
 
Palvelurakennetyöryhmän muistio 24.10.2019 
 
Läsnä:  
Markku Forss, Anne-Leena Pellikka, Sanna Kauvosaari, Heikki Haatainen, Esko Huttunen, Minna Back-
Hytönen, Jaana Kivilinna-Minkkinen, Liisa Kautovuori, Sanna Limpi, Laila Hytönen  
 
Paikalla myös SavoGrown kuntien yhteinen selvityshenkilö Jouko Luukkonen 
 
Kokouksen puheenjohtajana Esko Huttunen, sihteerinä Anne-Leena Pellikka 
 

1. Perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka antoi katsauksen toimeenpanevan valmistelutyöryhmän eli 
Rukkasryhmän työskentelystä:  

 
Rukkasryhmä on järjestäytynyt 25.9.2019. Perusturvan henkilökunta on saanut esittää omat 
toiveensa henkilöstön edustajista omille esimiehilleen. Kaikissa kokoontumisissa on ollut 
esimiesten lisäksi läsnä henkilöstön edustaja, joka tiedottaa henkilöstöä kulloinkin esillä olleista 
aiheista. Järjestäytymiskokouksen lisäksi rukkasryhmä on kokoontunut 7.10., ja 21.10.2019.  

 
Rukkasryhmä on mm. toimeenpannut kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen 
kriteerien päivityksen. Kriteerit on laadittu ja koeponnistettu. Asiakkaiden toimintakykyä on 
arvioitu laajasti, ja arviointia on tehty asumispalveluiden sairaanhoitajan, kuntohoitajan sekä 
kunkin yksikön sairaanhoitajan ja muun hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyössä. Kriteerit on 
tarkoitus saattaa perusturvalautakunnan käsittelyyn syksyn 2019 aikana. Kriteerien lähtökohtainen 
tarkoitus on saada kokonaiskuva palvelutarpeesta, jotta palveluja voidaan tarjota ja kehittää 
vastaamaan vesantolaisten ikäihmisten todelliseen tarpeeseen.  

 
Rukkasryhmässä on pohdittu kotihoidon työtila-asiaa perusturvan yhtenäisen henkilöstön 
näkökulmasta. Tarkoituksenmukaista on muuttaa kotihoidon tiimitilat Simolan palvelukeskukselle, 
jolloin hoitotarvikejakelun varastot voidaan myös yhtenäistää asumispalvelujen kanssa.  

 
Rukkasryhmä on myös keskustellut kehitysvammahuollon palveluasumisen osalta mahdollisesta 
palvelujen kilpailuttamisesta. Tällä hetkellä Vesannon kunta tuottaa kehitysvammaisten 
asumispalvelut paikkakunnalla omana toimintana. Rukkasryhmä on keskustellut laajasti 
palveluntarpeen lisääntymisestä, johon mahdollisimman hyvin yritetään vastata nyt ja 
tulevaisuudessa.  

  
2. Anne Jäntti esitteli tilastokatsauksen ja väestöennusteen tulevan palvelurakenteen näkökulmasta 

työryhmän työskentelyn tueksi (liite 1).  
 

3. Ikäpoliittinen ohjelma linjaa rakenneuudistusta; Anne Jäntti esitteli ikäpoliittisen ohjelman 
strategisen osuuden. Palvelurakenneuudistus on tarkoituksenmukaista toimeenpanna strategian 
linjausten mukaisesti, jota ohjaa vahvat asiakaslähtöiset arvot (liite 2).  
 

4. Kriteerien päivittämisen tilanne ja koeponnistukset, Anne Jäntti esitteli koeponnistusten alustavia 
tuloksia.  
 

5. Kysterin osastomuutossuunnitelmat ja työntekijäpoolin tilanne. Jaana Kivilinna-Minkkinen esitteli 
Kysterin palvelusopimukseen kirjattuja kehittämissuunnitelmia. Yhteispalaveri ko asioista on 
kutsuttu koolle 30.10.2019, johon Vesannolta osallistumassa kj. Sanna Kauvosaari ja 
asumispalveluiden esimies Liisa Kautovuori.  
 



6. Seuraava kokous kutsutaan koolle loppuvuodesta 2019.  
 
Muistion vakuudeksi Vesannolla 23.10.2019 
 
Anne-Leena Pellikka 
Perusturvajohtaja 

 
 
 
 
 


