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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 24.6.2020 klo 17.00 – 19.25 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, kotihoito/päivätoimintasali  
 
Läsnä: Ahvonen Erkki (pj), Alatarvas Helena, Ruoho Sirkka, Wahlsten Rainer, Kotilaine Jarkko, 

Lautamo Kristiina, Piisilä Päivi 
 
Pöytäkirja 
 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Varapuheenjohtaja Erkki Ahvonen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

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

 
4) AJANKOHTAISET ASIAT 

Talouden sopeuttamisohjelman eteneminen 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi talouden sopeuttamisohjelman etenemisestä ja toimenpiteistä 
sairauksien ehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten palveluiden alueella. Muutostukena on aloittanut Maija 
Valta, SAG Flowmedik Oy:sta. Kehittämisen kohteena on mm. vuodeosaston toiminnan keskittäminen 
akuuttipotilaiden hoitoon, jolloin sairaansijamäärä voidaan laskea 20:een nykyisen 30:n sijasta. Tämä 
edellyttää palveluketjun toimivuutta lähtien kotihoidosta sekä asumis- ja hoivapalveluiden uudelleen 
järjestelyä koko hyvinvointipalveluiden alueelle ja selvittelytyö on parhaillaan työn alla. Myös 
avoterveydenhuollon ja päivystyksen uudelleenorganisointi on aloitettu erillisen työryhmän toimesta.  
Kotihoidossa otettu uusia teknologisia palveluita käyttöön, toteutettu mm. kotipalvelun optimointi, jolla on 
saatu varmistettua, että resurssit ovat riittävät kotipalveluiden tuottamiseen. Perhehoitoa pyritään 
edelleen jalkauttamaan.  
Jarkko Kotilaine hyvinvointilautakunnan edustajana valotti myös hyvinvointipalvelualueen talouden 
nykytilannetta. Oma toiminta on budjetissa, mutta ongelmallista on erikoissairaanhoidon menojen 
ylittyminen, mikä vaatii selvittelyä. 

 
Koronatilanne 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi tilanteen olevan rauhallinen. Varautumistyötä tehty pitkin kevättä ja 
valmius tarvittaviin toimenpiteisiin on, mikäli epidemia leviää Kemijärvelle. Koronanäytteitä otetaan 
matalalla kynnyksellä ja toivotaan, että yhteyttä otetaan herkästi, mikäli vähänkään on 
hengitystieoireita. Maskien käyttö kotihoidossa, terveyskeskuksessa ja asumispalveluyksiköissä jatkuu 
toistaiseksi. Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ohjeita (STM; THL ja Lsphp:n 
tartuntatautiyksikkö). 

 
Etäkotihoitokäynnit 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi uudesta teknologiapalvelusta kotihoidossa. Kotikäynnit toteutetaan 
videoyhteyden (kuva- ja ääniyhteys) kautta. Asiakas saa käyttöönsä tabletin. Kotihoidon yhteydenotto 
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tapahtuu sovittuna aikana. Yhteyden avulla voidaan varmistaa esimerkiksi lääkkeenotto, ruokailu ja 
voinnin tarkistaminen sekä seurata terveydentilaa useita kertoja päivässä. Virtuaalinen käynti 
sisällytetään asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja etäkäynnin kestoon kuluva aika laskutetaan 
asiakkaan kuukausimaksuun sisältyvänä. Laite on maksuton asiakkaalle. 
Palvelu aloitettu kesäkuun alussa ja noin 10 asiakasta palvelun piirissä tällä hetkellä. 

 
 

5) MUUT ASIAT 
Vanhusten viikko 2020 4-11.10.2020 teemalla ”Onni on vanheta”. Perinteisiä hyvinvointimessuja ei tänä 
vuonna järjestetä koronatilanteen vuoksi. Vanhustyön liitto haastaa kunnat ja vanhusneuvostot 
miettimään muita tapoja muistaa kunnan ikäihmisiä. Materiaalia ja vinkkejä löytyy Vanhustyön 
keskusliiton sivuilta: https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/materiaalit. Toivomus on, että myös 
järjestöissä ideoidaan vanhusten viikolle sopivia toteuttamistapoja, joiden avulla ikääntyminen nähdään 
positiivisena asiana 
 
Keskusteltiin teknisen lautakunnan käsittelyyn menevästä esityksestä liikuntapaikkojen ja -reittien ja 
yleisten alueiden vähentämisestä ja välitettiin terveiset teknisen lautakunnan edustajalle. 
Elinkaaripuiston rakentaminen käynnistyy tänä kesänä Ahvensalmen kentälle leikki-ikäisille ja ensi 
kesänä laajennetaan puistoa senioreille. 
 
Keskusteltiin kuntalaisaloitteesta nastat kaikille yli 60-vuotiaille tai kunnan harkinnan mukaan oikeaksi 
katsomastaan iästä alkaen kaupungin kustantamana. Aloite menossa hyvinvointilautakuntaan. 
 
Helena Alatarvaan aloitteesta keskusteltiin hoidon saatavuudesta – rajoittaako ikä esim. leikkaushoitoon 
pääsyä? Todettiin, ettei ikä rajoita leikkaushoitoon pääsyä. Leikkaushoidon tarpeen arviointi tehdään 
aina yksilöllisesti. 
 
Attendo Vanamon hoivakodin johtaja vaihtunut kesäkuun alussa. 

 
 

6) SEURAAVA KOKOUS 
ke 19.8.2020 klo 16. Kokoukseen kutsutaan Maija Valta 
 

 
7) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 
 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/materiaalit

