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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika Torstai 21.3.2019 kello 9:00 

 

Paikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 

 

Läsnä 

 

Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry 

Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry 

Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry 

Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven eläkeläiset ry, paikalla klo 10.15 asti 

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry, paikalla klo 9.10 alkaen 

Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta, paikalla klo 10 asti  

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri, Siilinjärven kunta 

 

Seija Leppänen, vs. vanhustyön asiantuntija, Siilinjärven kunta 

 

Poissa Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

 

 

Käsiteltävät asiat 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa todettiin 

kokouksen läsnäolijat ja poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen. 

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

    Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla. Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 

3. Vanhuspalveluyksiköiden valvonta, Seija Leppänen kertoo 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalipalveluista 

(1053/2011) ohjaavat keskeisesti yksityisten tuottamista ja valvontaa. Ympärivuorokautisen hoidon osalta 

toteuttajina Valvira, AVI: t ja kunnat. Siilinjärven kunnan virallinen valvonnasta vastaava on sosiaali- ja 

terveystoimi. Kunnan omien palvelujen valvonta toteutetaan samalla tavalla kun yksityisten kohdalla. Vuoden 

2019 valvontasuunnitelmassa yhtenä kohteena ovat valvontakäynnit kunnan omiin tehostetun 

palveluasumisen yksiköihin.  

 

Suunnitelmalliset tarkastukset toteutuvat kerran vuodessa. Perustellusta syystä valvontakäynnin voi suorittaa 

myös ennalta ilmoittamatta. Valvontakäynti voi käynnistyä kun esim. kuntalaisen tekemän ilmoituksen 

pohjalta. Henkilön hoitopaikkaan tulleet ilmoitukset tulee saattaa tiedoksi myös kuntaan.  

Tarkastuksissa yksittäisten henkilöiden hoito- ja lääkesuunnitelmia voidaan tarkistaa tarvittaessa. Vänrikin 

tilannetta on selvitetty yhteistyössä Siilinjärven kunnan, Valviran ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.  
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Vanhus- ja vammaisneuvoston mukaan hoivapalvelujen valvontaa tulisi kehittää. Joissain kunnissa 

tarkastuskäynneillä on ollut mukana valtuutettuja ja tämä on koettu hyvänä. Esitetään, että jatkossa 

valvontakäynneillä olisi mukana sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Ehdotetaan kunnan toimijoita 

osallistumaan myös vanhus- ja vammaisneuvostoa ja hyödyntämään sen asiantuntijuutta seuraavassa 

kilpailutuksessa palvelujen laadun osalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdottaa myös kuntien välistä 

yhteistyötä valvontakäyntien toteutuksessa. Seija Leppänen kertoo, että Siilinjärven ja Kuopion välillä on 

paljon yhteistyötä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnassa, mutta yhteistyötä ei ole ainakaan vielä 

toistaiseksi hyödynnetty koskien kuntien omien yksiköiden valvontaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on 

kiinnostunut ikääntyneiden palvelujen toteuttamisesta Siilinjärvellä ja pyytää mielellään asiantuntijoita 

keskustelemaan aiheesta myös jatkossa. Seija Leppäsen esitys muistion liitteenä.  

 

4. Voimaa vanhuuteen ohjelman toteuttaminen Siilinjärvellä, mukana olevat kertovat 

Siilinjärvellä toteutuu Voimaa Vanhuuteen ohjelma. Ohjelmasta vastaa Ikäinstituutti tarjoten kunnille 

mentorointia ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen. Siilinjärvellä suunnittelua viedään eteenpäin 

ydinryhmän ja laajanryhmän toteuttamana. Vanhus- ja vammaisneuvostossa herää ajatus, että yhtenä 

ohjelman toimenpiteenä voisi olla ikääntyneillä suunnatun liikuntakalenterin toteuttaminen.  

 

5. Palaute Lautakuntien kokouksista ja valtuuston kokouksesta, mukana olleet kertovat 

Sivistyslautakunnan kokouksessa käsitelty Siilinjärven kunnan päihdetilannetta, joka on erityisesti nuorien 

kohdalla huolestuttavaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa päivitettiin ikääntyneiden päivätoiminnan ohje ja 

sovittiin kehitysvammaisten, päihde-ja mielenterveyskuntoutujien sekä iäkkäiden asumispalveluiden 

hankinnan kilpailuttaminen vuoden 2020 alussa. Keskustelua käytiin myös Attendo Vänrikin tilanteesta, kuten 

sen henkilömitoituksesta. Kunnan valtuuston kokouksessa käsiteltiin terveyskeskuksen 

toteutussuunnitelmaa. Päätöksenä oli uuden terveyskeskuksen rakentaminen tämän hetkisen 

terveyskeskuksen viereen. Lisäksi valtuuston kokouksessa käsiteltiin Siilinjärven kunnan vuoden 2018 

hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia.  

 

6. Vanhustenviikon (6 - 13.10.2019) ja vammaisten päivän suunnittelun eteneminen 

Suunnitteluryhmä on kokoontunut 20.3.2019 ja käsitellyt ensimmäistä alustavaa viikon ohjelmasuunnitelmaa.  

Ohjelman suunnittelussa on hyödynnetty aiemmilta vuosilta saatua kokemusta.  

Vammaisten päivän suunnittelukokous järjestetään 22.3.2019.  

 

7. Kuopion vanhus- ja vammaisneuvoston vierailun ohjelman suunnittelu 

Kuopion vanhusneuvosto on tulossa tutustumaan Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan 

16.5.2019. Tilaksi on varattu Helenan Soppa. Lisäksi he tutustuvat Akuliinaan ja Etelä-Siilinjärven kylät 

yhdistyksen toimintaan. Tapaamisen asialistalle yhtenä asiana nostetaan kuntien välinen yhteistyö 

ikääntyneiden palveluasumisen valvonnasta. Viljo ja Tanja pohtivat asialistaa eteenpäin ja lähettävät muille 

kommentoitavaksi. Riitta Vuorimaa on estynyt tulemaan tähän 16.5. järjestettävään kokoukseen.  

 

8. Siilinjärvi Kuntaliiton Kokeilujalostamossa osallisuuspiste ja järjestöyhteistyö idealla 

Tanja Tilles-Tirkkonen kertoo, että Siilinjärvi on päässyt mukaan Kuntaliiton kokeilujalostamoon samaan 

ohjausta hankeideaan siilinjärveläisille suunnatusta ”Tapaamo” toiminnasta, jossa järjestöjen rooli toiminnan 

toteuttamisessa voisi olla keskiössä.  
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Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta


Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus sosiaalipalveluista (1053/2011) ohjaavat 
keskeisesti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista ja valvontaa


Toteuttajat: Valvira,  AVI: t ja kunnat


1) Ympärivuorokautiset palvelut eli luvanvaraiset


2) Ilmoituksen varaiset eli tarkoittaa hoiva- ja vanhuspalveluissa kotiin 
annettavia palveluaja (kotihoito ja kotipalvelun tukipalvelut) 


Sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on kunnalla, on lueteltu 
sosiaalihuoltolaissa


VALVONNAN TOTEUTUS SIILINJÄRVELLÄ 


• Siilinjärven kunnan virallinen valvonnasta vastaava on sosiaali- ja terveystoimi. 


• Siilinjärven kunnan hallintosäännössä 1.6.2017 § 31 on määritetty toimivalta sosiaali- ja 
terveysjohtajan tehtäviin


• Sosiaali- ja terveysjohtaja on siirtänyt vastuuta 1.6.2017 alkaen voimaan tulleella 
toimivallansiirtopäätöksellä (22.6.2017 § 4) edelleen sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille. 


• Viranhaltijat, joille toimivalta on siirretty, vastaavat valvonnan toteuttamisesta. 


- Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen


- Hoiva- ja vanhuspalveluissa vs. vanhustyön asiantuntija Seija Leppänen ja työparina Kaisa-
Liisa Hyvärinen (SAS hoitaja)
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Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta


• Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa 
hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.11.2017 § 67


• Valvontaraportti vuosina 2017 ja 2018 sekä valvonnan painopisteet vuodelle 2019 hoiva- ja 
vanhuspalveluissa (sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.12.2018 § 60


• Valvontasuunnitelma on työväline käytännön valvontatyötä tekeville. Se tuo myös avoimuutta 
valvontaprosessiin kunnan valvontaviranomaisten, yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ja 
kuntalaisten välille -> luettavissa kunnan www-sivuilla / yksityiset palveluntuottajat


- Valvonta on ennalta suunniteltu prosessi jota valvontasuunnitelma ohjaa; sen avulla 
selvitetään useiden ei lakien ja suosituksien, kilpailutusehtojen, toimintaohjeiden, 
ostopalvelusopimuksien sekä palveluseteliohjeen määräämien velvoitteiden toteutuminen


-- myös selkiytetty kunnan omaa valvontaprosessia / työnjakoa / asiakirjahallintaa
- Se luo työnjaon kuntavalvontaan ja tarvittavaan yhteistyöhön Itä-Suomen aluehallintoviraston 


(AVI) tai sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) kanssa. 


Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta


• Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–2019 linjaa 
Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi. 


• Valtakunnallinen valvontaohjelma määrittelee valvonnan painopistealueet vuosittain. 
Painopistealueet valitaan riskinarvioinnin perusteella ja suunnitelmallista valvontaa 
suunnataan valituille valvontakohteille, eli kohteisiin, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit 
arvioidaan suurimmiksi. 


- Sosiaalipalvelujen puolella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, 
vammaispalvelut sekä ikäihmisten kotiin annettavat palvelut
• Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittävät valvontamenetelmiä ja siirtävät 


valvonnan painopistettä yhä enemmän ennakolliseen valvontaan ja palveluntuottajien 
omavalvontaan. Esimerkki kehittämistyöstä: Omavalvontasuunnitelman ”kriteerit”, ikäihmisten 
kotiin annettavien palveluiden ohjaus ja valvonta -> Valvira järjestänyt ja järjestää, esim Oulu 
21.5.2018 yleisötilaisuuksia asiakkaille omaisille, omaishoitajille, järjestöille ja organisaatioille 
joissa ryhmätyöskentelynä työstetään asiaa -> raporttia tulossa, vertaisarvioinnin käyttö 
lastensuojelussa







2.4.2019


3


Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta


• Tulevaisuudessa valvontakulttuurin keskiössä ovat vuorovaikutteiset ja ennakoivat 
valvontamenetelmät. Painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa. 
Tämä edellyttää entistä suuremman huomion kiinnittämistä dokumentoituun riskinarviointiin. 
Systemaattinen ja tehokas valvonta perustuu riskinarviointiin. Valvontaa tehdään kolmessa eri 
vaiheessa: ennakoiden (ennakollinen valvonta), suunnitelmallinen valvonta ja reaktiivinen eli 
jälkikäteisvalvonta. 


• OMAVALVONTA


• Kuntatoimijalla ei ole toimivaltaa käyttää pakkokeinoja havaitsemiensa epäkohtien 
korjaamiseksi, vaan kunnan tulee ilmoittaa epäkohdista aluehallintovirastolle, jollei saada 
asiaa korjatuksi ohjauksella ja neuvonnalla -> kunta voi lopettaa ostot


Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta


• Ennakollisessa valvonnassa: ilmoituksen tultua tavataan yrittäjä  sekä  varmistetaan  
asiakirjojen asianmukaisuus (mm. kotisairaanhoitoa tarjoavilta yrittäjiltä varmistetaan 
lääkehoidon osaaminen (lääkeluvat ja lääkehoitosuunnitelma), hyvä toimintasuunnitelma, 
asiakasasiakirjojen asianmukainen säilyttäminen


- 2017 tapaamisia uuden yrittäjän kanssa 19 (kotihoito, ml kotisairaanhoitoa osalla + 
kotipalvelun tukipalvelut)  Vuonna 2018 uuden yrittäjän tapaamisia 5


Suunnitelmallinen valvonta Siilinjärvellä (3) 2 ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa= tehostettu 
palveluasuminen. Ostopalvelujen valvonnassa ( noin 9 eri kohdetta) on painotettu 
omavalvontasuunnitelmaa ja valvontaa on käyty läpi omavalvonnan näkökulmasta  


Jälkikäteisvalvontaan ei ole ollut hoiva- ja vanhuspalveluiden tulosalueella tarvetta vuoden 2017 
aikana, yksi jälkikäteisvalvonta prosessi käynnistynyt 10/ 2018
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Siilinjärven kunnan tehtävät:


1)Valvoa ja ohjata oman kunnan alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston 
kanssa = luvanvaraiset palveluntuottajat:  ikäihmisiä & mielenterveyskuntoutujia (3) 2 hoitokotia tällä 
hetkellä


2)Valvoa ja ohjata oman kunnan alueella olevia ilmoituksenvaraisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston 
kanssa UUSIA ilmoituksia tullut v .2017 25 yrittäjää ja vuonna 2018 viisi. Yksityisten kotihoidon (kotipalvelu 
+ kotisairaanhoito) + tukipalvelut yksityisten palveluntuottajien listalla ja www-sivulla on nyt 34 yrittäjää. 
(osalla ei ole toiminta alueella lainkaan)


3) Valvoa ja ohjata kotipalvelun tukipalveluja tuottavia yrityksiä (rekisteröinti kunnassa)


4) Valvoa ja ohjata ostopalvelujensa laatua muissa kunnissa: ikäihmisille ja pitkäaikaisille mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille tällä hetkellä noin 7 eri ostopalvelupaikkaa ulkokunnissa
5) Valvoa ja ohjata palvelusetelillä tuotettujen palveluiden laatua / hyväksyä palveluseteliyrittäjät. 
Palvelusetelillä tällä hetkellä noin 10 henkilöä
Tällä hetkellä hyväksyttyjä palvelusetelituottajia Vaanassa 23  (ml. Kotiin annettavat palvelut ja 
ympärivuorokautinen hoito)


(Valvoa ja ohjata perhehoitoa; Perhehoitolaki 263/2015 § 22) omaa lyhytaikaista perhehoitoa + 
pitkäaikaisessa perhehoidossa Kuopiossa tällä hetkellä 5 siilinjärveläistä asiakasta





tanja.tilles-tirkkon
Tiedostoliite
vanhuspalveluyksiköiden valvonta.pdf
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9. Muut asiat 

Invalidiliiton esteettömyystoimikunta (mukana Riitta Vuorimaa ja Matti Pulkkinen) on ollut mukana Akuliinassa 

tarkastelemassa tilojen esteettömyyttä.  

Seuraavassa kokouksessa aiheena EU:n vammaiskortti ja Siilinjärven kunnan liikuntapalvelut sekä hinnat, 

joita tulee esittelemään Timo Hyötyläinen.  

Siilinjärven kunta ja vanhus- ja vammaisneuvosto on saanut moitteen koskien eri paikkakunnalta 

muuttaneiden eriarvoista kohtelua. Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli aiheen kokouksessaan ja totesi, 

että neuvosto ei kohtele kuntalaisia asuinpaikkakunnan suhteen eikä muunkaan taustan perusteella 

eriarvoisesti. Neuvosto ei myöskään pysty kokouksissaan käsittelemään tai ottamaan kantaa yksittäisen 

ihmisen henkilökohtaisiin asioihin liittyen. Annetun moitteen koskiessa kunnan viranhaltioiden toimintaa, 

ohjeistetaan olemaan yhteydessä kuntaan.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 

 

 

 

Muistion kirjasi Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

    Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  

 

 

Jakelu  Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Siilinjärven kunnan verkkosivut 


