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Kunnanhallituksen selvityspyyntökäsittely 10.5.2021

Esitän kunnanhallituksen tiedoksi seuraavan lisäselvityksen liittyen Terveystalo Oy:n edustajien
kuulemiseen Esko Bruunin tekemää selvityspyyntöä koskevassa asiassa.

l. Selvityspyynnön käsittelyjä ryhmäkodin toiminnan arviointi

Kunnanhallituksen käsittelyssä oleva, Esko Bruunin laatima selvityspyyntö liittyy

sosiaalijohtajan ja toiminnanjohtajan väitettyihin esteellisyyksiin. Palvelutalon ryhmäkodin
toiminnan sisällöllinen arviointi ei sisälly selvityspyyntöön.

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 5 §:n mukaan toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka
vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Sysmän Palvelutalon ryhmäkodilla tämä Aluehallintovi rastalle ilmoitettu vastuuhenkilö on

sosionomi Leena Nuutinen. Paivelutaloyhdistyksen toiminnanjohtajana en siis vastaa
Palvelutalon ryhmäkodin toiminnan sisällöstä.

Tästä lähtötilanteesta huolimatta selvityspyyntöön on nyt kytketty ryhmäkodin toiminnan
sisällöllinen arviointi. Voidaankin kysyä, liittyykö tämän asian tuominen kunnanhallituksen
käsittelyyn kenties Terveystalon pyrkimykseen saada haltuunsa Palvelutalon ryhmäkodin
toiminta? Tällaisessa pyrkimyksessä kunnanhallitus ei voine toimia osapuolena?

2. Valvontaviranomainen

Valmistelutekstissä on virheellisesti esitetty, että valvontavastuu Palvelutalon ryhmäkodista

olisi sekä Sysmän kunnalla että Terveystalo Oy:llä. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 3 §:n
mukaisesti valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettua kunnan

toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali-ja terveysalan
lupa-ja valvontavirastoa. Yksityinen palveluntuottaja ei ole valvontaviranomainen eikä näin
ollen valvontavastuussa.

3. Terveystalon toimet Palvelutalon ryhmäkodin toiminnan suhteen

Valmistelutekstissä on virheellisesti esitetty, että viimeisin jätetty valvontaraportti Palvelutalon
ryhmäkodista olisi päivätty 8. 9.2020. Terveystalo Oy:n käynti ryhmäkodissa 8.9. 2020 ei ole
edellä esitetyistä syistä ollut valvontakäynti, vaan palvelun tuottajan ja alihankkijan välinen
keskustelu. Tällaista keskustelua ei Terveystalo ollut alihankkijansa kanssa käynyt 1. 1. 2017

jälkeen, vaikka vastaa hankintasopimuksen 8 kohdan mukaisesti alihankkijansa toiminnasta
kuin omastaan. Kyseisessä keskustelussa sovittiin, että ryhmäkoti tekee Terveystalon vaatimat
muutokset toimintaansa kuukauden kuluessa keskustelusta. Näin on myös toimittu ja

muutosten toteutus on käyty läpi Terveystalon kanssa kahdessa Teams-palaverissa. Tämän

jälkeen Terveystalo ei ole ollut asiasta yhteydessä Palvelutalon ryhmäkotiin. Mainitun kirjallisen

raportin Terveystalo toimitti pyynnöstä ryhmäkodille vasta marraskuussa 2020.



Minna Veistilältä kunnanhallituksen esityslistan julkaisun jälkeen saamani tiedon mukaan

Terveystalon edustajat kutsuivat Palvelutalon ryhmäkodin kanssa käydyn keskustelun jälkeen
kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoenja sosiaalijohtaja Minna Veistilän palaveriin, jossa he
esittelivät ko. keskustelussa tekemänsä huomiot. Palaverissa todettiin seuraavaksi

prosessivaiheeksi vaadittujen muutosten tekeminen kuukauden määräajan kuluessa.

Palaverissa myös viitattiin Terveystalon toiveeseen saada ryhmäkodin toiminta siirrettyä

itselleen. Tämän palaverin jälkeen asiaa ei ole Terveystalon toimesta tuotu
valvontaviranomaisen tietoon, johtavalle lääkärille valvontakäyntiä varten ja/tai sosiaali-ja

terveysjaostolle.

Ko. keskustelun jälkeen Terveystalon edustaja teki puhelimitse esityksen ryhmäkodin toiminnan

haltuun ottamisesta vastikkeetta Palvelutaloyhdistyksen toiminnasta vastaavalle hallituksen

puheenjohtaja Jocke Stjernvallille. Tämän vastattua, että Terveystalo voi halutessaan tehdä
tarjouksen toiminnan ostamisesta, ei Terveystalo enää ole ollut asiasta yhteydessä

Palvelutaloyhdistykseen.

4. Palvelutalon ryhmäkodin ohjaus-ja valvontakäynti 3.5. 2021

Viimeisimmän ohjaus-ja valvontakäynnin Palvelutalon ryhmäkodille on tehnyt 3. 5. 2021 vs.
sosiaalijohtaja Päivi Nykänen. Yhteenvetona ohjaus- ja valvontakäynnistä vs. sosiaalijohtaja on
todennut sekä paikan päällä että puhelimessa toiminnanjohtajan tiedustellessa asiaa, että

ryhmäkodin toiminnassa ei ole huomautettavaa.

5. Palvelutalon ryhmäkodin ohjaus ja valvonta

Palvelutalon ryhmäkodille on tehty normaalit Sysmän sosiaali-ja terveysjaoston yksityisten

sosiaalipalvelujen valvontaohjelman mukaiset ohjaus-ja valvontakäynnit, joista on vastannut
Sysmän kunnan kansanterveystyöstä vastaava johtava lääkäri. Aluehallintovirasto on tehnyt
valvontakäynnin ryhmäkodille vuonna 2016. Lisäksi Phsotey/Aava on tehnyt ennen

kokonaisulkoistusta ryhmäkodille sen valvontaohjelman mukaiset valvontakäynnit. Ryhmäkodin

toimintaa on siis koko sen 25-vuotisen toiminnan ajan valvottu asianmukaisesti.

Haluan painottaa kunnanhallitukselle tiedoksi, että yhteistyö Terveystalon kanssa on ollut
Palvelutaloyhdistykselle tärkeää ja mieleistä. Fysioterapiavälineistön lainaaminen Terveystalon

ryhmätoimintaan, asuntojen vapautuessa tehtävä tarveharkinta yhdessä kotihoidon kanssa,

ryhmäkodin sekä työ- ja päivätoiminnan yhteiset kehittämishankkeet sekä ulkokuntosalilaitteiston
hankkiminen Terveystalon fysioterapeuttien ohjeiden mukaisesti kaikkien kuntalaisten käyttöön ovat
esimerkkejä monipuolisesta yhteistyöstä, jota Palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtajana toivon

edelleen jatkettavan sysmäläisten edun mukaisesti. Mikäli Terveystalo olisi jatkossa kiinnostunut
ryhmäkodin toiminnan ostamisesta, tulisi siihen liittyvät keskustelut kuitenkin käydä normaalissa

järjestyksessä Palvelutaloyhdistyksen hallituksen kanssa.

Esko Bruunin selvityspyynnön käsittelystä kunnanhallituksessa on koitunut Palvelutaloyhdistykselle
aiheutetun mainehaitan lisäksi huolta ja surua Palvelutalon asiakkaille. Esitän kunnanhallitukselle
vakavan toivomuksen siitä, että asia saadaan päätökseen. Pyydän, että kunnanhallitus toteaa, että se



on saanut riittävän vastauksen Esko Bruunin selvityspyyntöön, eikä selvityspyyntö anna aihetta muihin

toimenpiteisiin.
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