
MUISTIO 27.8.2019 

Vesannon kunnan Perusturvan rakenteen muutostyöryhmän 
kokous  
 

Aika: 27.8.2019 klo 13-15.30 

 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 

 

Läsnä: Pasi Lievonen, Anne-Leena Pellikka, Heikki Haatainen, Esko Huttunen, Markku Forss, Minna Back-

Hytönen, Sanna Kauvosaari, Liisa Kautovuori, Sanna Limpi, Laila Hytönen, Anne Jäntti, Sirkku Koskinen, 

Mervi Kärkkäinen, Jaana Kivilinna-Minkkkinen, Taina Aikkila 

 

1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja kertoi ryhmän työn sisällöstä ja 

tavoitteista. Kunnanhallituksen kokouksessaan 19.8 nimittämän muutostyöryhmän tavoitteena on 

ideoida, punnita eri vaihtoehtoja ja laatia suunnitelma Vesannon kunnan perusturvan palvelurakenteen 

uudistamiseksi. Työ on osa kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa v.2020-2023, joka menee 

valtuuston hyväksyttäväksi 23.9.2019. 

Tarpeet uudistustyölle lyhyesti: 

 Kunnan väestömäärän kehitys ja ikärakenne edellyttävät muutoksia 

 Säästöpaineet > tarve toimia kustannustehokkaammin – kuitenkin riittävä palvelun taso 

säilyttäen 

 Henkilöstön saatavuudessa isoja haasteita jo nyt > etsinnässä malli, joka mahdollistaa 

henkilöstön yhteiskäytön aikaisempaa paremmin 

 Oman työn merkityksen korostaminen: Minä osana hyvää palvelua ja kehittämishengen 

luominen 

Sovittiin, että ryhmä kokoontuu perusturvajohtajan koollekutsumana noin 1 krt/kk ja puheenjohtajuus 

kiertää luottamushenkilöiden kesken ja sihteeriys Vesannon kunnan viranhaltijoiden kesken. 

Kokouksista laaditaan muistio, joka toimitetaan sähköpostilla tiedoksi kaikille ryhmään kuuluville 

henkilöille. Sihteeri laatii kokouksesta vielä tiedotteen, jonka laittaa kunnanjohtajan hyväksynnän 

jälkeen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tiedoksi. 

Ryhmän työtä tukemaan perustetaan viranhaltijoista koostuva ”työrukkanen”, johon kuuluvat 

perusturvan esimiehet, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri. 

Valittiin ensimmäisen kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Haatainen ja sihteeriksi Sanna Kauvosaari. 

 

 



2. Ryhmän työn pelisäännöt 

Ryhmä oli yksimielinen siitä, että ryhmän työ halutaan pitää mahdollisimman avoimena. Kunnan 

Internet-sivuille luodaan paikka, johon tallennetaan työryhmän muistiot. Pohdittiin myös 

mahdollisuutta kuulla kuntalaisia palveluista, mutta asian toteuttamismuoto jäi kokouksessa vielä 

auki.  

 

3. Perusturvan rakenteen nykytila ja vaihtoehtoiset kehityssuunnat  

Perusturvajohtaja Anne-Leena esitteli Vesannon kunnan perusterveydenhuollon kustannuksia ja 

rakennetta.  

Keskusteluun nousi ennaltaehkäisevän työn tärkeys. Kotiin annettavaa palvelua tulisi edistää vielä nykyisestä 

merkittävästi. Myös erityisen haastavien ikäihmisten hoidossa on Vesannolla erityisosaamista (Myllykallio), jonka 

myyntiä myös laajemmin Pohjois-Savon kunnille olisi järkevää puntaroida. Kysterin edustaja nosti esiin faktan, 

jonka mukaisesti Kysterin alueella on koko ajan tarve noin viidelle erityisen haastavan asiakkaan 

palveluasumispaikalle. 

 

Kriteereiden uudistamistarve 

Tehostetun palveluasumisen asukasvalintojen osalta kriteereiden uudistaminen olisi erittäin tärkeää ja 

ajankohtaista. Yhtenäiset kriteerit on tehty vuonna 2016, mutta niiden ottaminen käyttöön on jäänyt puolitiehen. 

Myös Vesannon Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdistyksen ja kunnan yhteistyössä mm. asukasvalintojen suhteen 

on kehitettävää ja tämän tapaamisen ajankohtaa sovitellaan parhaillaan (AL, Pasi, Esko, Alli, Sannat). Tehostetun 

palveluasumisen paikkoja on Vesannolla tarpeen purkaa ja asumisen kohdentaminen Simolan ympäristöön 

helpottaisi myös lääkäreiden työtä (yksikkökohtaiset kierrot) 

 

Sijaispooli-asia 

Mervi kertoi juuri käynnistyneestä Kysterin toimialueen sijaishenkilöpoolin selvittämistyöstä. Nyt tehtäviä 

rajauksia on mm. se, käsittääkö sijaispooli myös varahenkilöjärjestelmän vai onko kyseessä vain akuutit 

henkilöstötarpeet? Yhteinen näkemys oli, että tarve olisi kunnolliselle varahenkilöjärjestelmälle. 

 

Muita Kehittämiskohteita 

Omaishoidon vuorohoidon suunnittelu (Asiaa pitäisi hoitaa koordinoidummin yhteisesti Nilakan alueella!) 

Perhehoidon kehittämistarve (miten tehdä siitä houkuttelevampaa?) 

 

Työrukkasen työt ennen seuraavaa kokousta: 

Ikäpoliittista strategiaa valmistellut Anne Jäntti katsoo laskennallisia ennusteita mm. väestökehityksestä. Näiden 

huomiointi on tärkeää muutostyön suuntaa suunniteltaessa. Anne-Leena täsmentää laskelmia 



kustannushyödyistä. Selvitetään Kysterin ja kunnan rajapintaa tässä yhteistyössä; mitä olisi järkevää tehdä 

yhdessä/toista tukien? Aloitetaan myös kriteerien täsmentämistyö. 

 

4. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 26.9.2019 klo 15 alkaen Vesannon kunnantalolla (Keskustie 5) 

 

Muistion vakuudeksi 30.8.2019, 

 

Sanna Kauvosaari 

 

 

 

 

 


