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Työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 20.04.2020 § 93
Jämsän kaupungin hallintosääntö:
- § 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
jollei toimielin toisin päätä.
- § 148 Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan
ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota
ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen seuraavalla muutoksella:
Kaupunginhallitus päätti käsitellä kokouksessa kaupunginjohtajan
katsauksen ajankohtaisiin asioihin (§ 107).
Kaupunginhallitus päätti lisälistalta käsitellä seuraavat asiat:
- § 108 Sosiaali- ja terveysjohtajan valinta/haastatteluun kutsuttavat
- § 109 Välirahoitushakemus / Hallin kuntoportaiden rakentaminen
-hanke / Hallin seutu ry
Ennen varsinaisten kokousasioiden (esityslista ja lisälista) käsittelyä
kaupunginhallitus sai selvityksen seuraavista asioista:
- Työterveyslaitoksen edustajat Susanna Kalavainen ja Jorma
Sipponen esittelivät kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle
toteutettavaa työyhteisöselvitystä ( klo 16.30 - 17.15).
Läsnä kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen, toimialajohtaja Erkki
Kainulainen, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen,
elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, liikelaitosjohtaja Mervi
Västinen, viestintäpäällikkö Laura Walden.
- Pääkirjastohankkeen tilannekatsaus (klo 17.20 - 18.35).
Läsnä kiinteistöpäällikkö Jari Ihainen, elinvoimajohtaja Anna-Liisa
Juurinen, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen.
- Merkittiin, että asiantuntijana kokouksessa oli läsnä talousjohtaja
Ari Luostarinen.
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Kaupunginhallituksen ohje toimielinten sähköisiin kokouksiin
1989/00.01.02/2020
Khall 20.04.2020 § 94
Valmistelija hallintojohtaja Auli Korhonen puh 040 557 2146
Kuntalain yksi tavoite on mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton
päätöksenteko. Sähköinen kokous tarkoittaa kokousta, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla osallistujan valitsemasta paikasta
käsin. Kuntalaki mahdollistaa myös ns. hybridikokoukset, joissa osa
on etänä ja osa fyysisellä kokouspaikalla. Toimielinten kaikkien jäsenten osallistuminen sähköisessä ympäristössä on hybridikokouksiin nähden yksinkertaisempaa ja yhdenvertaisempaa.
Sähköisiin kokouksiin liittyviä lainsäädännöllisiä esteitä ei enää ole.
Kuntalain 98 § säätää toimielimen päätöksentekotavoista. Sen mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää myös sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa. Sähköisessä kokouksessa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä,
etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.
Hallintosäännön 134 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Hallintosäännön 96 § säätää valtuuston kokouksesta siten, että
vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston
sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.
Valmiuslain 108 § : ää ei vielä ole otettu käyttöön. Jotta 108§ suomat mahdollisuudet olisivat käytössä, tulisi tämä nimenomainen pykälä saattaa voimaan erillisellä asetuksella.
Kaupunginhallitus koordinoi kaupungin hallintoa ja sitä, että kokouskäytänteet ovat yhtenäisiä eri toimielimissä. Kokousmenettelyihin
sovelletaan kuntalain ja hallintosäännön määräyksiä kuten normaalioloissa. Lisäksi kokousmenettelyissä on soveltuvin osin noudatettava kaupungin tietoturvaohjeistusta, joka on esityslistan oheisaineistona.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25
Ehdotus
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1. päättää järjestää kaupunginhallituksen kokoukset sähköisinä poikkeusolojen ajan. Pöytäkirja tarkastetaan jälkikäteen pöytäkirjan tarkastajien sähköpostikuittauksella, joka liitetään pöytäkirjaan,
2. noudattaa omissa kokouksissaan ja antaa muille toimielimille alla
olevat ohjeet :
-

-

-

-

-

-

-

Toimielinten sähköisiin kokouksiin käytetään Skypeä tai
Teamsia. Sähköpostikokous ei ole sähköinen kokous.
Tietoturvasyistä Jämsän kaupungin hankkimia laitteita ei saa
käyttää muuhun kuin luottamustehtävän hoitamiseen.
Tietohallinto määrittelee ohjelmistot, joita luottamustehtävässä voidaan käyttää. Kaupungin hankkimia laitteita ei käytetä
laittoman aineiston keräämiseen tai välittämiseen internetin
välityksellä. Laitteiden käyttöoikeus on ainoastaan henkilöllä,
jolle laitteet on osoitettu. Tietohallinnolla on oikeus valvoa
laitteiden käyttöä ilman erillistä ilmoitusta.
Puheenjohtajan antamassa kokouskutsussa kerrotaan, pidetäänkö kokous sähköisesti verkossa vai ns. hybridikokous.
Jos osa toimielimen jäsenistä on fyysisesti läsnä, asiasta
tehdään merkintä pöytäkirjaan.
Muut paitsi valtuustossa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tällaisen toimielimen jäsen henkilökohtaisesti vastaa
siitä, että hän on tilassa, josta keskustelut eivät muille kuulu
eikä ulkopuolisilla ole näkymää ko. asioihin. Kokouskeskusteluissa suositellaan käytettäväksi kuulokkeita. Mikäli
osallistuminen kotoa käsin ei ole mahdollista, kaupunki
järjestää tarvittavan tilan.
Puheenjohtaja vastaa kokouksen järjestyksestä ja tauottamisesta. Puheenjohtaja varmistaa – kuten yleensä - kokouksen
laillisuuden, läsnäolijat, sujuvuuden ja päätösten sisällöt.
Puheenjohtaja päättää tavasta, miten puheenvuoropyynnöt
esitetään. Kaupunginhallitus suosittelee, että puheenvuoropyynnöt esitetään chatin, ei mikin kautta.
Esittelijä johtaa operatiivisen valmistautumisen kokoukseen
ja vastaa sähköisen kokouksen operatiivisen tuen riittävyydestä. Esittelijä varmistaa sen, että toimielinten jäsenille on
annettu koulutus laitteistoon ja järjestelmiin.
Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on turvattava. Nimen
huudossa varmistetaan toimielimen jäsenen näkö- ja ääniyhteys. Myös puheenvuorojen aikana on kaikkien toimielinten
jäsenten käytettävä kameraa ja mikrofonia. Muutoin ne pidetään kiinni.
Jos toimielimellä tai yksittäisellä toimielimen jäsenellä on yhteysongelmia, kokous on aina keskeytettävä. Kokous voi jatkua vasta sen jälkeen, kun kaikkien yhteysongelmat on korjattu.
Sihteerin tehtävänä on pöytäkirjan pitäminen. Toimielinten
kokousten ja valtuuston kokouksen tekninen avustaminen ja
tekninen seuranta on tietohallinnosta nimettävien vastuulla.
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Pöytäkirjat voidaan kuitata tarkastetuksi hyväksymällä ne
sähköpostitse ja liittämällä hyväksymiskuittaukset pöytäkirjaan.
Kaikki asiakirjat suositellaan jaettavaksi etukäteen sähköiseen kokousjärjestelmään pöydältä jaettavien sijasta.
Salassa pidettävään materiaaliin on käytettävä suojattuja tietoliikenneyhteyksiä. Salassapidettävää materiaalia ei voida
lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.
Sähköistä valtuuston kokousta on voitava seurata internetissä ja kokouskutsussa mainitussa tilassa ottaen huomioon
poikkeusolojen säätämät kokoontumisten rajoitukset.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Jämsän kaupungin osallistuminen Keski-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmaan
1929/00.01.02/2020
Sote 02.04.2020 § 38
Valmistelija: sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen, puh. 040 514 5879.
Suomessa vuosia valmisteilla ollutta sote-uudistusta viedään nyt
eteenpäin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisena.
Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille eli maakunnille. Myös
pelastustoimen siirtäminen maakunnille tullaan tekemään. Sote-uudistuksen valmistelua viedään nykyisen maakuntajaon pohjalta.
Jämsän kaupunki on osallistunut Keski-Suomen sote-valmisteluun.
Kuhmoisten kunta on osallistunut Pirkanmaan sote-valmisteluun,
kun Kuhmoinen on siirtymässä Pirkanmaan maakuntaan vuoden
2021 alusta lukien.
Sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Näillä toimilla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta, hillitsemään palveluiden kustannusten nousua
ja lisäämään palveluiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
Marinin hallituksen sote-uudistuksessa vahvistetaan perustason palveluja ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Näin palvelut
vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.
Peruspalveluja on tarkoitus kehittää erityisellä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla.
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 20.1.2020 valtioavustushaun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2022.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman rahoituksen myöntämisperusteet
Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rahoituksesta erillisellä
asetuksella. Asetuksen mukaisesti rahoitus myönnetään kaikille
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maakunnille, mikäli hakemukset täyttävät kansalliset sisällölliset vaatimukset ja mukana on maakuntien kunnat vähintään siten, että 80
%:n väestöpohja on mukana ohjelmassa.
Valtionavustushakujen jättöaikaa on jatkettu koronavirus-tilanteen
takia kuukaudella 30.4.2020 saakka.
Kehittämisohjelman sisällölliset vaatimukset ovat:






Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden
ja jatkuvuuden parantaminen
Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
Kustannusten nousun hillitseminen

Keski-Suomen hakemuksen sisältö ja kärjet
Keski-Suomi hakee rahoitusta modernin ja moniammatillisen sekä
asiakasta varten olevaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamalliin. Tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden perustasoa, syventää palveluiden integraatiota ja
siirtää palvelunkäytön painopistettä erityistasolta perustasolle ja ennaltaehkäisyyn sekä käyttöönottaa erilaisia sähköisiä, toimintaa ja
asiakkaan palvelua parantavia järjestelmiä ja toimintamalleja. Kaiken lähtökohtana on parantaa ja helpottaa tarpeenmukaiseen palveluun pääsyä.
Keski-Suomi on valmistellut hankehakemusta yhdessä kaikkien kuntien ja sote-kuntayhtymien sote-johdon kesken. Työtä ovat ohjanneet kuntajohtajat. Hankkeen tavoitteet on johdettu Keski-Suomen
nykyisten palveluiden ja organisaatioiden käytännön ongelmista ja
aiemman sote-valmistelun aikana tehdyistä selvityksistä sekä mm.
THL:n arviointiraportin tuloksista.
Kehittämisohjelmalle on asetettu seuraavat kolme tavoitetta:
1.

Keski-Suomen sote-keskusten palveluiden saatavuuden parantaminen siten, että 7 vuorokauden tarpeen mukainen hoitoon pääsy toteutuu kaikkialla yhdenvertaisesti ja ammattilaisten välinen yhteistyö tiivistyy potilaan hoidontarpeen mukaisesti.

2.

Palveluketjujen yhtenäistäminen ja oman toiminnan kehittäminen koko maakunnassa yhteisten mallien käyttöönottamiseksi.
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Lasten ja perheiden palveluiden (mm. perhekeskukset) integroiminen osaksi sote-keskusten palveluita ja palveluiden kehittäminen lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden
vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tavoitteet ja niiden toteutus on kuvattu tarkemmin liitteenä olevaan
esittelydiasarjaan.
Kehittämisohjelman rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut ohjelman valtionavustusosuuden olevan yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tästä Keski-Suomen
laskennallinen osuus on enimmillään 5,12 %. Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on käytettävissä vuosina 2020–2022.
Avustusosuudet perustuvat 25 prosentin tasasuuruiseen maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 prosentin osuuteen, joka määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun. Keski-Suomessa
rahoituksen määrään vaikuttaa siten mm. mukaan lähtevien kuntien
asukasluvun määrä.
Valtionavustus maksetaan maakuntaan hakemuksen perusteella, ja
kunnilta ei edellytetä omavastuuosuutta rahoituksen saamiseksi.
Rahoitus kohdennetaan hankkeeseen sitoutuneiden Keski-Suomen
kuntien ja organisaatioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoituksesta ei
siten irroteta kunta- tai organisaatiokohtaisia hankerahoituksia vaan
rahoitusta hyödynnetään yhteiseen kehittämistyöhön hankesuunnitelman mukaisesti.
Hankkeen hallinnointi
Keski-Suomen sote-valtionavustushakujen ohjausryhmänä toimiva
kunnanjohtajakokous on linjannut, että Jyväskylän kaupunki toimii
hankkeen hallinnoijana. Jyväskylän kaupunki pyytää STM:n edellyttämät kuntasitoumukset hankkeeseen lähtemisestä. Sitoumukset
valtionavustushakuun pyydetään kaikilta kunnilta, Keski-Suomen
sairaanhoitopiiriltä (sisältäen Seututerveyskeskuksen), Saarikalta ja
Wiitaunionilta.
Organisaatioita pyydetään toimittamaan päätös valtionavustushakuun sitoutumisesta Jyväskylän kaupungin kirjaamoon 24.4.2020
mennessä (aiemmin 15.4.2020 mennessä).
Rahoitusta haetaan laskennallisen osuuden mukaisesti täysimääräisenä. Rahoitusta tullaan käyttämään mm. projektityöntekijöiden
palkkaamiseen, palveluostoihin sekä yhteistyösopimuksiin. Resurssit
ovat kaikkien Keski-Suomen kuntien hyödynnettävissä, vaikka hallinnollisesti he ovatkin Jyväskylän kaupungin projektityöntekijöitä.
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Tiivistelmä perusteista hakeutua mukaan ohjelmaan
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen edellyttävät riittävän laajaa väestöpohjaa sekä
yhteisiä panostuksia esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Yksin kuntien ei kannata investointeja tehdä vaan tehdä yhteistyötä maakunnallisesti hankintojen toteuttamiseksi. Nyt käynnistyvä rahoitusohjelma mahdollistaa useiden kuntien yhteisen kehittämisen ministeriöltä tulevalla ulkopuolisella rahoituksella.
Rahoitushakemuksen tavoitteet ovat Keski-Suomen kunnissa yhteneväiset. Myönnettävän rahoituksen turvin voidaan edistää asukkaiden hoidon saatavuutta, levittää hyviä käytäntöjä kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden välillä sekä helpottaa rekrytointia
ammattiryhmissä, joissa työntekijöiden ammatillinen tuki (mestari-kisälli) on keskeisessä roolissa. Kehittämistyötä on tehtävä kunnissa
ja kuntayhtymissä joka tapauksessa, myönnettävä rahoitus vähentää kuntien ja kuntayhtymien painetta esimerkiksi jonojen purkamisessa hallitusohjelman mukaisten hoitoonpääsyaikojen tullessa voimaan.
Toimivalta, johon päätös perustu:
Jämsän kaupungin hallintosääntö, §:t 26-27.
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että Jämsän kaupunki osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 95
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
1. Jämsän kaupunki päättää osallistua Keski-Suomen kuntien
yhteiseen Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -hankkeeseen.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2019
648/06.00.00/2018
Sote 02.04.2020 § 36
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen, puh. 040
775 0347.
Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä (Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 1992/785) ja jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimettävä potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on:
-

neuvoa potilasta potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa
asioissa
tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

-

Potilasasiamiespalvelut ovat maksuttomia. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Jämsän Terveys Oy:n ja Jokilaakson sairaalan potilasasiamiehenä toimii Mai-Stiina Lampinen.
Potilasasiamiehellä ei ole asiakasrekisteriä. Potilasasiamies tekee
yhteydenotoista numeraalisen tilastoinnin ilman henkilötietoja (vrt.
TSV:n kannanotto 27.9.2001, Dnro 807/422/2001, Sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri). Tilastointi toteutetaan ensiyhteydenoton mukaan eli yhteydenottaja, yhteydenottotapa ja asia. Jatkoyhteydenotot
tilastoidaan vain numeraalisesti.
Yhteydenottoja vuonna 2019 oli yhteensä 79 (= ensiyhteydenotto).
Näiden lisäksi oli myös uusintayhteydenottoja yhteensä 23. Ensiyhteydenottojen lukumäärä oli hieman alhaisempi edelliseen vuoteen
verrattuna. Kuten aiempina vuosina myös vuonna 2019 suurin osa
yhteydenotoista tapahtui asiakkaan toimesta (64,5 %). (Taulukko 1.)
Taulukko 1. Kontaktien määrä.
Kontaktien määrä
Asiakas
Omainen
Muu
Yhteensä

2010
41
4
0
45

2011
58
11
0
69

2012
72
9
0
81

2013
47
27
2
76

2014
53
15
0
68

2015
45
12
2
59

2016
62
20
1
83

2017
61
25
0
86

2018
60
27
0
87

2019
51
27
1
79
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Yhteydenotoista käyntejä vuonna 2019 oli 4 (5,1 %), puhelinkontakteja 61 (77,2 %) ja sähköpostitse tapahtuneita yhteydenottoja 14
(17,7 %). Vuosiin 2015 ja 2016 verrattuna käyntien määrä on laskenut. Huomioitavaa on kuitenkin se, että uusintayhteydenotoista yhdeksän (9) oli käyntejä, joten vuoden 2019 käyntien kokonaismäärä
oli 13. Sähköpostiyhteydenottojen määrä on selkeästi lisääntynyt
vuoteen 2016 verrattuna, jolloin niitä oli vain yksi (1). Vuonna 2017
ja 2018 oli sama määrä sähköpostiyhteydenottoja eli 15. Vuonna
2019 sähköpostiyhteydenottoja oli 14. (Taulukko 2.)
Taulukko 2. Yhteydenottotapa.
Yhteydenottotapa
Käynti
Puhelin
Sähköposti
Yhteensä

2015

2016

33
25
1
59

28
54
1
83

2017
10 (1)

2018
5 (2)

2019
4 (3)

61
15
86

67
15
87

61
14
79

(1) Vuonna 2017 käyntien kokonaismäärä oli 15.
(2) Vuonna 2018 käyntien kokonaismäärä oli 13.
(3) Vuonna 2019 käyntien kokonaismäärä oli 13.
Suurin osa ensiyhteydenotoista eli 41,8 % (33) oli hoitoon liittyviä yhteydenottoja. Toiseksi suurin ryhmä liittyi potilasvahinkoasioihin, joita
oli 40,5 % (32). Kohteluun liittyviä yhteydenottoja vuonna 2019 oli
viisi (6,3 %). Hoitoon liittyvistä yhteydenotoista neljä koski hoitoon
pääsyä ja kaksi tiedonsaantia valtaosan liittyessä hoidon toteuttamiseen. (Taulukko 3.)
Taulukko 3. Yhteydenoton syy.
Yhteydenoton syy
Potilasvahinko tai epäily
Lääkevahinko
Kohtelu
Hoito
Potilasasiakirja, tietosuoja
ASR-neuvonta
Potilasmaksut
Muu syy
Yhteensä

2010
28

2011
37

2012
33

2013
35

2014
36

2015
29

14
1
1
0
0
1
45

3
24
0
5
0
0
69

5
14
3
25
0
1
81

0
33
0
0
1
7
76

2
24
3
0
0
3
68

1
23
4
0
1
1
59

2016
34
1
11
26
3
1
0
7
83

2017
27
0
13
33
2
0
5
6
86

2018
31
1
5
37
5
0
1
7
87

2019
32
1
5
33
3
0
3
2
79

Toimialueittain tarkasteltuna 53,2 % (42) yhteydenotoista vuonna
2019 koski avohoitoa ja 16,4 % (13) erikoissairaanhoitoa. Muiden
alueiden yhteisosuus oli 30,4 % (24). Ensiapua koskevia yhteydenottoja oli 15 määrän ollessa vuonna 2015 kuusi (6), vuonna 2016
kaksitoista (12), vuonna 2017 kolmetoista (13) ja vuonna 2018 neljätoista (14). (Taulukko 4.) Vuonna 2019 ensiapua koskevista yhtey-
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denotoista kuusi (6) koski hoidon toteuttamista, yksi (1) koski hoitoon pääsyä, neljä (4) koski kohtelua ja neljä (4) koski potilasvahinkoa tai sen epäilyä.
Taulukko 4. Toimialue.
Alue
Avohoito
Erikoissairaanhoito
Tk-vuodeosasto
Vanhainkoti, tehpa
Yksityinen
Shp:t
Muu tai ei tiedossa
Yhteensä

2010
17
26
1
1
0
0
0
45

2011
29
40
0
0
0
0
0
69

2012
36
44
1
0
0
0
0
81

2013 2014
39
34
30
20
2
5
5
0
0
3
0
3
0
3
76
68

2015
23
24
0
2
1
9
0
59

2016
41
30
0
0
5
4
3
83

2017
40
33
1
0
7
5
0
86

2018
40
24
9
1
5
4
4
87

2019
42
13
9
0
6
4
5
79

Keskeisin toimenpide vuonna 2019 oli asiakkaan neuvonta (94,9 %).
Neuvonta kohdistui potilasvahinkoasioihin, sekä muistutus- ja kantelumenettelyyn (taulukko 5.) Taulukkoon 5 kirjattujen avustamisten lisäksi vuonna 2019 uusintayhteydenotoista yhdeksän (9) liittyi asiakkaan avustamiseen asiakirjojen täyttämisessä. Vuoden 2019 osalta
avustamisen kokonaismäärä on siis 13.
Taulukko 5. Toimenpide.
Toimenpide

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Neuvonta
Selvittely

22
4

52
0

53
1

54
0

46
0

36
0

70
1

Avustaminen
Yhteensä

19
45

17
69

27
81

22
76

22
68

23
59

12
83

73
2
(1)
11

79
3
(2)
5

86

87

2019
75
0
4 (3)
79

(1) Vuonna 2017 asiakkaan avustaminen asiakirjojen täyttämisessä kokonaismäärä oli 16.
(2) Vuonna 2018 asiakkaan avustaminen asiakirjojen täyttämisessä kokonaismäärä oli 13.
(3) Vuonna 2019 asiakkaan avustaminen asiakirjojen täyttämisessä kokonaismäärä oli 13.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi potilasasiamiehen
kertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen Jämsän kaupunginhallitukselle ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös
Khall 20.04.2020 § 96

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö 25 §
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee potilasasiamiehen kertomuksen 2019
tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Talouden toteuma / tilannekatsaus
1968/02.02.02/2020
Khall 20.04.2020 § 97
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2020 talousarvion vuodelle
2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sekä investointiohjelman vuosille 2020 - 2023. Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, kunnanhallitus antaa
tarvittaessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaupunginhallitus
on antanut ohjeet talousarvion toimeenpanosta 9.12.2019. Ohjeet
sisältävät talousarvion seurannan. Ensimmäinen varsinainen neljännesvuosiraportti esitetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Poikkeustilanteen johdosta esityslistan liitteenä on kaupunginhallitukselle tiedoksi tuloslaskelma koko kaupungin tasolla liikelaitokset mukaan lukien tammi-maaliskuu.
Toimintakatteen osalta ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä
kolmen kuukauden toteutuman pohjalta, myös poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa varsinkin maaliskuun toimintaan. Selostus sen osalta on seuraavassa vuosineljännesraportissa. Verotulojen osalta nähdään jo selkeä pudotus tavoitteeseen verrattuna. Maaliskuun maksatus oli kaupungille kaikkiaan noin 1,7 milj.€ pienempi kuin kuin
edellinen, eniten laskua oli yhteisöverotuloissa, noin 1 milj.€, henkilöverotuloissa noin 0,6 milj.€.
Veroennustekehikon uusin päivitys perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista. Arviot vaikutuksista talouskehitykseen muuttuvat tällä hetkellä
lähes päivittäin. Valtiovarainministeriön veroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 5 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna. Suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana
tuottona. Oletuksena on, että lomautusten piirissä on reilut 400 000
henkeä ja akuutin kriisin kesto olisi 3 kuukautta. Ensi vuoden palkkasumma kasvaa maltillisesti 1,5 % oletuksena, että lomautetut palavat töihin, mutta samalla tänä vuonna kasvanut työttömyys jäisi osittain pysyväksi. Työttömyysturvaetuudet kasvavat kuluva vuonna arviolta noin 25 % lomautusten ja irtisanomisten takia. Myös elinkeinotoiminnan ansiotulot laskevat koronavirusepidemian johdosta.
Yleisen ennusteen pohjalta laskettu Jämsän kaupungin verotulot jäisivät ennusteen mukaan 3,5 milj.€ vuoden 2019 kertymästä ja noin
6,3 milj.€ euroa talousarviossa ennustetusta. Verotulojen kasvu olisi
-4,2 %. Tällä hetkellä valtion tukipaketteja kunnille on julkaistu, mut-
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ta kuntakohtaiset maksatukset ja jaot ovat vielä laskennassa, myös
kokonaissummat saattavat muuttua.
Kaupunginhallitukselle on oheisaineistossa jaettu Keski-Suomen liiton vertailu Keski-Suomen kuntien talouskehityksestä tilinpäätöksessä 2019. Sen pohjalta voidaan todeta, ettei Jämsän kaupungin lähtötilanne ole maakunnan tasolla poikkeuksellinen.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Kuntalaki § 39
Jämsän kaupungin Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen talouden tilannekatsauksen
ja oheisaineiston Keski-Suomen maakunnan kuntien vertailun tilinpäätöksen 2019 tiedoilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Linnamäentie 19 purkulupa Kiinteistö Oy Jämsänmäki
107/10.03.02/2017
Khall 20.04.2020 § 98
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Kiinteistö Oy Jämsänmäen tavoitteena on nostaa yhtiön asuntojen
käyttöastetta. Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmissa on supistaa
asuntokantaa noin 500 asuntoon. Pääperiaate on, että huonomman
käyttöasteen ja/tai peruskorjausikään tulevista taloista luovutaan ensin. Linnamäentie 19 käyttöaste maaliskuussa 2020 on ollut 39 %
(18, joista asuntoa, 11 tyhjillään). Kohteen vuokratuotto nykyisellä
käyttöasteella on noin 37.000 €/vuosi, suorat kohteen käytön- ja
huollon kulut ovat noin 50.000 vuodessa jonka lisäksi poistot ja henkilöstökulut noin 20.000 vuodessa. Talosta aiheutuu yhtiölle siis noin
33.000 vuotuinen tappio. Kaupunginhallitus on myöntänyt kohteelle
myyntiluvan (Khall 14.05.2018 § 107) tuolloin käyttöaste oli 55,6 %.
Kysyntää ei väestökadon johdosta paikkakunnalla ole ja myynnit eivät poista asuntoja lopullisesti markkinoilta.
Asuntorahaston (ARA) purkuavustuksen määrä on nostettu määräajaksi, vuoden 2022 loppuun avustus on 90 % purkukuluista. Purkaminen nähdään kokonaistaloudellisimpana vaihtoehtona purkuavustus huomioiden. Purkamisesta yhtiölle aiheutuva kulu olisi arviolta
15.000 – 20.000 euron luokkaa, riippuen kohteessa tarvittavista haitta-ainepurkutöistä, joka tapauksessa purkaminen olisi halvempi,
kuin vuotuinen kohteen tappio. Näin estetään myös 11 tyhjän asunnon vapaille markkinoille pääsy. Nykyiset asukkaat pyritään ohjaamaan tehokkaasti yhtiön muihin kohteisiin, jolloin kiinteistöjen kuluja
jää pois, mutta liikevaihto laskee vain vähän tai parhaassa tapauksessa ei lainkaan. Päätöksessä on huomioitu alueen väestönkehitys, jonka perusteella asuntomarkkinoilla on ylitarjontaa, joka vain
korostuu tulevina vuosina, joten Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus
esittää talosta luopumista.
Yhtiön omistajapoliittisena tavoitteena on sopeuttaa asuntokantaansa toimintaympäristön (väestön määrä ja ikärakenne) muutoksessa
tarvetta vastaavaksi, jotta käyttöaste olisi 92 - 95 %:n välillä. Liian
isot asunnot ja asuntokannan sijainti ei-houkuttelevissa taajamissa
ovat merkittävimmät haasteet ja riski yhtiön taloudelle. Omistajapolitiikan linjausten mukaan yhtiöltä edellytetään omakustannusperusteisuutta, asuntojen käyttöasteen parantamista ja sopeuttamista toimintaympäristön muutokseen.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 22 ja § 23
Jämsän kaupunginvaltuusto § 4/2018 omistajapoliittiset periaatteet
Jämsän kaupungin konserniohje § 2, § 3 ja § 8
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäen
osoitteessa Linnamäentie 19 sijaitsevalle vuokratalolle purkuluvan,
mikäli ARA myöntää purkuavustuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Jämsänkosken Urheilukalastajat ry:n hakemus jäähileasemahankkeen
välirahoitukseen ja hanketukeen
1985/02.05.01/2020
Khall 20.04.2020 § 99
Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747
7736 ja talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Jämsänkosken urheilukalastajat ry (JUK) hakee Vesuri ry:ltä Leaderrahoitusta Hulkkion sataman jäähileaseman toteuttamiseen. Hankevalmistelu on lähtenyt käyntiin vapaa-ajan kalastajien toiveesta saada lähikalalle turvallinen kylmäketju kalan pyynnistä lautaselle asti.
Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitettu
jäähileasema Jämsän Hulkkion satamaan. Jäähileasemaa voi käyttää kuka tahansa toimintaa varten laadittavien sääntöjen puitteissa.
Jää tullaan luovuttamaan omakustannushintaan.
Hankkeessa tullaan toteuttamaan jäähileaseman edellyttämä rakennusinvestointi, oveen puhelimella ohjattava sähkölukitus ja väärinkäytöksiä ehkäisevä valvontajärjestelmä sekä hankkimaan n. 200 kiloa vuorokaudessa tuottava jäähilekone.
Jämsän kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt
11.3.2020 §15 JUK:ille maankäyttöluvan noin 80 m2 kokoiselle määräalalle kiinteistöstä 182-413-1-796 (Hulkkion satama) jäämurska-aseman rakentamista varten enintään kymmeneksi vuodeksi.
Päätöksen mukaisesti:
-

-

Yhdistys vastaa jäämurska-aseman suunnittelusta ja
rakentamisesta mukaan lukien materiaalin hankinnasta.
Yhdistys on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on
kaikki hankkeen toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja
että hän noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.
Yhdistyksellä on kaikki alueen käyttöön liittyvät velvoitteet ja
vastuut sisältäen jäämurska-aseman kunnossa- ja ylläpidon
sekä aseman reuna-alueiden kunnossapidon.
Yhdistys ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan
toimenpiteillä aiheuttaa maanomistajille tai kolmansille vahinkoa tai haittaa

Neuvotteluissa kaupungin rooliksi hankkeessa on kaavailtu vesi- ja
viemärihuollon, sähkön ja jätehuollon (kompostiastia ja tyhjennykset)
järjestämistä jääasemalle.
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Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 37.342,80 €, josta Vesurin rahoitus kattaisi 50 %. Jämsänkosken urheilukalastajien omarahoitusosuus on 25 % (9.335,70€), josta osa voi olla talkootyötä.
Jämsänkosken urheilukalastajat esittää, että:
1. Kaupunki myöntää hankkeelle 25 % (9.335,70 €) rahoituksen
2. Kaupunki myöntää hankkeelle 28.000 € välirahoituksen
Toimivalta, johon päätös perustuu
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Hulkkion sataman jäähileaseman toteuttamiseen. Jämsänkosken urheilukalastajat anomuksen
mukaisesti 9.335,70 €:n rahoituksen, kuitenkin enintään 25 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että
hanke saa Vesuri ry:n Leader rahoitusta.
Mikäli hanke toteutuu, kaupunki myöntää hankkeelle välirahoituksen
normaalein ehdoin enintään 28.000 €:lle. Korko laina-ajalta on euribor kuusi (6) kk + 1 %, euribor-koroksi lasketaan kuitenkin aina
kuitenkin vähintään 0 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Korona-rahoitus yritysneuvonnan, Osaava Jämsä- hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä
pandemian jälkeisiin yritysprosesseihin
1995/02.05.01/2020
Khall 20.04.2020 § 100
Valmistelija Jämsek Oy:n toimitusjohtaja Ulla Haggrén puh. 040 526
1393
Keski-Suomen liitto on avannut rahoituksen koronapandemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Tuki on tarkoitettu elinkeino- ja työmarkkinatoimijoille. Jämsekistä on valmisteltu korona-rahoitukseen hankehakemus, jolla haetaan poikkeusoloista johtuen lisäresurssia yritysneuvontaan, kehittämään Osaava Jämsä –hankkeen jatkotoimenpiteitä ja yritysyhteistyötä sekä vahvistamaan pandemian jälkeisiä yritystoimenpiteitä. Hankkeen keskeisenä sisältönä
on vahvistaa ja kehittää Jämsekin ja Jämsän kaupungin mahdollisuuksia tarjota yritysneuvonnan palveluita Jämsän seudulla. Erityisesti vahvasti kriisi on vaikuttanut jämsäläisiin palvelu- ja matkailualan toimijoihin, mutta kriisin pitkittyessä on näköpiirissä, että vaikutukset myös teollisuuden alihankintaketjuihin tulevat olemaan merkittävät.
Hankkeen tavoitteet:
1.
Lisäresurssi neuvontapalveluun - Lisäresurssi yritysten korona-neuvontaan, koronahakemusten käsittelyyn sekä vahvistaa ja kehittää pandemian jälkeistä yritysprosesseja.
2.
Paikallisen kysynnän elvyttäminen - Koronatilanteen akuutin
vaiheen helpottaessa tarjota yrityksille apua paikallisen palvelu- ja yritystarjonnan esille tuomiseen.
3.
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen - Edistää työnantajien keskinäistä yhteistyötä ja näkyvyyttä ulospäin työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä (Osaava Jämsä
–hankkeen jatkoa).
4.
Etätyöosaamisen edistäminen – Tuottaa tietoa etätyötä helpottavista työkaluista ja ympäristöistä sekä tarvittaessa edistää yrittäjien halukkuutta ja osaamista etäratkaisuiden käyttöönotossa.
Hankkeen toimenpiteet:
1.
Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektityöntekijä. Projektityöntekijä vahvistaa ja kehittää Jämsekin yritysneuvontapalveluja.
2.
Hankkeen aikana kootaan erityisesti kuluttajasektorille tuotettuja palveluita ja niiden saatavuustietoa sähköiseen kanavaan, paikallisen palvelutarjonnan tukemiseksi. Tiedon kokoamista varten tutkitaan olemassa olevat alustat tiedon julkaisemista ja tarvittaessa hankitaan räätälöintiä tiedon käytön sujuvoittamiseksi.

Jämsän kaupunki
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3.

Hyödynnetään yritysten hiljainen aika rekrytointivalmiuksien
parantamiseen laatimalla hankkeen aikana 30-50 työnantajaesittelyä jämsäläisistä työnantajista, jotta yritykset olisivat valmiimpia rekrytoimaan koronaepidemian laannuttua.

4.

Toteutetaan yrittäjille suunnattu etätyöratkaisujen tietopaketti.
Työkalujen käyttöönottoa etätyökalujen avulla toteutettavilla
koulutuksilla.

Hankkeen kustannusarvio 1.6.2020 – 1.7.2021
Vuosi
2020

Vuosi
2021

Yhteensä

Henkilöstökustannukset

35000

30 000

65000

Ostopalvelut

5000

5000

10000

Flat rate (24 % henkilöstö- 8400
kustannuksista)

7200

15600

Muut kustannukset
Kustannukset yhteensä

0
48400

42200

90600

Vuosi
2020

Vuosi
2021

Yhteensä

36588

31362

67950

12196

10454

22650

48785

41815

90600

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Haettava rahoitus
Oma rahoitus
Julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Kokonaisrahoitus

Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Jämsän kaupunki päättää hankkeen omarahoitusosuudesta yhteensä 22650 euroa, joka jakaantuu vuodelle 2020 yhteensä 12196 euroa sekä vuodelle 2021 yhteensä 10454 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jämsän kaupunki
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Lotta Ahola ja Mika Kyrö ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä olleet
läsnä asian käsittelyn aikana (yhteisöjäävi).
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Asumisen ohjaajan/sairaanhoitajan toimen (vakanssi 334204) täyttölupa Linnakotiin
1760/01.01.00/2019
Sote 02.04.2020 § 42
Valmistelija: asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734
3730.
Asumisen ohjaajan/sairaanhoitajan toimen täyttölupa, vakanssi
334204
Tulosalue: Vammaispalvelut
Tulosyksikkö: Asumispalvelut
Kustannuspaikka: Linnakoti
Asumisen ohjaaja (sairaanhoitaja) on irtisanoutunut toimestaan
30.11.2020 lukien. Sitä ennen jo 16.10.2020 alkaen irtisanoutunut
on vuosilomalla. Linnakodilla on vain yksi sairaanhoitaja, joten työhön perehdyttämisen vuoksi täyttölupaa haetaan jo ennen irtisanoutuneen pois jäämistä.
Linnakoti on 14+1 paikkainen, ympärivuorokautista asumispalvelua
järjestävä yksikkö. Ohjaajia on tällä hetkellä 10.
Ko. asumisen ohjaajan toimi on välttämätön, jotta henkilöstömitoitus
pysyy riittävänä asukkaiden tarvitsemaan hoitoon ja ohjaukseen
nähden.
Kustannusvaikutus on noin 37.000 euroa/vuosi. Määräraha on budjetoitu.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Jämsän kaupunginhallitukselle,
että täyttölupa asumisen ohjaajan (vakanssi 334204) toimelle myönnetään.
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 101
Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykosken lausunto 7.4.2020:
Täyttölupa myönnetään.

Jämsän kaupunki
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Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 50: Vapautuvien sekä uusien virkojen ja toimien
täyttäminen vaatii kaupunginhallituksen täyttöluvan.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan asumisen ohjaajan (vakanssi
334204) toimelle sosiaali-ja terveyslautakunnan esityksen
mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jämsän kaupunki
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Sosiaalityöntekijän viran (vakanssi 320109) täyttölupa aikuissosiaalityöhön
1760/01.01.00/2019
Sote 02.04.2020 § 43
Valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Minna Laurila-Paasonen, puh.
040 763 8327.
.
Aikuissosiaalityöntekijän virka, vakanssi 320109
Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut
Tulosyksikkö: Sosiaalityö
Kustannuspaikka: Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityön tiimiin on valittu 25.3.2020 johtava sosiaalityöntekijä siten, että virantoimitus alkaisi 1.5.2020. Johtavaksi sosiaalityöntekijäksi valittiin tällä hetkellä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän
virassa oleva työntekijä. Myös varalle valittu on aikuissosiaalityön
sosiaalityöntekijän virassa oleva työntekijä. Valintapäätös ei ole vielä
lainvoimainen.
Aikuissosiaalityö on ollut aluehallintoviraston seurannassa ja tammikuussa pidetyssä palaverissa on todettu, että aikuissosiaalityöhön
tulee varata riittävät resurssit. Näin ollen aikuissosiaalityöhön tulee
hakea uusi sosiaalityöntekijä tyhjäksi jäävään vakanssiin riittävien
resurssien turvaamiseksi.
Palkkavaraus on tehty kuluvalle vuodelle ko. vakanssiin, joten erillistä määräraha varausta ei tarvita.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Jämsän kaupunginhallitukselle,
että täyttölupa sosiaalityöntekijän (vakanssi 320109) toimelle myönnetään.
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 102
Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykosken lausunto 7.4.2020:
Täyttölupa myönnetään.
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Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 50: Vapautuvien sekä uusien virkojen ja toimien
täyttäminen vaatii kaupunginhallituksen täyttöluvan.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sosiaalityöntekijän (vakanssi
320109) viralle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lähihoitajan toimen (vakanssi 341115) täyttölupa Kuhmoisten kotihoitoon
1760/01.01.00/2019
Sote 02.04.2020 § 40
Valmistelija: kotihoidon esimies Taru Rajala, puh. 040 035 7714.
Lähihoitajan toimen täyttölupa, vakanssi 341115
Tulosalue: Vanhuspalvelut
Tulosyksikkö: Kotihoito
Kustannuspaikka: Kotihoito Kuhmoinen
Toimi vapautuu irtisanoutumisen vuoksi. Toimen sijoituspaikkana on
Kuhmoisten kotihoito. Vanhuspalveluiden järjestämisessä tulee valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten huomioida kotiin vietävien palveluiden ensisijaisuus. Kotihoidon asiakkaiden määrän voi siis olettaa tulevaisuudessa lisääntyvän ja toisaalta palveluiden kasvavan ja
monipuolistuvan. Jotta pystytään takaamaan laadukas ja asianmukainen hoito kotiin vietävien palveluiden osalta, on koulutettua henkilöstöä oltava riittävästi. Toimi tulisi täyttää, jotta kotiinvietävien palveluiden laatu voidaan varmistaa.
Kotihoidon henkilöstötarvetta arvioidaan laskemalla henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä oleva työaika ja verrataan
asiakkaille myönnettyihin palveluaikoihin. Kuhmoisten kotihoidossa
välitön työaika on valtakunnallista keskiarvoa matalampi, mutta sitä
ei voi sellaisenaan käyttää henkilöstömäärän arvioinnissa, koska samaan kokonaisuuteen kuuluu ryhmäkoti. Palveluasuminen kuuluu
kotihoidon palveluihin ja on siis tilastollisesti kotihoitoa. Ryhmäkodin
asiakkaiden hoitoa ei kuitenkaan tilastoida ohjelmiin erikseen, joten
ryhmäkodissa tehdyt työtunnit eivät näy välittömässä työajassa.
Kuhmoisten osalta lukua pienentää tämän lisäksi kotihoidon ympärivuorokautisuus, koska yölle ei ajoitu niin paljon suunniteltua palveluaikaa kuin päivälle.
Kustannusvaikutus on noin 36.000 euroa/vuosi. Määräraha on budjetoitu.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen edelleen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttölupa lähihoitajan (vakanssi 341115) toimelle myönnetään.
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Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 103
Kuhmoisten kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 § 57
myöntänyt lähihoitajan (vakanssi 341115) toimelle täyttöluvan.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 50: Kaupunginhallitus myöntää virkojen ja toimien
täyttöluvat.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää lähihoitajan toimelle (vakanssi 341115)
täyttöluvan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Ohjaajan toimen (vakanssi 336902) täyttölupa Kuhmoisten asuntolaan 50 % ja
Kuhmoisten työ- ja toimintakeskukseen 50 %
1760/01.01.00/2019
Sote 02.04.2020 § 41
Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570
1778.
Ohjaajan toimen täyttölupa, vakanssi 336902
Tulosalue: Vammaispalvelu
Tulosyksikkö: Asumispalvelut ja Työ- ja päivätoiminta
Kustannuspaikka: Kuhmoisten asuntola (Päijäläkoti) 50 % ja Kuhmoisten Työ- ja toimintakeskus 50 %
Kuhmoisten toimintakeskuksen ja asuntolan ohjaajan toimesta on
toimenhaltija irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä on
30.4.2020.
Kuhmoisten asuntolassa on 9 asuinpaikkaa. Asumisen ohjaajan toimia siellä on tällä hetkellä 5, ja lisäksi on 0,5 ohjaajan toimi, mikä
koskee nyt tätä haussa olevaa täyttölupaa. Kuhmoisten asuntola on
tehostettua asumispalvelua, jossa tulee olla henkilökuntaa ympäri
vuorokauden. Ko. 0,5 ohjaajan toimi on välttämätön, jotta asukkaat
saavat tarvitsemaansa hoitoa, ohjausta ja viriketoimintaa ja pienemmällä henkilökuntamäärällä ei työvuorot toimi/ toteudu.
Kuhmoisten toimintakeskus: toimintakeskuksessa on 2,5 ohjaajan
vakanssia. Toimintakeskuksessa ollaan jo pitkään työskennelty vain
kahdella ohjaajalla, koska toimessa oleva henkilö on tehnyt ainoastaan osa-aikatyötä Kuhmoisten asuntolassa. Tällä hetkellä puolikkaan ohjaajan toimessa on sijainen (ei sosiaalihuollon ammattilainen) 30.4.2020 asti. 0,5 ohjaajan toimi toimintakeskukseen on välttämätön, jotta toimintaa voidaan järjestää edelleen erilaisille erityisryhmille ja nykyiselle asiakasmäärälle sekä asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Mm. kehittämishankkeita ja -suunnitelmia on jouduttu
siirtämään työntekijävajauksen vuoksi. Mm. avotyötoiminnan kehittäminen tulee olemaan tämän ohjaajan tehtävissä. Myös ohjaajien sijaisjärjestelyt ovat olleet haasteellisia vajaalla resurssilla. Ohjaajaksi
tullaan hakemaan sosiaalihuollon ammattihenkilölain täyttävää henkilöä, jotta voimme turvata tarvittavat pätevyydet ja velvoitteet niin
toimintakeskuksessa kuin asuntolassa.
Kustannusvaikutukset ovat yhteensä n. 33.200 eur/vuosi (mukana ei
mahdollisia vuorotyölisiä). Määräraha on budjetoitu.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
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Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen edelleen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttölupa ohjaajan (vakanssi 336902) toimelle myönnetään.
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 104
Kuhmoisten kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 § 58
myöntänyt täyttöluvan ohjaajan toimelle (vakanssi 336902).
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 50: Kaupunginhallitus myöntää virkojen ja toimien
täyttöluvat.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöuvan ohjaajan toimelle (vakanssi
336902).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall 20.04.2020 § 105
Pöytäkirjat
02.04.2020 Sosiaali-ja terveyslautakunta
Viranhaltijapäätökset
03.04.2020 § 11
kaupunginjohtaja
07.04.2020 § 12
kaupunginjohtaja

Työyhteisöselvityksen hankkiminen
Työterveyslaitokselta
Poissaolojen hyvittäminen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista poikkeusoloissa
14.4.-13.5.2020
07.04.2020 § 13 Uimahalli Koskikaran allasosaston
kaupunginjohtaja lattialaatoituksen saneerauksen aikaistaminen /
poikkeusoloista johtuvan kiinnipidon
hyödyntäminen
07.04.2020 § 14 Toisen asteen opiskelijoiden harkinnanvaraisen
kaupunginjohtaja ruokakassipalvelun käyttöönotto Jämsän
kaupungissa / poikkeusolojen aikana ja
kuitenkin enintään 30.5.2020 saakka
08.04.2020 § 15 Poikkeusoloista johtuvan
kaupunginjohtaja yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen ja
tarvittaessa työsopimuslain 2:12 § 2 momentin
mukaisen palkanmaksun keskeyttäminen
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jämsän kaupunki
Kaupunginhallitus
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Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat
Khall 20.04.2020 § 106 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Päätös 1.4.2020 / luonnosuojelualueen perustaminen
(RN:o 6:20Ylä-Pietilä 2, kohde sijaitsee Jämsän länsiosissa
Kertteen kylällä)
- Päätös 8.4.2020 / luonnosuojelualueen perustaminen
(RN:o 6:60 Ylä-Pietilä, kohde sijaitsee Jämsän länsiosissa Kertteen
kylällä)
Työ-ja elinkeinoministeriö / valtionavustushakemus kunnille
yksinyrittäjien tukemiseksi
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Kaupunginjohtajan katsaus
1822/00.01.02/2020
Khall 20.04.2020 § 107
Valmistelu kaupunginjohtaja Hanna Helaste puh 400 742 751
Kaupunginjohtaja tiedottaa kaupunginhallitukselle ajankohtaisista
asioista.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja
kaupungin strategista kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa sekä
kaupungin taloutta ja hallintoa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen
ajankohtaisiin asioihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jämsän kaupunki
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Sosiaali- ja terveysjohtajan valinta/haastatteluun kutsuttavat
1872/01.01.00/2020
Khall 20.04.2020 § 108
Valmistelija: hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040 557 2146
Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 §:ssä 77, että ”sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakuaikaa jatketaan. Viran aikaisemmat hakijat
otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Rekrytointikanavina ovat
aikaisemmin päätetyt lehti- ja some-ilmoittelut sekä lisäksi toimeksiannot kohdennettuun verkostohakuun ja suorahakuyritykseen”. Suorahaun toteuttamiseen valittiin Mercury Urval.
Hakuilmoituksessa kuvattiin viran varsinaiset kelpoisuusehdot: ”Sosiaali- ja terveysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään viiden vuoden työkokemus kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon esimies- ja
johtamistehtävistä. Vahva johtamistaito, yhteistyökyky, hyvät viestintätaidot sekä innostus sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseen ovat
etusijalle asetettavia henkilökohtaisia ominaisuuksia."
Lisäansioita ovat:





kunta-alan hallinto- ja talousosaaminen
kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamisesta ja muutosjohtamisesta
työkokemus muista julkisyhteisöistä ja yksityisistä palvelujen
tuottajista
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun
lain (817/2015) mukainen kelpoisuus”.

Julkisen viran hakijoiden taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto edellyttävät näiden ominaisuuksien vertailua hakijoiden kesken. Virkaan
valittaessa valitsijan tulee siten myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon vertailuun hakijoiden kesken.
Ensimmäisellä ja toisella hakukierroksella tuli määräaikaan mennessä yhteensä 19 hakemusta:
Aho Hanna, terveystieteiden tohtori, osastonhoitaja
Forssell Carita, suuhygienisti YAMK, osastonhoitaja
Heinonen Jaana, valtiotieteiden maisteri, sosiaalipalvelupäällikkö
Helin Vesa yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä
Hellsten, Sari yhteiskuntatieteiden maisteri, hyvinvointijohtaja
Ilomäki Helena, terveyshallintotieteen maisteri, palvelutalon johtaja
Jauhiainen Taina, yhteiskuntatieteiden maisteri, toiminnanjohtaja

Jämsän kaupunki
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Kauranen Henna, yhteiskuntatieteiden maisteri, kotihoidonohjaaja
Koskinen Minna, terveystieteiden maisteri, tulosyksikönjohtaja
Kääriäinen Anna-Maija, terveystieteiden maisteri, perusturvajohtaja
Lampinen Mai-Stiina, terveystieteiden tohtori, vanhustyönjohtaja
Merikallio Jussi, valtiotieteiden maisteri, yrittäjä
Muhonen Anne, terveystieteiden maisteri
Lehtimäki Anneli, ammatillinen opettaja, terveysasemanjohtaja
Niskanen Birgitta, terveyshallintotieteen maisteri, johtava hoitaja
Rossinen Tarja, yhteiskuntatieteiden maisteri, palvelujohtaja
Solmari Kirsi, valtiotieteiden maisteri, perusturvajohtaja
Voutilainen Katri, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä
Wiiri Marianne, proviisori
Tehtävää hakeneista 16 täytti muodolliset kelpoisuusehdot.
Kaupunginhallituksen valitsema työryhmä kokoontui 16.4.2020 tekemään kokonaisarvion hakemuksista ja haastatteluun kutsuttavista.
Työryhmä pisteytti haastatteluun kutsuttavat muodollisen pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Työryhmän esitys on, että haastatteluun kutsutaan alla luetellut virkaa hakeneet:
Vesa Helin
Sari Hellsten
Anna-Maija Kääriäinen
Mai-Stiina Lampinen
Jussi Merikallio
Kirsi Solmari
Kaupunginhallituksen jäsenillä on ollut Laura-järjestelmässä mahdollisuus tutustua kaikkiin hakemusasiakirjoihin.
Toimivalta, johon päätös perustuu
hallintosääntö 51 §
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän ehdotuksen haastatteluun
kutsuttavista. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että valinnan jatkovalmistelussa toimeksiantoa jatketaan Mercuri Urvalin kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Välirahoitushakemus / Hallin kuntoportaiden rakentaminen -hanke / Hallin seutu ry
2000/02.05.01/2020
Khall 20.04.2020 § 109
Valmistelu talousjohtaja Ari Luostarinen puh 040 593 4655
Hallin seutu ry on saanut 07.04.2020 päätöksen Keski-Suomen
Ely-keskuksesta hankehakemukseen no 113820, ”Hallin kuntoportaat”. Hanke käsittää kuntoportaiden rakentamisen Jämsän Hallin
urheilukeskuksen kuntoratojen väliseen rinteeseen ja neljän kuntoilulaitteen (vatsa- ja selkäpenkit sekä leuanveto/dippiteline ja yhdenjalan kyykkyteline) rakentamisen kuntoradan varteen sekä urheilukeskuksen alueella olevan frisbeegolfradan muutostyöt kevään ja
kesän 2020 aikana. Hankkeen toteuttajana on Hallin seutu ry.
Keski-Suomen Ely-keskus myöntää tukea hankkeelle 14.482,50 euroa, summa sisältää EU:n, valtion ja paikallisen toimintaryhmän
osuudet. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 28.965 euroa.
Hankkeen maksatus tapahtuu jälkikäteen ja perustuu jo maksettuihin kuluihin. Kyläyhdistys Hallin seutu ry hakee Jämsän kaupungilta
hankkeelle välirahoitusta 14.000 euron lainana.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää 14.000 euron välirahoituslainan
normaalein ehdoin. Korko laina-ajalta on euribor 6 kuukautta + 1 %,
euribor-koroksi lasketaan kuitenkin aina vähintään 0 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ulla Patronen ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä asian
käsittelyn aikana (yhteisöjäävi).
Piritta Rantanen poistui asian käsittelyn aikana klo 20.20.
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Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen kaudella 1.10. - 31.12.2019
289/00.01.02/2017
Sote 02.04.2020 § 35
Valmistelijat: toimialajohtaja Erkki Kainulainen, puh. 040 5145 879 ja
vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen, puh. 040 775 0347.
Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.10. - 31.12.2019 suoritettiin tammi-helmikuussa 2019.
Valvonnan suoritti seurantajaksolla 10-12/2019 kunkin alueen tulosaluejohtaja käymällä tuotantoyksiköissä ja toteamalla palvelusisällön
ja laatutavoitteiden toteutumisen. Terveyspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa valvontakäynnit teki toimialajohtaja hallintoylilääkärin
viran ollessa täyttämättä. Valvontakäynneillä oli aina tuottajan edustaja/edustajia paikalla. Toteutuminen kirjattiin sovituille lomakkeille,
joiden pohjalta tehtiin yhteenvedot.
Taustaa seuranta- ja valvontakäynnistä 1-3/2019
Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 (§ 158), että "Jämsän kaupunki
vaatii sopimuksen tarkkaa noudattamista.Jämsän kaupungilla on
palvelusopimuksen (kohta 9.4) mukaisesti oikeus saada 30.000 euron korvaus kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa esiintyneiden poikkeamien johdosta 2019 ensimmäisen neljänneksen osalta. Henkilöstön mitoitus- ja pätevyyspuutteet vaaditaan korjattavaksi
30.9.2019 mennessä".
Vastaavanlaisen päätöksen kaupunginhallitus oli joutunut tekemään
jo 25.3.2019 (§ 69) loppuvuoden 10-12/ 2018 seurantajaksosta.
Seurantajaksolla 1-3/2019 ei havaittua muita poikkeamia tai sopimusrikkomuksia.
Taustaa seuranta- ja valvontakäynnistä 4-6/2019
Ajanjaksoa 4-6/2019 koskevilla seuranta- ja valvontakäynneillä ei
havaittu palvelupoikkeamia tai sopimusrikkomuksia.
Taustaa seuranta- ja valvontakäynnistä 7-9/2019
Valvontakäynneillä on havaittu kaksi lievää poikkeamaa: perhepalvelukeskuksen palvelutuotannossa sekä Attendo Koskipuiston henkilöstömitoitus (0,60) ei ole toteutunut.
Puheterapiapalvelujen vähimmäisvaatimuksissa on todettu, että lievä poikkeama tulee, kun viive palveluihin pääsyyn on yli 4 kuukautta.
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Poikkeamasta ei asetettu sanktiota, koska puheterapeuteista on valtakunnallisesti pulaa ja aktiivisesti on haettu työntekijää.
Attendo Koskipuiston osalta vähimmäisvaatimus henkilöstömitoituksen (0,60) osalta ei ole toteutunut heinä-elokuussa. Asiasta ei ole
tehty poikkeamailmoitusta, koska asian käsittely on kesken aluehallintovirastossa.
Seuranta- ja valvontakäynnit 10-12/2019
Asiakastyytyväisyys / muistutukset ja kantelut / reklamaatiot
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kaupungin toimesta 2 viikon kyselyllä
marraskuussa. Tuottajalla on jatkuva palaute käytössä, josta saa
ajantasaista seurantaa.
Seurantajaksolla vanhuspalveluissa (ympärivuorokautinen hoito) oli
tehty yksi kantelu, joka käännetty muistutuksena käsiteltäväksi.
Päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä perhepalvelukeskuksessa
ei kanteluita tai muistutuksia käsittelyssä.
Perusterveydenhuollossa muistutuksia/kanteluita oli tehty 2 kpl (vastattu 2 kpl), reklamaatioita ja muuta palautetta annettiin 11 kpl. Korvattavia potilasvahinkoja oli 2 kpl.
Erikoissairaanhoidossa muistutuksia/kanteluita ei ole tehty, reklamaatioita ja muu palaute annettu 5 kpl. Lisäksi on tehty 2 PVK-selvityspyyntöä.
Poikkeamat
Perhepalvelukeskus: Vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit ovat
muutoin toteutuneet, mutta puheterapeuttia (1) ei ole saatu rekrytoitua jatkuvasta yrittämisestä huolimatta. Palvelua hankitaan ostopalveluna. Puheterapian jono 20 kpl, vanhin 4.9.2019 ja jono 118 päivää.
Päihde- ja mielenterveysyksikkö: Vähimmäisvaatimukset eivät ole
toteutuneet henkilöstön osalta. Marras-joulukuussa A-klinikalla ei ollut sosiaalityöntekijää (1) 6.11. alkaen ja asiakastyötä korvattiin psykiatrisen sairaanhoitajan toimesta (40 % työajasta). Joulukuussa
Mtk:ssa ei ollut sosiaalityöntekijää (1) ja asiakastyötä korvattiin psykiatrisen sairaanhoitajan toimesta (40 % työajasta). Marras-joulukuussa vain yksi psykiatrian erikoislääkäri töissä (2).
Sairaanhoitajien äkillisien poissaolojen sijaistamisessa on jouduttu
käyttämään lähihoitajia vastaavan ammattihenkilön huonon saatavuuden vuoksi. Seurantajaksolla on lähihoitaja tehnyt prosentteina ilmoitettuna sairaanhoitajan työvuoroja ympärivuorokautisen hoivan

Jämsän kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 35
§ 110

7/2020

41

02.04.2020
20.04.2020

yksiköissä 2,5 %. Asiasta on tehty lievä poikkeamailmoitus.
Leikkausosaston ja kuvantamisen koulutusmäärissä (*) lievät poikkeamat. Leikkausosastolla on erityisiä koulutuksia, joita ei toteuteta
joka vuosi. Kuvantamisessa työntekijöiden vaihtuvuus alensi kouluttautumismääriä. Ohjeistettu seuraamaan koulutuksiin hakeutumista.
Onnistumiset palvelutuotannossa
Vanhuspalvelut:
1. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin,
joista on saatu suoraa hyötyä arjen toimintoihin.
Perhepalvelukeskus:
1. Lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoketju on valmistunut
2. Lasten nepsy-tuki on parantunut
Päihde- ja mielenterveysyksikkö:
1. Dialektisen käyttäytymisterapian ryhmä on aloittanut ja koettu
hyvänä.
2. Selvitty loppuvuodesta lääkärivajeesta huolimatta.
Perusterveydenhuolto:
1. Suun terveydenhuollossa: i) toiminta on ollut hyvällä tasolla huolimatta ajoittaisista työvoimaongelmista, ii) alle kouluikäisten ajan
siirto netissä (vaihto koodilla tietyille ajoille) on todettu hyväksi
käytänteeksi ja iii) oppisopimuskoulutuksen käyttö rekrytointiongelmiin.
2. Etälääkäripalvelun kokeilu on aloitettu marraskuun 2018 lopussa. Loka-joulukuussa 2019 palvelua on ollut käytössä jokaisena
arkipäivänä vaihtelevan ajan. Saatu asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää.
3. Itsehoitopisteen toiminta sairaalassa: eri yksiköt ja yhdistykset
päivystämässä yhtenä päivänä viikossa. Toimintaa ollut myös
kauppaliikkeissä Jämsänkoskella ja Koskenpäällä. Tarkoitus on
laajentaa ja kehittää itsehoitopisteiden toimintaa.
4. Yhteistyössä Duodecimin kanssa toteutettua sähköistä terveystarkastusta ja –valmennusta (STAR-projekti) jatketaan ja laajennetaan koskemaan kaikki hoitajat.
5. Varasto-tilausjärjestelmän (OsVar-järjestelmä) käyttöönotto on
tapahtunut onnistuneesti.
6. Lääketilausjärjestelmän (OSTI) käyttöönotto on toteutettu vuoden 2019 lopun kaudella.
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Erikoissairaanhoito:
1. VHV-potilaiden määrä kaudella 10-12/2019 on ollut 39,4 % leikkausten määrästä Koko vuonna 36,4 %). Leikkaussalien käyttöaste hyvä. Kirurgian osastolla käyttöaste vaihtelee riippuen päiväkirurgian ja tekonivelleikkausten määrästä.
2. Leikkaustoiminnan suunnittelu ja organisointi on onnistunut hyvin (ruuhkahuippujen tasaus, tekonivelpotilaiden leikkauspäivät
jakautuneet tasaisemmin).
3. Hoitajakutsujärjestelmän käyttöönotto kirurgian osastolla vuodenvaihteessa (esim. kutsut kännyköihin, näytöt)
4. Kirurgian osastolla sairausloma-% oli 5,1 % (edellisvuonna 11,4
%).
Kehittämiskohteet palvelutuotannossa
Vanhuspalvelut:
1. Seurantajakson aikana henkilöstölle on järjestetty paljon erilaista
koulutusta.
2. Erilaisia yksikkökohtaisia kehittämiskohteita.
Perhepalvelukeskus:
1. Puheterapeutista pula, pitkä hakuprosessi ei ole tuottanut tulosta
ja hoidetaan ostopalveluna.
2. Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentäminen.
Päihde- ja mielenterveysyksikkö:
1.
2.
3.
4.

Uuden DKT-ryhmän aloittaminen
Psykologisten tutkimusten tarpeeseen vastaaminen
Sihteerien työn uudelleen organisoiminen (eläköitymisen takia)
A-klinikan potilastietojärjestelmän sujuvuus Avin edellyttämien
muutosten jälkeen.

Perusterveydenhuolto:
1. Suun terveydenhuollossa välinehuollon toiminnan kehittäminen
omana toimintana toimivammaksi ja sujuvammaksi.
2. Hammashoitolan työ- ja asiakasturvallisuuden parantaminen,
kun toimintaa on kahdessa kerroksessa (mm. portaikon käytön
turvallisuus).
3. Sairaalla terveyspalveluiden remontoidut tilat tarkastettava.
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Erikoissairaanhoito:
1. Ilmastointikanavien putsaaminen sekä kaasu- ja painelaitteiden
tarkistukset ja tietojen dokumentointi.
Muuta huomioitavaa
i)

Palvelusta maksettava vuosihinta on edelleen riidanalainen ja
käsittelyssä käräjäoikeudessa.

Jämsän Terveys Oy:n ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan
18.2.2020 myös valvontakäyntejä ja -raportteja.
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1. Toteaa valvontakäyntien ja niiden pohjalta tehdyn raportoinnin
perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan 1.10.-31.12.2019
olleen palvelusopimuksen mukaista lukuunottamatta lieviä poikkeamia perhepalvelukeskuksessa puheterapiapalveluissa ja
henkilöstövajetta päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lähihoitajan käyttämisestä sairaanhoitajan sijaistuksissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että puheterapiapalvelujen ja
päihde- ja mielenterveyspalvelujen lievistä poikkeamista ei aseteta sanktiota.
3. Esittää kaupunginhallitukselle, että vaikka sairaanhoitajien äkillisien poissaolojen sijaistamisessa on jouduttu käyttämään lähihoitajia vastaavan ammattihenkilön huonon saatavuuden vuoksi, niin poikkeamasta ei aseteta sanktiota.
4. Kehottaa Jämsän Terveys Oy:tä jatkamaan rekrytointitoimenpiteitä ja hankkimaan tarvittaessa ostopalveluina kiireelliset ja
välttämättömät puheterapiapalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut.
5. Lähettää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen edellyttämän
valvonta-aineiston.
Toimialajohtajan kokouksessa muutettu päätösehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1. Toteaa valvontakäyntien ja niiden pohjalta tehdyn raportoinnin
perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan 1.10.-31.12.2019
olleen palvelusopimuksen mukaista lukuunottamatta lieviä poikkeamia perhepalvelukeskuksessa puheterapiapalveluissa ja
henkilöstövajetta päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lähihoitajan käyttämisestä sairaanhoitajan sijaistuksissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.
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2. Esittää kaupunginhallitukselle, että puheterapiapalvelujen ja
päihde- ja mielenterveyspalvelujen lievistä poikkeamista ei aseteta sanktiota.
3. Esittää kaupunginhallitukselle, että vaikka sairaanhoitajien äkillisien poissaolojen sijaistamisessa on jouduttu käyttämään lähihoitajia vastaavan ammattihenkilön huonon saatavuuden vuoksi, niin poikkeamasta ei aseteta sanktiota.
4. Kehottaa Jämsän Terveys Oy:tä jatkamaan rekrytointitoimenpiteitä ja hankkimaan tarvittaessa ostopalveluina kiireelliset ja
välttämättömät puheterapiapalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut.
5. Kehottaa Jämsän Terveys Oy:tä korjaamaan lääkärikäyntien
puutteet vanhusten asumispalveluyksiköissä sopimuksen mukaiseksi.
6. Lähettää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen edellyttämän
valvonta-aineiston.
Päätös

Toimialajohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 110
Kauunginjohtaja Hanna Helasteen ollessa esteellinen (yhteisöjäävi)
hallintosäännön mukaan esittelijänä toimii hallintojohtaja.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö 25 §
Ehdotus

Hallintojohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen sekä merkitsee saadun valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Hanna Helaste ei esteellisenä ollut läsnä asian käsittelyn aikana
(poistui klo 20.25).
Sanna Rajala ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä asian
käsittelyn aikana (poistui klo 20.25).
Varajäsen Pekka Pasanen osallistui tämän asian käsittelyyn (saapui
(klo 20.25).
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 93, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 95, 98, 99, 100, 109
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 95, 98, 99, 100, 109
Jämsän kaupunginhallitus
Keskuskatu 17
42100 Jämsä
puhelin 020 638 2000 (vaihde)
sähköposti kirjaamo@jamsa.fi
aukioloaika ma - pe klo 9.00 - 15.00
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Ks. jäljempänä
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
aukioloaika ma–pe klo 8.00–16.15
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Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Hallintovalitus, valitusaika xx päivää
Pykälät
Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää.
Pykälät
Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun. Kaavapäätöksissä valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/ valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/ HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisen
oikeudenkäyntimaksun.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

