
 

 

1 
 

7.6.2018 
 
 

 

Kemijärven kaupunki 
PL 5 
FI-98100 Kemijärvi 
FINLAND 

KEMIJARVI .F I  

 
 

 

 

 

 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   5.6.2018 klo 17 
 
Paikka: Sairaala Lapponia/ Kotihoito (ent. os 2), Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä:  Rainer Wahlsten (pj), Esa Pöyliö, Jarkko Kotilaine, Arvo Laine, Kirsti Ojala, Erkki Ahvonen, 

Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Päivi Piisilä (sihteeri) 
 
 
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) KOTIHOIDON VALVONTAPYYNTÖ/VASTINE 
Käytiin laajapohjainen keskustelu valvontapyynnön pohjalta kotihoidon tilanteesta. Vanhusneuvosto 
esittää ikääntymispoliittisen strategian laatimista johdon ja työntekijöiden tueksi. Ohjelma tulisi laatia 
yhdessä kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden 
kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja 
miten eri toimijoiden vastuut jaetaan.  
 

5) ITÄ- LAPIN KUNTIEN SOTESELVITYSRAPORTTI 
Jarkko Kotilaine kertoi selvitystyön lähtökohdista. Selvitystyö toteutettiin 1.1.- 4.5.2018. Raportti 
valmistunut 5/18. Raportissa kuvataan Itä-Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden nykytilaa, 
järjestämisvastuun siirtämisen vaikutuksia, lainsäädännön asettamia velvoitteita ja siirron edellyttämiä 
toiminnallisia reunaehtoja sekä arvioitu järjestämisvastuun siirron ajallista toteutusta suhteessa sote- ja 
maakuntauudistuksen etenemiseen. 
Selitystyössä arvioitu: taloudelliset vaikutukset, henkilöstön siirto, osaavan henkilöstön saatavuuden 
turvaaminen, Lapin sairaanhoitopiirin organisaatio, sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt ja muut 
omaisuusjärjestelyt, Ict- palvelut.  
Selvitystyön lopputulos:  
- Mikäli maakunta- ja soteuudistus etenee valtioneuvoston suunnittelemassa aikataulussa, 

selvitysryhmä katsoo, että järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille vuoden 2019 alussa ei 
ole tarkoituksenmukaista siirtymä-kauden lyhyyden vuoksi.  

- Mikäli maakuntauudistus puolestaan lykkääntyy myöhemmäksi pitkien siirtymäaikojen vuoksi tai jää 
kokonaan toteutumatta, Lapin sairaanhoitopiiri käy omistajakuntien kanssa strategiakeskustelun 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Mikäli muilla omistajakunnilla ei ole 
tahtoa rakenteellisiin ratkaisuihin, tarkastellaan mahdollisuus edetä Itä-Lapin kuntien kanssa 
johtopäätösten mukaisesti. Tällöin järjestämisvastuu voisi siirtyä vaiheittain vuosien 2019- 2020 
aikana. Järjestämisvastuun siirto tulisi siis vaiheistaa ja sen toteuttamiseen tulisi varata resurssia 
niin kunnista kuin myös Lapin sairaanhoitopiiristä 
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6) PALAUTTEET KOULUTUSTILAISUUKSISTA/VIERAILUISTA 

 
Lapin vanhusneuvostojen kokous oli 26.4.2018. Kokoukseen osallistuttiin etänä. Osallistujat Erkki 
Ahvonen, Arvo Laine, Sirkka Ruoho, Pirjo Laurila ja Päivi Piisilä. Käytiin läpi kokouksessa käsitellyt 
asiat. 
 

 
7) TULEVAT TAPAHTUMAT 

Ennakkokutsu kuntien vanhusneuvostoille 7.marraskuuta 2018 Vanhusneuvostopäivään. Osallistujia 
max 1/vanhusneuvosto. Puheenjohtajaa esitettiin osallistumaan tapahtumaan. Asia jäi harkintaan. 
 
Järjestö- ja seurakuntayhteistyötilaisuus Rovaniemi ke 13.6.2018 klo 13-15.30. Osallistujat Helena 
Alatarvas, Rainer Wahlsten ja Sirkka Ruoho. 
 

8) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
 
Vanhusten viikko 8.-14.10.2018. 
Teeman Iloa toimeliaisuudesta. Ikäihmisten palveluissa käynnistetty suunnittelu Senioreiden 
Hyvinvointi messujen järjestämiseksi 10.10. klo 10-16 Kulttuurikämpälle. Tilaisuuteen kutsutaan eri 
tahojen edustajia ja esittelijöitä. Lisäksi salissa järjestään lyhyitä tietoiskuja/luentoja palveluista ja 
ajankohtaisista asioista. 
 
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu.  
Tarkoituksena aloittaa syksyllä kotihoidossa, mikäli palvelun käyttöönotto hyväksytään lautakunnassa. 

Apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti‐ ja kapselimuotoiset lääkkeet kerta‐

annoksiin jaeltuina yleensä kahden viikon erissä. Lääkkeet jaellaan kerta‐annoksiin koneellisesti tai 

käsin. Palvelu tukee tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäisee lääkityspoikkeamia ja 
vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia. Annosjakeluun kuuluu aina 
epätarkoituksenmukaisten, yhteen sopimattomien ja haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavien 
lääkkeiden karsiminen. 
 
Kotipalvelun palveluseteli 
Sääntökirjan valmistelu käynnissä. Tarkoitus aloittaa kokeiluna tarjoamalla palveluseteliä 
keskustaajaman ulkopuolisille ikäihmisille. Tavoitteena mahdollistaa kotona asuminen kotiavun turvin 
myös syrjäalueilla. 
 
Tehostettu palveluasuminen 
Attendo Puistolan uusi kiinteistö valmistunee tammikuussa 2018. Samanaikaisesti pitäisi valmistua 
myös 15-paikkainen kehitysvammaisten yksikkö Ahvenlammen kentän reunalla Vesapolulle Esperin 
Kiekerökodin viereen. 
 
Roidu asiakastyytyväisyyskyselypalvelu  
Palvelu otetaan käyttöön Hyvinvointikeskus Lapponiaan.  
Laitteen avulla kerätään ovensuukyselytietoa jatkuvasti ja reaaliaikaisesti, pystytään seuraamaan 
jatkuvaa asiakastyytyväisyyttä ja erityisesti trendiä. Miten palvelu potilaiden mielestä kehittyy ja miten 
ruuhkatilanteet ja muut erikoistapahtumat vaikuttavat? Mikä potilaiden mielestä on erinomaisen hyvää 
ja missä pitäisi toimintaa kehittää? Palaute kohdistuu käytettyyn palveluun, esim. fysioterapia ja 
neuvola saavat omat raporttinsa ja lääkärit omansa jne. Käytössä useassa lähikunnassa. 
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Klinik Pro  
Sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön 23.5 terveyspalveluihin. Palvelu ohjaa tarpeen mukaiseen 
hoitoon asiakkaan syöttäessä vaivan/oireen ohjelmaan. Palvelu arvioi hoidon kiireellisyyden. Ohjaa 
tarvittaessa ottamaan yhteyttä heti päivystykseen tai mikäli kyseessä ei ole kiireellinen, mutta vaatii 
yhteydenottoa, asiakkaaseen otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 2 arkipäivän sisällä. 
Tuloksena voi olla itsehoito-ohje, lähete laboratorioon tai aika lääkärille. 

 
9) MUUT ASIAT 

Digiosaamisen tarvetta esiintyy entistä kasvavassa määrin ikäihmisten parissa. Päivi Piisilä laittaa 
kurssiesitystä aiheesta kansalaisopistolle. 
  
Asuntojen korjausneuvontaa varten tarvitaan infoa. Päivi Piisilä ottaa yhteyttä Lapin alueen 
korjausneuvojaan Ari Viippolaan ja kutsuu pitämään esittelyä syksyllä asuntojen korjausneuvonnasta ja 
korjauksiin saatavista avustuksista. 
 
Keskusteltiin uusista turvapuhelimista. Kemijärven kaupungilla on ollut sopimus turvapuhelimista 
vuodesta 2011. Sopimus on päättynyt vuonna 2016. Käytössä olevat turvapuhelimet vanhaa mallia, 
joita ei enää valmisteta ja joiden teknologia on vanhentunut. Vanha turvapuhelinpalvelu on ollut 
asiakkaille edullinen. Kaupunki on kilpailuttanut palvelun alkuvuodesta, saatiin vain yksi tarjous. Uudet 
turvapuhelimet ovat nykyteknologian mukaisia. Uuden hankinnan myötä turvapuhelimen 
kuukausittainen palvelumaksu nousee asiakkailla reilusti. Uusi palvelumaksu kattaa myös 
liittymämaksun, joka ennen on pitänyt maksaa asiakkaan itse erikseen palvelumaksun lisäksi. Uusi 
hinta on yleistä valtakunnallista tasoa. 
 
 

10) Seuraava kokous elo-syyskuussa. Aika sovitaan myöhemmin. 
 
 

11) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 
 


