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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 2.12.2020 klo 16.00-18.50 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Laine Arvo (pj), Alatarvas Helena, Ruoho Sirkka, Wahlsten Rainer, Kotilaine Jarkko, Lautamo 

Kristiina, Ahvonen Erkki, Piisilä Päivi 
 
Vierailijat: Maija Valta ja Anu Lautamo 
 
 
Pöytäkirja 
 
 

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) HOITOKETJUN KEHITTÄMISPROJEKTIN ETENEMINEN  
Hoitoketjun kehittämisprojektin edustajat Maija Valta, Anu Lautamo ja Päivi Piisilä esittelivät Maija Vallan 
johdolla kehittämistyön etenemistä. Projektin aikataulu on 5.10.2020-31.12.2021. Projektin tavoitteena 
on uudistaa Kemijärven kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne vastaamaan Kemijärven 
kaupungin asiakastarpeita ja vähentää kustannuksia Kemijärven kaupungin tarvevakioitujen 
kustannusten tasolle.  Projektissa huomioidaan käynnistynyt kansallinen hankekokonaisuus ja sen 
asettamat raamit: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakennehanke. 
 
Muutos aloitetaan avovastaanoton kehittämisellä ja sitä laajennetaan projektin edetessä. Uuden 
toimintamallin mukaan väestö ajetaan kahteen alueeseen ja näille alueille nimetään omat 
moniammatilliset tiimit. Muutos koskettaa terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien avovastaanottoa, 
mukaan lukien kiireellinen päivystys ja ensiapu. Tavoitteena siirtyä uuteen tiimimalliin on 1.2.2021 
alkaen.  
 
Vaikka kehittämisprojektin painopiste on avoterveydenhuollossa (päivystys, avovastaanottotoiminta), 
koskee kehittämistyö koko hoitoketjua mukaan lukien kotihoito (kotipalvelu, ksh), kotiutustiimi, 
palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, sairaalahoito ja erikoissairaanhoito.  
Rajapintoina ovat myös perhepalvelut, vammaisten palvelut, psykososiaaliset ja tukipalvelut sekä 
yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. 
 
Digitaalisia palveluja tullaan kehittämään projektin myötä, mm. etävastaanotot lisääntyvät ja sähköistä 
yhteydenottoa kehitetään. 
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Henkilöstö on otettu mukaan suunnitteluun mm. järjestämällä kysely, infotilaisuuksia, työpajoja ja 
kouluttamalla. Tiedottaminen kuntalaisille tärkeää. 15.12.2020 hyvinvointilautakunnan kokouksen 
jälkeen käynnistetään tiedottamiskampanja. 
 

 
  

5) LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA LAIKSI VANHUSASIAVALTUUTETUKSI 
Laadittiin lausunto luonnoksesta. 

 
 

6) AJANKOHTAISET ASIAT 
- koronatilanne 

o tilanne rauhallinen. Tartuntaketjut on saatu hyvin tukahdutettua ja jäljitystyö on ollut 
tehokasta. Pikatestit otettu käyttöön, nopeuttaa vastausten saamista. Vastaus on valmis 15 
minuutissa. Puhelinruuhka helpottunut sähköisen ajanvarauksen käyttöönoton myötä. 
Joulun aika huolettaa, kun matkustaminen lisääntyy paikkakunnalle. Huoli sotehenkilöstön 
riittävyydestä, kun jouluna on normaalia enemmän vapaapäivä arkipyhien johdosta. 
Kansalaisilta toivotaan suojautumistoimenpiteiden noudattamista (käsien pesu, 
käsihuuhteen käyttö, maskit julkisilla paikoilla ja tapaamisissa, missä turvaväli ei toteudu. 
 

- influenssarokotukset 
o Influenssarokotusten suosio yllättänyt ja rokotteet ovat loppuneet valtakunnan tasolla asti. 

Rokotukset toteutuneet mallikkaasti. Sähköinen ajanvaraus osattu ottaa käyttöön, myös 
paljon aikoja varattu soittamalla Sortteeriin. Rokotteet riittävät nyt varatuille ajoille. Rokotteita 
tilattu lisää ja mikäli niitä saadaan lisää, siitä tiedotetaan. Rokotusaikoja kannattaa edelleen 
yrittää varata, koska peruutuksia tulee jonkin verran. 
 

- talouteen liittyviä asioita 
o rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palvelujen järjestämiseksi saatiin vuodelle 

2020 määrärahaa Valtionkonttorilta 1,2 miljoonaa euroa. Valtionkonttori myönsi vielä 
loppuvuodesta 250 000€ lisämäärärahaa kunnan hakemuksen mukaisesti. 

o rintamaveteraanien kuntoutusta varten myönnetty määräraha jäänee osittain käyttämättä, 
johtuen keväällä alkaneen koronatilanteen vuoksi, jolloin mm. laitoskuntoutukset 
keskeytyivät ja osin myös avokuntoutus. Lisäksi on ollut havaittavissa, että ikääntyneet 
veteraanit eivät ole halukkaita lähtemään laitoskuntoutukseen aiempien vuosien tapaan. 
Todennäköistä on, että kuntoutusmäärärahaa joudutaan palauttamaan keväällä, kun 
määrärahakausi päättyy. Huomioitava on, ettei rahaa voi myöntää asiakkaille ilman 
Valtionkonttorin määrittämien ehtojen täyttymistä. 

o vuoden 2020 talousarvion ennakoidaan olevan 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki 
on saanut lisävaltionosuutta, joka sisälsi mm. koronatukea. Lisäksi kaupunki sai 
harkinnanvaraista valtionosuutta 1 miljoonaa euroa. Myös lähivuosina ennuste on 
positiivinen myönnettävien valtionosuuksien kasvun vuoksi. 

o kaupunginhallitus ja hyvinvointilautakunta ovat hyväksyneet hyvinvointipalvelujen 
talousarvion vuodelle 2021. Ikäihmisten palveluiden talousarvio on 8,4 milj. euroa, mikä on 
noin 187 000 euroa suurempi kuin tänä vuonna.  

o ikäihmisten palveluiden osalta vuoden 2020 talousarvioennuste on noin 200 000 euroa 
ylijäämäinen johtuen suurelta osin veteraaneille myönnetystä määrärahasta. 

o keskusteltiin liikelaitoksen johtokunnan kokouksen 2.12.2020 esityslistalla olevasta 
kotihoidon ruokapalveluiden hinnankorotusesityksestä, jonka mukaan hinnat nousisivat 20% 
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vuonna 2021. Tämän suuruista korotusta pidettiin yksimielisesti liian korkeana huomioiden 
iäkkäiden maksukykyisyys eläketulojen perusteella. Päädyttiin odottamaan päätöstä asiasta. 

o tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen astettainen nosto on määritelty 
1.10.2020 alkaen vanhuspalvelulaissa. Mitoitukseen lasketaan ainoastaan toteutunut välitön 
työ ja hoitajien tekemää ns. välillistä työtä (siivous, pyykkihuolto, ruokahuolto) ei jatkossa 
lasketa mitoitukseen. Muutoksen myötä välillisen työn tekemiseen tulee hankkia resurssia 
joko ostopalveluna tai palkata hoitoapulaisia. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia 
asumispalvelutuottajille. Näin ollen kaupunki korottaa tehostetun palveluasumisen 
palvelusetelin kattohintaa sekä ostopalvelun hoitopäivän hintaa. Hinnankorotus on 
hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 107:ään euroon/hoitopäivä palvelusetelin kattohinnan 
osalta, mutta palveluntuottajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ja AVI:lta että 
Valviralta saadun lisäinformaation myötä esitetään joulukuussa kokoontuvalle 
hyvinvointilautakunnalle, että korotus nostetaan 108:aan euroon/hoitopäivä, jottei 
kustannuspaine kohdistu asiakkaisiin. Kunnalle korvataan valtionosuutena täysimääräisenä 
henkilöstömitoituksen uudistuksesta johtuvat kustannukset. 

 
 

7) MUUT ASIAT 
Ei muita asioita 

 
 

8) SEURAAVA KOKOUS 
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 20.1.2021 klo 16 Hyvinvointikeskus Lapponiassa 
 
 

9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 

 
 


