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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   30.11.2017 klo 17 
 
Paikka: Elinkaaritalo, Kuumaniemenkatu 2 D, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä:   Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Tarja Helle, Esa Pöyliö, Kirsti Ojala, Jarkko Kotilaine, Rainer       

Wahlsten (pj), Päivi Piisilä (siht.) 
 

1) Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 
 

2) Hyväksyttiin asialista. 
 

3) Sihteeri luki edellisen kokousmuistio. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

4) Terveydenhoitaja Sirpa Karjalainen kertoi käynnissä olevasta palveluneuvonnan ja –ohjauksen 
kehittämistyöstä. Toimintamallin kehittämistyössä halutaan huomioida ikäihmisten mielipiteet ja toiveet 
palveluneuvonnalle ja ohjaukselle. Tätä varten on laadittu kyselylomake. Vanhusneuvoston jäseniä 
pyydettiin esitestaaman kyselylomaketta. Sovittiin, että täytetty lomake palautetaan Sortteerin kautta 
sisäisessä postissa Sirpa Karjalaiselle.  
 
Lomaketta kehitetään vanhusneuvoston jäseniltä saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena olisi saada 
eläkeläisjärjestöjen jäsenet vastaamaan kyselyyn. Sovittiin, että järjestetään tammikuussa 
eläkeläisjärjestöjen yhteiskokoontuminen, johon Sirpa Karjalainen tulee esittelemään asiaa ja jakaa 
kyselylomakkeita. 

 
5) Vanhusneuvoston budjettiin varattu 2000€ vuodelle 2018.  

 
Helena Alatarvas toi terveisiä syyskuun vanhusneuvostoille järjestetystä Osallisuus ja vaikuttaminen 
koulutuksesta. Esille nousseena asiana mm. vanhusneuvoston kokoontuminen riittävän usein, 7-12 
kertaa/v sekä lehdistön kautta vaikuttaminen. 
 
Käytiin keskustelua asiasta ja todettiin, että 4 kertaa vuodessa kokoontuminen on liian harvoin. 
Sovittiin, että vanhusneuvostojen kokouksia voidaan tarvittaessa lisätä. 

 
6) Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Erillinen liite. 

 
7) Rainer W. kertoi ”Penkkiprojekti” valtuustoaloitteesta. Kaupungin keskustan ja Särkikankaan alueella 

krooninen levähdyspaikkojen puute. Asiaa selvitetty useamman tahon kanssa ja päädytty siihen, että 
laaditaan valtuustoaloite, jonka Juha Pikkarainen laatinut.  
 
Esa Pöyliö selvensi, ettei kunnan vastuulle kuulu kaikki kaupunkialueella olevat väylät ja niiden 
kunnossapito, vaan osa kuuluu valtiolle. Näiden väylien ylläpidosta vastaa Ely-keskus. Myös Ely-
keskukselle voi tehdä paikallisen aloitteen. Esa Pöyliö lupasi, että valtuustoaloitteen pohjalta asiaa 
käsitellään myös teknisessä lautakunnassa. 
 
Helena A. kertoi vaaratapahtumasta, joka aiheutunut Nordean eteen kasatusta lumikasasta, joka 
näköesteenä. Esa P. selvittelee kuuluuko asian hoitaminen kiinteistönomistajalle vai kaupungille. 
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Jarkko Kotilaine kertoi suunnitelmasta Terveyden edistämisen ohjelman laatimiseksi ja mahdollisesta 
hyvinvointikoordinaattorin palkkaamisesta. 
 
 

8) Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista ikäihmisten palveluista.  
 
Kotihoidon myöntämisen perusteet hyväksytty syyskuun hyvinvointilautakunnassa. Käytiin keskustelua 
perusteista. 
 
Laitoshoidon purkaminen etenee vuodeosastojen yhdistämisellä. Osasto 2 ja akuuttiosasto yhdistyvät 
40-paikkaiseksi osastoksi akuuttiosaston tiloihin. Tyhjeneviin os 2:n tiloihin siirtyy kotihoito ja 
päivätoiminta Elinkaaritalolta tammikuun aikana. 
 
Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli otettu käyttöön 1.10.2018 alkaen. Palveluseteli 
toteutetaan Smartum palvelun kautta. Tehostettuun asumispalveluun haetaan edelleen kuten 
aiemminkin. SAS-työryhmä määrittelee hakemusten perusteella kenelle voidaan tarjota tehostettua 
asumispalvelua. Mikäli tehostetun asumispalvelun kriteerit täyttyvät, tehdään myönteinen päätös 
asumispalvelusta. SAS-työryhmä päättää esitetäänkö asiakkaalle palveluseteliä. 
Kemijärven kaupunki on määritellyt palvelusetelille kattohinnan105 euroa/hoitopäivä ja vaativan hoidon 
hintakatto 115 euroa/hoitopäivä. Asiakas maksaa hoitopäivästä palveluntuottajalle omavastuuosuuden, 
joka on tulosidonnainen. Omavastuu vähennetään palveluntuottajan hoitopäivähinnasta. 
Kemijärven kaupunki maksaa palvelusetelillä loppuosan palveluntuottajan esittämästä hoitopäivän 
hinnasta. 
Palveluseteli otetaan käyttöön asteittain Esperiin tehostettu asumispalvelu 20.11 alkaen, Puistolan 
asiakkaille siirtyessä Attendolle 1.1.2018 alkaen.  
 
Ensi vuonna selvitetään kotihoidon palvelusetelin käyttöönottoa. 
 
Perhehoitoa lähdetty viemään kaupungissa eteenpäin Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä hankkeen 
kautta. Kuntalaisille järjestetty avoin infotilaisuus, jossa kerrottu perhehoidosta. Perhehoitajien 
valmennus järjestetään helmikuussa. Valmennus kestää 21 h. Perhehoitoa voi toteuttaa mm. 
perhekodin muodossa (joko perhehoitajan omassa kodissa tai esim. kunnan 
järjestämissä/vuokraamissa tiloissa) ja/tai perhehoitajan käynteinä asiakkaan kodeissa. Kunta tekee 
toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa. Perhehoitoa alustavasti suunniteltu omaishoitajien 
vapaan järjestämiseksi sekä myös muuhun lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen. 
 
Kotikuntoutuksen toimintamallin suunnittelu käynnissä. 
 
Keskusteltiin valinnanvapauslaista. Paljon kysymyksiä vielä ilmassa. 
 
Todettiin, että tiedottamista ajankohtaisista asioista tarvitaan sekä lehdistön että järjestettyjen 
tiedotustilaisuuksien muodossa. 

 
9) Sovittiin pidettäväksi vanhusneuvoston jäsenten kesken suunnittelupalaveri 14.12.2017 klo 17 

Elinkaaritalolla. Asiana järjestöjen yhteiskokoontumisen järjestäminen tammikuussa. Pyydetään 
asiantuntijoita alustamaan ajankohtaisista asioita.  
 

10) Seuraava kokous 8.2.2018 klo 17 
 

11) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
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