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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
Aika:   torstai 31.1.2019 klo 17 -19.30 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä:  Rainer Wahlsten, Erkki Ahvonen, Pirjo Laurila, Arvo Laine, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, 

Kristiina Lautamo, Kirsti Ojala, Päivi Piisilä (siht.) 
 
Muistio 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Rainer Wahlsten avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

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

4) VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Vuoden 2018 vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaan on kirjattu puheenjohtajan valinta vuodelle 
2019. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Arvo Laine vuodeksi 2019. Varapuheenjohtajana 
jatkaa Erkki Ahvonen. 
 
Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Arvo Laine 
 

5) VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS  
Käytiin läpi vuoden 2018 vanhusneuvoston toimintakertomus. Liite.  
 
Keskusteltiin kansalaisopiston järjestämistä ATK-kursseista, joihin harmillisesti on osallistujia vähän. 
Pohdittiin voisiko lehtijuttu innostaa ikäihmisiä osallistumaan aktiivisemmin k.o kursseille. Sovittiin, että 
hoiva- ja hoitotyönjohtaja ehdottaa kansalaisopistolle lehtijutun tekemistä aiheesta. 
 

6) IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2019 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja esitteli vuoden 2019 käyttötaloussuunnitelman ikäihmisten palvelujen 
tavoitteet. 
Painopiste ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja 
kuntoutumista tukeva työ sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen. 
 

7) IKÄPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2019-2021 
Kemijärven kaupunki aloittaa ikäpoliittisen ohjelman laatimisen vuosille 2019 – 2021. Ohjelmaa 
laatimaan nimetään monialainen työryhmä. Vanhusneuvoston edustajaksi ikäpoliittiseen työryhmään 
valittiin Arvo Laine 
 

8) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
- omaishoitajien valmennukset 6 x 2h toukokuussa, ajat ovat 7.-9.5. ja 14.-16.5. klo 12-14. 
- veteraanien avopalvelurahaa myönnetty 360 829 €. Rahat maksetaan tammikuun lopussa ja raha 

käytettävä lokakuun 2019 loppuun mennessä. Uudet kohteet, joihin raha ohjataan: 
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o tehostetun palveluasumisen piirissä oleville veteraaneille hoiva (asiakkaan omavastuu)- ja 
ateriamaksut. 

o kotihoidon piirissä oleville veteraaneille ateria- ja kotihoitomaksut. 
o 1.11.2019 lähtien kunnat voivat myös veteraanipuolella laskuttaa kaikki omaishoidon 

tukeen liittyvät kustannukset näistä rahoista. 
 

- Yksityisten palvelutuottajien valvonta 
o valvontasuunnitelma hyväksytty elokuun hyvinvointilautakunnassa. Vuoden 2018 

valvonnan painopisteet 1) asiakasturvallisuus ja omavalvonta, 2) henkilöstömitoitus, 3) 
turvallinen lääkehoito. Vuoden 2018 valvontakertomus viedään helmikuun 
hyvinvointilautakuntaan. Keskusteltiin yksityisten palveluntuottajien palvelun laadusta ja 
valvonnasta yleisesti sekä erityisesti Kemijärven kaupungin palvelusetelituottajien Esperi 
Caren Hoivakoti Kiekerön ja Attendo Puistolan palvelun laadusta ja valvonnan 
toteutumista. 
 

- Hyvinvointikeskus Lapponian asiakastyytyväisyyttä on ryhdytty seuramaan kesäkuun 2018 alkaen. 
Asiakaspalautelaite löytyy Lapponian pääoven sisäänkäynnin vierestä. Asiakastyytyväisyyden 
kehittymistä voi seurata kaupungin nettisivuilla -> Asukkaalle -> Hyvinvointipalvelut  
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/ 
 

 
 

9) MUUT ASIAT 
- Kirsti Ojala esitteli saattohoidon tukihenkilötoimintaa, jota Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 

organisoi. Kemijärvellä toimii yksi saattohoidon tukihenkilö ja mikäli vapaaehtoisia löytyy, yhdistys 
olisi valmis kouluttamaan uusia tukihenkilöitä Kemijärvellä. 

 
- Vapaaehtoiset eivät osallistu potilaan hoitoon vaan tarjoavat kiireetöntä läsnäoloa 

ja seuraa. Heillä on aikaa kuunnella ja rohkeutta olla kuolevan potilaan vierellä. He eivät voi 
korvata ammattilaisia, mutta heillä on tärkeä rooli ammattilaisten rinnalla. Heille on järjestetty 
työnohjausta ja he toimivat yhdistyksen alaisuudessa. He ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen. 
Heidät on myös vakuutettu. Yhdistyksen edustaja on tulossa Kemijärvelle esittelemään toimintaa 
kevään aikana. 

 
- Rainer Wahlsten kertoi 21.1.2019 kokoontuneen maakunnallisen vaikuttamistoimielimen 

(vanhusneuvosto) kokousterveiset. Kokouksessa hyväksyttiin mm. työvaliokunnan työtapaohje ja 
käynnistettiin toimintasuunnitelman laatiminen. 

 
10) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30  

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/
https://survey.roidu.com/reports/infoview/OgkPzVejvZtUUst9

