen kehitettiin toimintamallit, joita päästiin pilotoimaan. Kuntouttavan
hoidon yksikön toiminta käynnistettiin ja ennaltaehkäisevään työhön panostettiin sairaalajaksojen
vähentämiseksi. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tiivistettiin asiakkaiden omaehtoisen toimintakyvyn
tukemisessa.
Vanhuspoliittisen ohjelman ja Hallituksen kärkihankkeiden ohjeistamana on vanhusten palveluja kehitetty.
Myös Maakuntauudistuksen linjauksia on noudatettu. Yhteistyössä mm. Mainiokodin, Seututerveyskeskuksen
ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on kehitetty vanhuspalveluja tavoitteiden mukaisesti.
Lisämäärärahaa haettiin mm. ylittyneiden eläkemaksujen, ICT-kulujen ja sijaiskustannusten takia.

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut

Alkuperäinen TA
2018

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

Toteutuma

Toteuma %

0

0

0

0

0

0

368 219

387 300

0

387 300

387 264

99,99

-387 300

0

-387 300

-387 264

99,99

Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-368 219
0,00 €

Laskennalliset erät

0,00 €

Toiminnan kuvaus: Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tuottamat suun terveydenhuollon palvelut
Konnevedellä.
Suun terveydenhuollon käyntejä kertyi v. 2017 3 397 kpl ja v. 2018 3 010 kpl.
Määrärahat pysyivät talousarvion puitteissa.

290 LAITOSHOITO
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut

Alkuperäinen TA
2018

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

Toteutuma

Toteuma %

0

0

0

0

0

0

612 570

294 000

70 000

364 000

336 792

92,53

-294 000

-70 000

-364 000

-336 792

92,53

Toimintakate
Suunnitelmapoistot

-612 570
0,00 €

Laskennalliset erät

0,00 €

Toiminnan kuvaus:
Seututerveyskeskuksen toimintaa. Sairaalan vuodeosastohoito Seututerveyskeskuksen terveyskeskuksissa,
painottuen Laukaaseen.
Vuonna 2018 Konneveden asukkaiden hoitopäiviä kertyi Keuruun vuodeosastolla 5 ja Laukaan vuodeosastolla
646 eli yhteensä hoitopäiviä kertyi 656. Vuonna 2017 hoitopäiviä kertyi yhteensä 1 213. Sairaalahoidossa eri
potilaita oli vuonna 2017 183 ja vuonna 2018 149. Palvelurakennemuutos ja kuntouttavan yksikön toiminnan
aloittaminen ovat vähentäneet merkittävästi hoitopäivien määrää.

295 ERIKOISSAIRAANHOITO
TP 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Suunnitelmapoistot

Alkuperäinen TA
2018

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

Toteutuma

Toteuma %

0

0

0

0

0

0

3 405 541

3 017 500

250 000

3 267 500

3 195 774

97,80

-3 405 541
-3 017 500
0,00 €

-250 000

-3 267 500

-3 195 774

97,80

0,00 €

Laskennalliset erät

Toiminnan kuvaus: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta. Erikoisairaanhoidon oma toiminta ja
ostopalvelut,
ensihoito,
perusterveydenhuollon
päivystys,
psykiatrinen
palveluasuminen,
kehitysvammaneuvola, psykiatrinen laitoshoito ja erityisvelvoitteet.
Erikoissairaanhoidon lähetteitä oli vuonna 2017 625 kpl, vuonna 2018 580 kpl. Eniten käytettiin kirurgian,
psykiatrian, silmä- ja sisätautien palveluita. Iältään yli 65-vuotiaiden lähetteitä oli 232, 50- 64 vuotiaiden 149 ja
15-49 vuotiaiden 152. 15-49 vuotiaiden lähetemäärä väheni, samoin yli 65-vuotiaiden.

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TP 2017

Alkuperäinen TA
2018

Toimintatuotot

1 469 575

1 338 050

Toimintakulut

13 175 608

12 258 520

Toimintakate
-11 706 032
-10 920 470
Suunnitelmapoistot
-7 392,72 €
Laskennalliset erät

TA -muutokset

TA - muutosten
jälkeen

Toteutuma

Toteuma %

1 338 050

1 345 669

100,57

1 122 000

13 380 520

12 860 377

96,11

-1 122 000

-12 042 470

-11 514 708

95,62

-384 533,93 €

Palkat ja palkkiot 97,70 %, henkilöstösivukulut 94,00 %, palvelujen ostot 95,51 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat
118,59 %, avustukset 93,98 %, muut toimintakulut 83,92 %.

