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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ti 24.5.2022 klo 14.00 – 15.50 
 
Paikka: Kemijärven kaupungintalo, Hallituksen kokoushuone 
 
Läsnäolijat: Lea Tohmola (pj), Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Arvo Laine, Päivi Piisilä (sihteeri) 
 
Muistio 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
Sihteeri luki edellisen kokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin. 
 

4) ASIANTUNTIJAVIERAS 
Vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas kertoi hyvinvointipalvelualueen valmistelun 
etenemisestä. Tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista ja valmistelun etenemisestä 
sekä aluevaltuuston ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: 
https://lapha.fi/.  
 
Palvelut jaetaan kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja 
pelastustoimi. Sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen toimialoja johtavat 
toimialajohtajat. Parhaillaan on haussa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajien virat. 
Nykyinen pelastusjohtaja jatkaa tehtävässään ilman hakumenettelyä. 
Lisäksi on perustettu kehitysjohtajan ja hallintojohtajan virat. Kehitysjohtajan vastuualueena 
on kehittämis- ja strategiapalvelut, joihin sisältyy tutkimus ja kehittäminen, strateginen 
suunnittelu, viestintä sekä tietohallinto ja digitalisaatio. Hallintojohtajan vastuualueena on 
hallinto- ja tukipalvelut, johon sisältyy laki- ja hankintapalvelut, henkilöstöpalvelut, 
talouspalvelut, hallinto- ja toimistopalvelut, ruokapalvelut sekä tekniset ja logistiikkapalvelut.  
 
Sosiaalipalvelut jaetaan perheiden ja työikäisten palveluihin, vammaisten palveluihin ja 
ikääntyneiden palveluihin.  
Terveyspalvelujen toimialoja ovat toiminta- ja työkyvyn tuki, mielenterveys ja riippuvuuksien 
hoito, sairauksien ehkäisy ja hoito, somaattinen erikoissairaanhoito sekä päivystys ja valmius. 
Pelastustoimi jakautuu pelastuspalveluihin ja turvallisuuspalveluihin. 
 
Vastuualueita johtavat vastuualuejohtajat ja vastuuyksiköitä vastuuyksikköjohtajat.  
 

https://lapha.fi/
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Henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle liittyvät toimenpiteet on käynnistetty. 
 
Paljon on asioita vielä avoimena ja työn alla. Tiedottamista kuntalaisille tarpeen lisätä. 
 
Kuntaorganisaatio uudistuu perustettavan hyvinvointialueen myötä. 6.6.2022 klo 17-19 
tulossa avoin keskustelutilaisuus to 2.6.2022 Kemijärven kaupungin uudistuvan organisaation 
suunnittelusta. 
 

5) KYSELY LAPIN KUNTIEN VANHUSNEUVOSTOILLE 
Vastattiin kyselyyn ikääntyneiden arjen turvallisuuden kokemuksista sekä käsityksistä 
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

 
6) AJANKOHTAISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 

Koronatilanne: 
- Tilanne rauhoittunut. Koronanäytteenottopisteen aukioloaikaa supistettu. Avoinna 

maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 8 –10. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä 
asioitaessa suositellaan edelleen käyttämään maskia sekä julkisissa tiloissa ja 
liikennevälineissä, erityisesti silloin, mikäli on hengitystieoireita. 

 
Koronarokotukset:  
- Rokotuskattavuus Kemijärvellä:  

91 % 18 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen koronarokotuksen. Tehosterokotteen 
on saanut 89 % ja kolme rokotetta on saanut 71 %, neljä rokotetta 57,4% yli 80 vuotiaista. 
 

- Neljännet koronarokotuksia tarjotaan:  
o 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille 
o 80 vuotta täyttäneille 
o iäkkäiden hoivakodeissa asuville 
o iäkkäille (65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille) koti- tai omaishoidon piirissä 

oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti 
heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona 

- Suositus ei koske omaishoitajia. Heidän rokottamisensa ei suojaa hoidettavaa infektiolta, 
eikä omaishoitajien toimintakyky laske merkittävästi lievästä infektiosta.  
 

Kesän lääkäritilanne hyvä, mutta hoitajatilanne on kriittinen koko sotepuolella. Vuodeosasto 
toimii ylipaikolla, tehostettuun palveluasumiseen jono, koska yksityisillä palvelutuottajilla myös 
pulaa hoitohenkilökunnasta ja hoitajamitoitus ei näin ollen täyty. 

 
7) MUUT ASIAT 

Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (LENK) on pyytänyt kuntien vanhusneuvostoja 
valitsemaan kaksi ehdokasta (nais- ja miesehdokkaat), joista hyvinvointialueen hallitus voisi 
nimetä hyvinvointialueen vanhusneuvoston.  
 
Vanhusneuvosto nimesi ehdokkaiksi Lea Tohmolan ja Arvo Laineen, jotka antoivat 
suostumuksen ehdokkuuteen. 
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8) SEURAAVA KOKOUS 

Sovittiin seuraava kokous 24.8.2022 klo 14 
 

9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50 

 
 

Jakelu: 
Vanhusneuvoston jäsenet 
Hyvinvointilautakunta 
Kaupunginhallitus 
Kirjaamo/Kaupungin nettisivut 


