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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 26.5.2021 klo 16.00-17.35 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj.), Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Kristiina 

Lautamo, Tarja Kaisanlahti (etänä), 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) VANHUSTEN VIIKKO 2021 

Vuoden 2021 vanhusten viikko on 3.10 – 10.10.2021. Teemana on ”Luonto antaa voimaa”. Netistä löytyy 
vanhusten viikon teemapäivät, https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/teemapaivat. Pääjuhla on su 
3.10.2021 Ähtärissä.  
 
Keskusteltiin ja ideoitiin viikon ohjelmaa Kemijärvellä. Ohjelmassa voisi olla mm. luontopolku 
rastitehtävineen ja kahvitteluhetkineen. Polulle voisi miettiä myös muita rasteja. Yhteistyötä voisi tehdä 
esimerkiksi REDU:n luonnonvaratuottajaopiskelijoiden kanssa. Myös asumispalveluyksiköt haastetaan 
huomioimaan vanhusten viikko. Ideoita saa edelleen laittaa hoiva- ja hoitotyönjohtajalle. Varsinainen 
suunnittelutyö käynnistyy lomien jälkeen elokuussa. 

 
5) ASIAKASMAKSULAIN UUDISTUS 1.7.2021 

Asiakasmaksulain uudistuksella halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. 
Muutoksilla laajennetaan terveyspalveluiden maksuttomuutta ja sekä kohtuullistetaan maksuja. 
 
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja 
tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. 
 
Kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät 
yhdenmukaisin perustein. Enimmäismaksut palvelusta määräytyvät entistä tarkemmin tuntien mukaan. 
Lakiin sisällytetty taulukko, jonka mukaisia enimmäismaksuprosentteja maksua määrätessä ei saa 
ylittää. 
 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista 
on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan 
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omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 
164 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa. 
Asiakasmaksulaki ei kuitenkaan suoraan velvoita kuntaa soveltamaan asiakasmaksulain säännöksiä 
palvelusetelin arvon määrittämisessä/tulokäsitteissä. 
 
Kunta päättää palvelusetelilain nojalla ja sen asettamissa rajoissa, miten palvelusetelin arvo määräytyy 
ja myös siitä, miten tulot huomioidaan, jos kunta on ottanut palvelussa käyttöön tulosidonnaisen 
palvelusetelin. asiakasmaksulain vähimmäiskäyttövara ei suoraan sido kuntaa palvelusetelin 
arvon/tulojen määrittämisessä, mutta kun kunta päättää arvon määrittämisestä sekä arvon 
määrittämisessä huomioitavista tuloista palvelusetelilaissa säädetysti, kunta voi päättää myös 
vähimmäiskäyttövarasta, joka asiakkaalle tulisi tuloista jättää. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet evästivät hyvinvointilautakunnan jäsentä, että ensi viikolla kokoontuva 
hyvinvointilautakunta hyväksyisi päätösesityksen mukaisesti, että nettotulot huomioitaisiin bruttotulojen 
sijasta tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määrittämisen perusteeksi ja käyttövaraksi 164€, kuten 
asiakasmaksulaki edellyttää omassa ja ostopalvelutoiminnassa. 
 
Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta 
suhteessa toimeentuloturvaan sekä kunnan tiedottamisvelvoitetta asiakkaalle maksujen alentamisesta 
ja perimättä jättämisestä. 
 
Maksuttomuus laajenee mm. hoitajavastaanottoihin sekä mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon 
palveluihin. 

 
6) MUUT ASIAT 

Ikäihmisten päivätoiminnan siirtäminen palvelusetelillä tuotettavaksi on ensi viikon 
hyvinvointilautakunnan esityslistalla. Vanhusneuvosto pitää tärkeänä, että päivätoiminta jatkuu. 
 
Koronatilanne rauhallinen kaupungissa. rokotuskattavuus yli 55%. Rokotusvuorossa yli 50-vuotta 
täyttäneet. 

 
7) SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavaa kokousta ei sovittu, koska valtuustokausi vaihtuu ja vanhusneuvoston uudet jäsenet valitaan 
syksyllä. 
 

8) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja kiitti vanhusneuvoston jäseniä kuluneesta kaudesta ja päätti kokouksen klo 17.35. 

 


