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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   keskiviikko 10.4.2019 klo 17 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj), Erkki Ahvonen, Pirjo Laurila, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Kauko Pääkkö, 

Kirsti Ojala, Päivi Piisilä (siht) 
 
 
Pöytäkirja 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Arvo Laine avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

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

4) KOTIHOIDON JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja esitteli valmisteilla olevaa kotihoidon ja vanhusten tehostetun 
palveluasumisen sääntökirjaa. Sääntökirja on menossa huhtikuun hyvinvointilautakuntaan. Uutena 
palveluna kotihoidon asiakkaille tarjotaan kotihoidon palveluseteliä (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 
kunnan oman kotipalvelun rinnalla vaihtoehtoisena palveluna. 
 
Käsitellään sääntökirja seuraavassa kokouksessa tarkemmin. 

 
5) EVÄSTYSTÄ IKÄPOLIITTISEEN STRATEGIAAN 

Hyvinvointilautakunta on nimennyt ikäpoliittisen ohjelman laatimista varten työryhmän, joka on laatii 
ohjelman vuosille 2019-2011. Työryhmään kuuluu hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä /ikäihmisten 
palvelut, sosiaalityöntekijä Tarja Mouhi / ikäihmisten palvelut, terveyskeskusylilääkäri Anne Poropudas 
/ sairauksien ehkäisy ja hoito, Pirjo Laurila / hyvinvointilautakunta, rehtori Heidi Laukkanen / kulttuuri ja 
vapaa-ajan palvelut, kunnallistekniikan päällikkö Jukka Kuisma / tekniset palvelut, Arvo Laine / 
vanhusneuvoston jäsen ja liikunnanohjaaja Harri Väliranta / kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut.  
Ohjelman hyväksyy valtuusto, joka seuraa ohjelman toteutumista niin, että ikäihmisiä koskevassa 
päätöksenteossa noudatetaan sen linjauksia. Työryhmä on kokoontunut kerran ja ohjelman laatiminen 
on alkutekijöissään. Ikäpoliittista ohjelmaa tullaan käsittelemään vanhusneuvostossa sen valmistelun 
aikana. 
 
Vanhusneuvoston erityinen toive on, että järjestettäisiin säännöllisiä terveystarkastuksia eläköitymisen 
jälkeen. Kokemus oli, että työterveyshuollon päättymisen jälkeen putoaa tilanteeseen ettei säännöllisiä 
kontrolleja ole, mikäli ei ole sellaista sairautta, joka vaatii esim. vuosikontrolleja. 
 
 

6) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
- Hoivakoti Kiekerössä aloittanut uusi yksikönpäällikkö Hannele Ahonen. 
- Attendo Vanamon avajaiset 17.4.2019. Toimilupaa Valvirasta odotellaan. 
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- Kaupunki on siirtymässä sosiaalihuollon Kanta-asiakastiedon arkiston käyttöön, mikä tarkoittaa 
sitä, että sosiaalipalveluissa syntyvät asiakastiedot viedään keskitettyyn sähköiseen arkistoon, jotta 
ne olisivat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden saatavilla. Tulevaisuudessa sosiaalihuollon 
asiakkaat pääsevät itse näkemään heistä laaditut asiakirjat Omakannasta kuten terveydenhuollon 
Omakannasta. 

- Omaishoitajien valmennukset ti-to 7.-9.5 ja 14-16.5 klo 12-14 Hyvinvointikeskus Lapponiassa. 
Kutsu ollut myös lehdessä. Runsasta osanottoa toivotaan. 

 
7) KOULUTUKSIA 

- Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä Oulussa 20.5.2019 - ei halukkaita osallistujia.  
 

8) MUUT ASIAT 
- Keskusteltiin kaupungin talouden tilanteesta sekä toiminnan ja palveluiden tasapainottamisen 

tarpeista. 
- Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi keskitetyn palveluneuvonnan ja –palveluohjauksen kehittämisen 

käynnistymisestä Hyvinvointikeskus Lapponiassa. 
- Jalkahoitajan/-terapeutin sijaisen rekrytointi käynnissä. Haku ei tuottanut tulosta. Yksittäiset 

kyselytkään ei toistaiseksi ole tuottaneet tulosta. Pyritään asia ratkaisemaan mahdollisimman pian. 
 

9) SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan kesälomien jälkeen. Mikäli tarvetta ilmenee, kokous voidaan puheenjohtajan toimesta kutsua 
aiemminkin.  

 
10) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 
 


