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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 19.8.2020 klo 16.00 – 18.10 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Laine Arvo (pj), Alatarvas Helena, Ruoho Sirkka, Wahlsten Rainer, Kotilaine Jarkko, Lautamo 

Kristiina, Helle Tarja, Piisilä Päivi 
 
Pöytäkirja 
 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 
 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

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

 
 

5) TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 
Vanhusneuvoston vieraana Maija Valta, SAG Flowmedik Oy:sta. Maija Valta aloittanut keväällä 
Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelman muutostukena. Hän kertoi näkemyksiään ja 
kokemuksiaan ohjelman etenemisestä ja työn alla olevista kehittämistoimenpiteistä erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa. Kehitettäviä kohteita mm. hoitoketjun kehittäminen kotoa 
erikoisairaanhoitoon, vuodeosaston rakennemuutos, etäpalveluiden hyödyntäminen. Korona joiltain osin 
hidastanut kehittämistyön etenemistä. 

 
 

6) AJANKOHTAISET ASIAT 
Koronatilanne 
Kesän rauhallisen tilanteen jälkeen flunssakausi käynnistynyt vauhdilla. Hengitystieinfektio- ja 
flunssavastaanotto avattu uudelleen. Koronanäytteitä otetaan matalalla kynnyksellä. Vastaanotolla 
ruuhkaa ja puhelinliikenne ollut jumissa. Lisähenkilökuntaa rekrytoitu, takaisinsoittojärjestelmää 
laajennetaan myös k.o vastaanotolle, sähköinen ajanvarausohjelma hankinnassa. 
Koronanäytevastauksissa viivettä 2-4 pv.  
 
Asumisyksiköissä jouduttu tiukentamaan vierailukieltoja johtuen siitä, että kesän aikana oli 
Kemijärvelläkin koronaan altistuneita ja osa vierailijoista ei piitanut noudatettavista ohjeista. 
 
Maskien jaon järjestäminen vähävaraisille työn alla. 
 
Keskusteltiin kotihoidon palvelujen saatavuudesta ja myöntämisen perusteista. Kunnalla on 
hyvinvointilautakunnan hyväksymät kotihoidon myöntämisen perusteet käytössä. Palvelutarpeen 
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selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään 
mm. RAVA-toimintakykymittaria. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa. 
Ellei näin lähtökohtaisesti ole, selvitetään henkilön muut tuen mahdollisuudet. Asiakas voidaan ohjata 
hankkimaan palvelu omakustanteisena esim. yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällöin palvelu on 
mahdollista saada arvonlisäverottomana ja siitä on saavissa kotitalousvähennys. Kotihoidossa 
lisääntynyt paljon hoivaa tarvitsevien määrä. 
 

 
7) MUUT ASIAT 

Vanhusneuvostopäivä 21.10.2020, osallistuminen etänä. Varsinainen ohjelma ei ole vielä tullut. 
 
Käytiin keskustelua vanhusten viikosta. Vanhusneuvosto totesi, että haastavaa keksiä ohjelmaa viikolle, 
koska korona rajoittaa mm. joukkotilaisuuksien järjestämistä ja vierailuja palvelutaloihin ja 
asumisyksiköihin. Vinkkejä kuitenkin otetaan vastaan. 
 
1.9.2020 Kunnon Mummola klo 9-12 ja SuomiMies klo 14-19 seikkailee tapahtuma Liikuntahallilla. 
 
Kemijärvellä käynnistyy syyskuussa Napapiirin Omaishoitajat ry:n toimesta Taukopirtin kotitoiminta. 
Vapaaehtoispari menee omaishoitoperheen kotiin omaishoidettavan seuraksi. Omaishoitaja voi 
halutessaan olla kotona hoidettavan ja vapaaehtoisten kanssa, mutta voi myös käyttää vapautuvan ajan 
haluamallaan tavalla. Lisätietoa toiminnasta:  
https://napapiirinomaishoitajat.fi/taukopirtti-ryhmat/ 

 
 

8) SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan myöhemmin   
 

 
9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 
 

https://napapiirinomaishoitajat.fi/taukopirtti-ryhmat/

