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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   8.2.2018 klo 17-19.30 
 
Paikka: Sairaala Lapponia/ Kotihoito (ent. os 2), Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä: Rainer Wahlsten (pj), Erkki Ahvonen, Pirjo Laurila, Markku Harju, Arvo Laine, Lea Tohmola, Esa 

Pöyliö, Sirkka Ruoho, Päivi Piisilä (siht.) 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialistaan hyväksyttiin kohtaan muut asiat lisäysten jälkeen. Kohtaan muut asiat lisättiin: 
- Vanhusneuvoston jäsenen valinta maakunnalliseen vanhusneuvostoon  
- Keskustelutilaisuus vanhusneuvostoille 26.2.2018 
- Talviauraukset 

 
3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

4) TUTUSTUMINEN KOTIHOIDON TILOIHIN 
Kotihoito on muuttanut Lapponian entisen os 2:n tiloihin 29.1.2018, os 2:n ja akuuttiosaston 
yhdistymisen jälkeen, kun os 2:n tilat jäivät tyhjilleen. Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi tilamuutosten 
taustoista. Toiminta uusissa tiloissa on käynnistynyt hyvin ja tilat todettiin viihtyisiksi ja avariksi. 

 
5) TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Käytiin läpi vuoden 2017 toimintakertomus ja hyväksyttiin se. Erillinen liite. 
 

6) ROVANIEMEN VANHUSNEUVOSTON VIERAILUKUTSU  
Rovaniemen vanhusneuvosto on lähettänyt vierailukutsun Kemijärven ja Pelkosenniemen 
vanhusneuvostoille huhtikuun aikana. Pelkosenniemen vanhusneuvosto on esittänyt 11.4 päivää ja se 
sopii Kemijärven vanhusneuvostolle. Sihteeri ilmoittaa Rovaniemelle, että Kemijärveltä osallistuu 
vierailulle 4-6 henkilöä. 
 

7) 14.2.2018 TAPAHTUMA – Sote tulee – miten käy vanhuusvuosien? 
Käytiin läpi ohjelma ja tapahtumaan liittyvät järjestelyt. Kutsu on ollut lehdessä 8.2 ja laitettu myös 
Lapin Kansa menoinfoon. Vanhusneuvoston jäsenet jakavat ohjelmaa tahoillaan. 
 

8) PARASTA ELÄMÄÄ KOTONA KOULUTUSTILAISUUS 22.2.2018 
Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien I&O-kärkihankkeet sekä ympäristöministeriö 
järjestämä koulutus. Ohjelma on jaettu sähköpostitse vanhusneuvoston jäsenille. Sihteeri on 
ilmoittautunut koulutukseen ja näin ollen etäyhteys on varmistettu Lapponian isoon kokoushuoneeseen 
alkaen klo 10. 
 

9) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista Kemijärven ikäihmisten palveluissa. 
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Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut 1.3.2018 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat ja 
asiakasmaksut ovat muuttuneet 1.1.2018 alusta. 
Jäsenille jaettiin uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnasto. 
Kotihoidossa maksut ovat osin laskeneet. Ko. hinnat on jo otettu käyttöön vuoden alusta. Uusia 
palveluja ovat kotihoidon arviointijakso, kotikuntoutus ja saattajapalvelu, joille on määritelty maksut 
päivitetyssä asiakasmaksuhinnastossa.  
Sairaala- ja laitoshoidossa on lyhytaikaisessa laitoshoidossa korotusta, mutta maksukaton ylittymisen 
jälkeen perittävään maksuun ei ole esitetty hinnan nostamista. Yleinen maksukatto laskee vähän 
asetuksen mukaisesti. Hammashuollossa maksuja on korotettu 5 %. Terveyskeskusmaksuissa 
korotukset ovat keskimäärin myös 5 %. 

 
Kotikuntoutuksen toimintamallia on lähdetty kehittämään. Kotikuntoutus on jaettu 3 osioon 
ennaltaehkäisevä, kuntouttava ja tehostettu kotikuntoutus. Toimintamalli on vielä hieman 
keskeneräinen ja mallia työstetään edelleen työntekijöiden kanssa.  

 
Kemijärvellä perhehoitoa ollaan viemässä eteenpäin uutena palveluna. Perhehoidon toimintasääntö 
pyritään saamaan helmikuun lautakuntaan. Perhehoitajien valmennukset käynnistyvät helmikuun 
aikana. Perhehoitajien valmennukseen ilmoittautunut kymmenkunta kiinnostunutta. Perhehoitoa 
voidaan toteuttaa joko erikseen perustetussa perhekodissa tai hoidettavan omassa kodissa. 
 
Napapiirin Omaishoitajat ry järjestää omaishoitajille Ajankohtaista omaishoidosta tilaisuuden 14.2.2018. 
Kaupunki on aloittanut omaishoitajien terveystarkastukset viime syksynä ja valmennukset käynnistyvät 
kevään aikana yhteistyössä Napapiirin Omaishoitajat ry:n kanssa.  
Maakunnalliset omaishoidon myöntämisen perusteet tulevat kevään aikana lausunnolle 
vanhusneuvostoihin. 
 
Turvapuhelinpalvelu kilpailutettu, kun vanha sopimus päättynyt jo v. 2016. Tarjoukset pyydettiin 4 
toimittajalta, yksi toimija antoi tarjouksen. Turvapuhelinmaksut tulevat nousemaan. Maksut nousevat 
samalle tasolle kuin muissa kunnissa. 

 
 

10) MUUT ASIAT 
Vanhusneuvoston jäsenen valinta maakunnalliseen vanhusneuvostoon 
- sovittiin, että jäseneksi valitaan vanhusneuvoston puheenjohtaja Rainer Wahlsten ja varajäseneksi 

varapuheenjohtaja Erkki Ahvonen. 
 

Keskustelutilaisuus vanhusneuvostoille 26.2.2018 
- I & O – kärkihankkeeseen liittyen geriatri Harriet Finne-Soveri tekee maakuntakäynnin Lappiin. 

Tähän liittyen järjestetään yhteinen keskustelutilaisuuden Lapin kuntien vanhusneuvostoille ja 
kehittäjäasiakasryhmille 26.2.2018 klo 15 - 16.30. Etäyhteys varattu Lapponian 
kokoushuoneeseen. 
 

Talviauraukset 
- keskusteltiin Kuumalammen reitin talviaurauksesta. Markku Harju kertoi, että reitti aurataan ja 

pidetään talvikunnossa vain valaistulta alueelta. 
- ikäihmisiä asuu paljon kotona ja ongelmia tuottaa liittymien lumikertymät, joita tulee, kun kadut 

aurataan vauhtiaurauksella. Ikäihmiset jäävät loukkuun koteihinsa, kun eivät kykene liittymiä 
avaamaan omin voimin. Esa Pöyliö kertoi, että mm. Rovaniemellä on tehty joskus kartoitus 
liittymien aukaisujen tarpeesta kyselyllä. Todettiin, että riippuu kunnan tahtotilasta halutaanko 
palvelutasoa nostaa tältä osin ja näin tukea ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. 
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Sovittiin, että Esa Pöyliö vie asian teknisen lautakuntaan käsiteltäväksi. 
 

Itä-Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin soteselvitys 
- Pirjo Laurila kertoi terveisiä 6.2.2018 Itä-Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin 

soteselvitystilaisuudesta. Asiasta on tehty aiemmin valtuustoaloite Kemijärvellä. 
Yhteistyössä on nyt lähdetty selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä Itä-Lapin kunnilta sairaanhoitopiirin 
vastuulle vielä ennen sote- ja maakuntauudostusta. Viime vuoden puolella on toteutettu Muonio-
Enontekiön vastaava siirto perusterveydenhuollon osalta. Erillinen selvitystyöryhmä, jonka pj:na 
toimii Timo Alaräisänen ja johon on edustajat nimetty Itä-Lapin kunnista ja shp:stä, työskentelee 
asian tiimoilta. Heiltä odotetaan raporttia huhtikuun loppuun mennessä. 
 

11) Seuraava kokous 
Sovittiin, että seuraava kokous voidaan sopia, kun esim. maakunnalliset omaishoidon myöntämisen 
perusteet tuulevat lausunnolle. Tapaamisia on seuraavan parin kolmen kuukauden aikana 
vanhusneuvoston jäsenillä tiheään mm. eri tilaisuuksien ja koulutusten muodossa, joten kokouksen 
koollekutsumisesta voidaan sopia joustavasti. 
 

12) Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 
 

 
 


