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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   17.4.2018 klo 17-19.30 
 
Paikka: Sairaala Lapponia/ Kotihoito (ent. os 2), Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä: Rainer Wahlsten, Erkki Ahvonen, Pirjo Laurila, Arvo Laine, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho 
 
 
Muistio 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
4) MAAKUNNAN PALVELUASUMISEN KRITEERIT 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeessa ( I & O)  on 
valmisteltu talven 2017- 2018 aikana yhtenäisiä maakunnallisia sosiaalihuoltolain mukaisten 
asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteita.  Luonnoksen valmisteluun on osallistunut 
edustajia useista Lapin kunnista. Luonnoksessa on kuvattu ikäihmisten asumispalveluiden yleiset 
periaatteet ja palvelujen sisällöt sekä tukiasumisen, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja 
laitoshoidon palvelutarpeen arvioimisen käytetyt mittarit ja näiden palvelujen myöntämisen perusteet.  
Tavoitteena on saada Lapin maakunnan alueelle yhtenäiset myöntämisen perusteet käyttöön. 
 
Vanhusneuvostoilta on pyydetty lausuntoa ja kommentointia ko. luonnoksesta 20.4.2018 mennessä. 
Käytiin läpi luonnos ja keskusteltiin siitä. Luonnos todettiin asialliseksi ja ammattimaisesti tehdyksi. 
Esitettyihin mittareihin vaikea ottaa kantaa, kun ei tunne niitä. Luonnokseen kaivattiin vielä 
lisämäärittelyä mm. seuraavista asioista: tilat, laitteet, asiakirjahallinta, turvallisuus, ateriapalvelut ja 
viriketoiminta. Lisäksi luonnoksessa oli teknisiä asiakirjavirheitä mm. otsikoiden numeroinnissa ja yksi 
lause oli jäänyt kesken sivun lopussa. 

 
5) ITÄ- LAPIN KUNTIEN SOTESELVITYS 

Itä-Lapin sote-selvitys on käynnissä, koskien sotepalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä Lapin 
sairaanhoitopiirille vuoden 2019 alusta lähtien. Käytiin keskustelua asiasta. 
 
Kunnan asukkailla on mahdollisuus kommentoida järjestämisvastuun siirron mahdollisia vaikutuksia. 
Palautetta voi antaa vastaamalla kyselyyn. Kyselylinkki löytyy kaupungin nettisivuilta. Kyselyyn voi 
vastata huhtikuun loppuun saakka. Raportti valmistuu 8.5.2018. 
 

6) PALAUTTEET KOULUTUSTILAISUUKSISTA/VIERAILUISTA 
Käytiin läpi palautteet toteutuneista tilaisuuksista: 
- Parasta elämää kotona 22.2.2018  

o https://livekuvaukset.fi/fi/lahetykset/julkiset-lahetykset 
- Keskustelutilaisuus vanhusneuvostoille – Harriet Finne 26.2.2018 

https://livekuvaukset.fi/fi/lahetykset/julkiset-lahetykset
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- Vanhuspalvelujen asiakasareena 15.3.2018 
- Vierailu Rovaniemen vanhusneuvoston luona 11.4 

 
7) IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN/ASUMISEN KEHITTÄMINEN 

Keskusteltiin asumisen ja yhteisöllisen asumisen kehittämistarpeista Kemijärvellä. Mietittiin asumisen 
teematilaisuuden järjestämistä ikäihmisille. Todettiin, ettei tälle keväälle enää ehdi. Asia jätettiin 
myöhemmin käsiteltäväksi. 

 
8) LAPIN VANHUSNEUVOSTOJEN KOKOUS 26.4.2018 klo 13-15 

Osallistuminen etäyhteyden kautta mahdollista. Tila varattu Lapponian kokoushuoneesta. 
 

9) POHJOIS-SUOMEN VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄ 22.5.2018, OULU 
Tiedoksi. Ei etäyhteysmahdollisuutta. 
 

10) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja antoi katsauksen tehostetun palveluasumisen tilanteesta. Puistolan 
Palvelukeskus ja Ainola siirtyvät Attendolle 23.4.2018. Keskusteltiin myös Esperin Kiekerökodin 
tilanteesta. Hoitajapula, etenkin äkillisissä poissaolojen tilanteessa, aiheuttaa paljon ongelmia. 

 
11) MUUT ASIAT 

Helena Alatarvas välitti tiedoksi saamansa palautetta potilaan kohteluun liittyen. Hoiva- ja 
hoitotyönjohtaja käsittelee palautteet k.o yksikössä.  
Asiakkaita rohkaistaan antamaan palautetta suoraan joko yksikön johdolle tai laitoksen johtajalle. Ei 
pidä pelätä, että palaute johtaa huonoon kohteluun! Näin ei ole. Asiakkaiden palaute on tärkeä, jopa 
välttämätöntä, palvelujen parantamiseksi. 
 

12) SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous sovittiin 29.5.2018 klo 17 
 

13) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 

 
 


