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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
 
Aika:   ke 21.4.2021 klo 16.00 – 17.20 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj.), Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Kristiina 

Lautamo, Tarja Kaisanlahti (etänä), Kirsti Ojala (etänä) 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) HOITOKETJUN KEHITTÄMISPROJEKTIN ETENEMINEN 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi avoterveydenhuollon uuden tiimityömallin etenemisestä. Muutos on ollut 
iso ja vaatinut paljon asioiden uudelleen järjestämistä/oppimista sekä sopeutumista niin työntekijöiltä 
kuin asukkailta. Kaikkia asioita ei ole osattu ennakoida ja edelleen joudutaan tekemään töitä, jotta 
päästään tavoiteltuun tilanteeseen. Suuri ongelma on ollut sekä hoitaja- että lääkäriresurssien 
riittämättömyys. Ns. episodipotilaat (kertaluonteista käyntiä vaativat potilaat) on saatu nopeasti hoidettua 
ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Vuosikontrolliasiakkaiden tarkistukset on osittain viivästyneet.  
Lääkärit ovat tarkistaneet kontrollijonossa olevat asiakkaat ja tilanne saadaan vähitellen hallintaan. 
 
Edelliseen muistioon oli kirjattua, että tiimien soittoaika on arkisin klo 8.30-9.30 ja klo 13-14. Muuna 
aikana puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään. Tieto puhelujen ohjautumisesta takaisin 
soittojärjestelmään oli sen hetkinen tieto, kun toiminta ei vielä ollut käytännössä.  
Puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään VAIN soittoaikoina, mikäli hoitaja ei vastaa puheluun tai 
puhelin on varattu. 
 
Hoitoketjun toinen aalto on myös käynnistynyt ja se koskee kotihoitoa, kotiutustiimiä, vuodeosastoa ja 
hoiva-asumista. Tavoitteena on vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen 25:sta sairaansijasta 
vähitellen 20:een ja myöhemmin 15:een. Tämä edellyttää kotiin tarjottavien palvelujen laajentamista 
erityisesti sairaanhoidollisten palvelujen osalta, mikä taas edellyttää riittävää henkilöstöä kyseisiin 
palveluihin. Myös tehostetun palveluasumisen paikkoja pyritään vähentämään valtakunnallisia 
suosituksia lähemmäs turvaamalla kotona asuminen entistä pidempään ja palveluasumista lisäämällä 
sekä teknologiaa hyväksikäyttämällä. 
 
Yleisölle järjestettävä tiedotustilaisuus järjestetään 18.5 klo 18 striimattuna kuten tammikuussa 2021 
järjestetty tilaisuus. Tilaisuudesta ilmoitetaan Koti-Lapissa ja kaupungin nettisivuilla. Kuntalaisten 
kysymyksille luodaan myös oma kanavansa. 
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5) KORONATILANNE JA KORONAROKOTUKSET 
Koronatilanne rauhallinen, karanteeneja ei ole. Vanamossa todettu koronatartuntatilanne saatu hoidettua 
hallitusti.  Tilannepäivitystä voi seurata Kemijärven kaupungin nettisivuilta: Tietoa koronaviruksesta  
 
Koronarokotuksen Kemijärvellä on saanut 31%. Seuraavat rokotuspäivät ovat 23.4 ja 24.4 sekä 30.4 ja 
1.5. Yli 70-vuotiaat on pääsääntöisesti rokotettu. Hoivakotien asukkaat, henkilökunta sekä kotihoidon 
asiakkaat ja osittain henkilökunta ovat saaneet jo toisen rokotteen. Rokotusaikojen tarjontaa voi seurata 
Kemijärven kaupungin nettisivuilta: Tietoa koronarokotuksista. Rokotuspäivistä ilmoitetaan myös 
paikallisessa lehdessä. 
 

6) MUUT ASIAT 
Talousarvio koko kaupungin osalta toteutui ylijäämäisenä 2,4 miljoonaa euroa. Tilannetta auttoi valtion 
myöntämät valtionosuudet (harkinnanvarainen valtionosuus ja koronakorvaukset). Ylijäämä käytetään 
alijäämien kattamiseen, jonka jälkeen kumulatiivista alijäämää jää noin 2 miljoonaa euroa. 
Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ylitys oli 453 893euroa. Suurimmat ylitykset erikoissairaanhoidon 
ja ostopalvelukuluissa. Ikäihmisten palvelujen talousarvio pysyi raamissa, alitusta 60 756 euroa. 
 
Ikäihmisten päivätoimintaa ei voida käynnistää kesän ajaksi johtuen henkilöstöpulasta. 
 

7) SEURAAVA KOKOUS 
26.5.2021 klo 16 Hyvinvointikeskus Lapponia 

 
8) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20 
 

https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/coronavirus/
https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/tietoa_koronavirusrokotuksesta/

