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Aika:

2.2.2022 klo 13

Paikka:

Palvelutalo Sarahovi

Paikalla

Aila Blomberg, Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Raija Pölkki, Eija Kuula, Erkki Tarvainen, Aira Korhonen sekä Maarit Engelberg (sihteeri)
Poissa Esko Tammenoja. Aira Korhonen poistui kokouksesta n. klo 13.47.

Asialista:
1.
2.
3.
4.
5.

Pj. avasi kokouksen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.
Hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen kävi esittäytymässä ja kertoi
neuvostolle työstään hallintojohtajana. Hän kertoi myös SOTE –
uudistuksesta, joka tulee olemaan merkittävä. Hyvinvointialueelle
mentäessä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi. Toimitiloihin tai toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia
seuraavien 3 + 1 vuosien aikana. Valmisteluja muutosta varten on
tehty, esim. sopimuksia on nyt kunnassa tarkennettu. Henkilöstön
siirtyminen tulee olemaan myös yksi iso kysymys hyvinvointialueelle
siirryttäessä.
Ennaltaehkäisevä työn painopiste jää kunnille ja järjestöille. Tämän
vuoksi on erittäin tärkeää se, miten kunta tekee yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa. Laukaassa on aktiivisesti toimivia järjestöjä ja
yhdistyksiä yhteensä 250, jotka tuottavat paljon palveluita kunnan sisällä eri ikäryhmille. Tämä on otettu huomioon myös kunnan hyvinvointityöryhmässä, johon on kutsuttu mukaan myös järjestöjä ja yhdistyksiä. Tulevaisuudessa yhteistyö kuntaan ja hyvinvointialueelle
jatkuu. Taloustilanteessa pitää miettiä erilaisia rahoituskeinoja, esim.
osarahoitukset ovat mahdollisia. Keski-Suomen liitto jakaa myös rahoituksia, kunta myöntää pieniä summia.
Hyvinvointialueella tulee toimimaan kunnan vanhusneuvosto ja maakunnan vanhusneuvosto. Vm. muodostaminen ja näiden kahden teh
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täväjaot herättivät paljon kysymyksiä. Rajapinnalla tehtävät / tapahtuvat asiat ovat vielä epäselviä ja kesken.
Vanhusneuvostossa on kannettu huolta päätökseen osallistumisen
mahdollisuudesta hyvinvointialueelle siirryttäessä. Hokkasen mukaan edustuksellinen demokratia mahdollistaa yhteiseen päätöksentekoon osallistumisen. Vanhusneuvostossa koetaan, että valmisteluvaiheessa neuvostolta ei ole kysytty mielipidettä ja tämä huolestuttaa
neuvoston jäseniä. Henkilöstön vaihdokset ovat varmasti osaltaan
vaikeuttanut vanhusneuvoston äänen kuuluville saamista. Hokkasen
mukaan vanhusneuvostolla on oikeus pyytää lausuntoja ja vierailijoita kokoukseen kertomaan tuloilla olevista asioista esim. sivistyspuolen tai teknisen puolen johtajat. Tavoitteeksi asetetaan, että vanhusneuvosto käy esittäytymässä pj. Aila Blombergin myötä uudelle kunnanhallitukselle kuluvan kevään aikana. Seuraava kunnanvaltuusto kokoontuu 14.2.

6. Vanhuspalveluiden ajankohtaisia asioita; Maarit.
-

-
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Uusi vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Satu Kokkonen aloittanut
virassa 24.1.2022. Palvelupäällikön viransijaisuuksia ja muita tehtäviä hoitamaan on palkattu vs. pp. Niina Valkeejärvi.
Vammaispalveluihin on ostopalveluna saatu stt. Suvi Verlin
10.1.21.-31.3.22 väliseksi ajaksi. Vammaispalvelun asiantuntijan
haku Kuntarekryssä jatkuu edelleen.

-

Henkilökohtaisen avustajien äkilliset poissaolot työllistävät ja vaikeuttavat asiakkaiden avun saannin perille saattamista.

-

Palveluasumiseen ei tällä hetkellä ole jonoa, mutta tilanne elää
kaiken aikaa. Terveyskeskuksesta on saatu siirrettyä asiakkaita
Akuun, eikä asiakkaiden ole tarvinnut olla turhaan vuodeosastolla.

-

Omaishoidon tuen hakemukseen uusia hakemuksia tulee viikoittain.
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-

Valtakunnallisen ja yhtenäisen RAI-arvioinnin tuleminen vaatii
vanhus- ja vammaispalveluissa paljon työtä. Keväällä 2021 vanhuspalveluissa työ on jo aloitettu, nyt on vuorossa vammaispalvelu ja hoivakoti Sylvi.

-

Kuuselan Sylvi siirtynyt kunnan omaksi toiminnaksi 15.11.2021.
Henkilökuntaa saatu rekrytoitua vallitsevaan tilanteeseen nähden
hyvin; 2 sh, 3 lh ja ft., sekä hoiva-avustaja. Painopiste lyhytaikaishoidon hoidon (LAH –) jaksoilla on omaishoidontukiasiakkaissa. Yksittäisiä LAH –jaksoja Sylviin on jo toteutettu. Tällä hetkellä henkilöstövahvuus mahdollistaa kahden jaksolaisen samanaikaisen olon tällä hetkellä. Lomajaksot mahdollistavat
omaishoitajien jaksamisen vaativassa tehtävässään.

7. Muut asiat
- Keskustelimme edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä ja siitä,
miten se mahdollistaa päämiehen tahdon / toiveiden toteutumisen silloin, kun hän ei itse syystä tai toisesta kykene tahtoaan ilmaisemaan
- Voimaa vanhuuteen hanke on käynnistynyt Laukaassa. Hankkeen avulla kootaan eri toimijat yhteen ikääntyneiden aktiivisuuden lisäämiseksi. Ikäinstituutin aloituspalaveri pidetään 22.2.
- Päätimme kutsua Konneveden vanhusneuvoston vieraaksemme,
kun koronarajoitukset helpottuvat. sen mahdollistavat. Sihteeri
suunnittelee kutsukirjeen.
- Seuraavaan kokoukseen, joka pidetään ke 2.3, klo 13.00 Sarahovissa, pyydetään vieraaksi uusi vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Satu Kokkonen. Sihteeri hoitaa kutsun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
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