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Vammais- ja vanhusneuvostojen sekä perusturvalautakunnan yhteinen
tapaaminen

Aika:

Torstai 9.12.2021 klo 10.00

Paikka:

Kylpylähotelli Peurunka

Paikalla

Vammaisneuvosto; Mirja Mäkikulma pj., Tarja Al Hanan, siht. Marjut Niskanen, Heikki Kinnunen, Jani Pekki, Eeva-Liisa Kovanen, Eliisa Haimakka, ja
Pipsa Häkkänen.
Vanhusneuvosto; Aila Blomberg pj., Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja
Leinonen, Eija Kuula, Erkki Tarvainen, Aira Korhonen ja siht. Maarit Engelberg. Esko Tammenoja ilmoitti, että hänellä on vanhusneuvostossa varajäsen Raija Pölkki.
Perusturvalautakunta; Pipsa Häkkänen, Elina Sarlund, Johanna Vikki, Viljo
Kumpulainen, Eliisa Haimakka. Etänä Harri Hokkanen pj., sekä Milla Niinikoski n. klo 10.15 alkaen.
Viranhaltijat; Mirja Ahoniemi, Marja-Liisa Kauppinen, Sari Hytönen ja neuvostojen sihteerit (jotka mainittukin jo).

Kokouksen asialista:

1. Perusturvalautakunnan pj. Harri Hokkanen avasi kokouksen.
2. Kokouksen pj:ksi valittiin Esko Tammenoja ja sihteeriksi nimettiin
Maarit Engelberg.
3. Läsnäolijat todettiin pj:n tekemällä nimenhuudolla. Todettiin etäyhteydellä mukana olijat.
4. Ajankohtaisten asioiden esittelyn aloitti vanhusneuvoston pj. Aila
Blomberg. Vanhusneuvoston on ollut keskusteleva ja hyviä ideoita
esille nostava. Suurena haasteena koetan vanhusneuvoston tunnetuksi tuleminen ja sitä kautta asioihin vaikuttaminen. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty ja toimintasäännön päivitystä on tehty. Tavoitteena on imagon nostaminen mm. viestinnän ja jäsenten toiminnasta
tiedottamisen keinoin. Vanhusneuvoston sihteerin myötä yhteystyötä
vanhus- ja vammaispalveluiden suuntaan on tehty luontevasti.
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Etäyhteydellä olemme osallistuneet valtakunnalliseen vanhusneuvostoseminaariin 26.11 ja ikäinstituutin luentoon 4.11, jossa käsiteltiin mm. vanhusten hyvinvointia monipuolisesti. Ikääntyneiden digi –
osaamiseen olemme yrittäneet hakea apua ja olemme tiedustelleet
mm. kansalaisopistolta matalankynnyksen koulutuksia ikääntyneille.
Vanhusneuvostossa sen yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi nähdään, että
ikääntyneiden kuntalaisten ääni saataisiin entistä paremmin kuuluville kunnan päättävissä elimissä ja että ikääntyneet voisivat entistä
varhaisemmassa vaiheessa olla vaikuttamassa heitä koskevaan
päätöksen tekoon.
Harmittavana asiana sekä vanhus- että vammaisneuvostossa koettiin somen kautta 7.12 esille tullut viesti, jossa kerrottiin kunnassa
meneillään olevasta kävely- ja pyöräilyväylien kehittämishankkeesta.
Hankkeeseen liittyvää palautetta oli pyydetty lyhyellä ajalla ja verkon
kautta. Yhteinen kysymys oli, miten voimme vaikuttaa? Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi lupasi selvittää asiaa vielä niin, että hankkeeseen saataisiin vanhusten ja vammaisten kuntalaisten ääni kuuluviin.
Myös vammaisneuvostossa oli pohdittu ja kysymyksiä herätti edelleen se, miten päästään vaikuttamaan asioihin. Tämä herätti vilkasta
keskustelua. Muun muassa taksi uudistukset ovat hankaloittaneet
monen arjen asioiden sujumista. Vanhukset ja vammaiset kuntalaiset elävät ihan normaalia arkea ja siihen liittyy mm. esteetön liikkuminen ja penkit kulkureittien varrella. Hyvin suunniteltuna asiat voisivat toimia paremmin ja olla myös taloudellisesti järkeviä.
Kunnassa tehtävät päätökset koskevat kaikkia kuntalaisia. Nuorisovaltuustolla on lautakunnassa edustus, mutta vanhus- ja vammaisneuvostolla edustusta ei ole. Tämä koettiin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten keskuudessa epätasa- arvoisena asiana. Olennaisen tärkeää on tiedottaa meneillään olevista asioista ja pitää neuvostot tietoisia lautakunnan listalla, valmistelussa olevista asioista.
Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen viesti päättäjille oli, että heidän tulisi virallisina instansseina olla mahdollisuus olla mukana valmistelemassa heidän edustamiaan henkilöitä koskevia asioita. Läsnäolo- ja puheoikeus kunnan päättävissä elimissä olisi suotavaa ja
silloin kun asia koskee em. ryhmää, sieltä voisi ainakin olla asian
esittelijä paikalla.
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5. Perusturvapalveluiden ajankohtaisista asioista kertoi perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi. Vanhuspalveluissa on ollut muutoksia ja
vanhuspalvelujohtajan virka on parhaillaan haussa. Perusturvapalvelut jakautuvat kolmeen eri alueeseen. Hallinto- ja terveyspalveluista
vastaa Sari Hytönen ja sosiaalityö, josta vastaa Päivi Paavilainen.
Vanhus- ja vammaispalveluita luotsaa väliaikaisesti Mirja Ahoniemi.
Hyvinvointialueen valmistelut ovat parhaillaan menossa. Lait ovat astuneet voimaan 7/21, jolloin hyvinvointialueelle nimetty valmistelutoimielin (vate) alkoi tehdä valmistelevaa työtä. Petu johtajana Mirja
Ahoniemi toimii vaten laajennetussa ryhmässä mukana. Tällä hetkellä alueilta kerätään paljon eril. tietoa mm. palveluista, sopimuksista
ja henkilöstöstä. Tavoitteena on, että palvelut toimivat hyvinvointialueelle siirryttäessä v. 2023. Henkilöstö on ollut mukana tiedotustilaisuuksissa. Organisaatiota järjestellään ja johtamiseen liittyviä asioita. Aluevaalit ovat tulossa tammikuussa 2022.
Keskustelua herätti hyvinvointialueelle siirtymisen myötä henkilökunnan kohtalo. Perusturvapalveluiden henkilökunta siirtyy hyvinvointialueelle ja tukipalvelun henkilökunta siltä osin, kun he tekevät 50%
työstään perusturvan alueelle. Kuitenkin kunta voi päättää heidän
osaltaan myös toisin. Hyvinvointialueella päätöksentekoelimet pohdinnassa, mm. vanhus- ja vammaisneuvostot säilyvät. Lautakunnista
ja valiokunnista käydään vielä keskustelua. Tärkeänä huomiona tuli
esille, että väliaikaisessa valmisteluryhmässä on hyvä olla mahdollisimman paljon mukana, silloin voidaan vaikuttaa. Toisaalta nousi
huoli siitä, että jääkö viranhaltijoita tarpeeksi kuntaan.
Hankkeet; Sote –keskus hanke, joka jatkuu vuodelle 2023. Rakenne
hanke, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa. Hankkeissa kehitetään
ja yhdenmukaistetaan palveluita kunnissa ja luodaan yhteisiä palveluiden myöntämisen perusteita. Vahva lain edellyttämä tavoite on, että turvataan palvelutarpeen mukaiset ja tasavertaiset palvelut kuntalaisille laadukkaina, oikeaan aikaan.
Tulosyksiköiden kuulumiset aloitti Marja-Liisa Kauppinen. Sosiaalityö jakautuu viiteen eri osa-alueeseen; lastensuojeluun, perheneuvolatoimintaan, aikuis- ja perhesosiaalityöhön, perhetyöhön, sekä
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yleiseen sosiaalityöhön. Tänä vuonna Laukaa lähti mukaan työllisyyden kuntakokeiluun. Talousneuvoja on aloittanut työnsä hankkeen
tiimoilta. Aikuissosiaalipuolella näkynyt myös ikääntyneiden taloudelliset vaikeudet. Suurena haasteena sosiaalityössä on osaavan työvoiman saaminen.

Vanhuspalveluiden ajankohtaisista asioista kertoi Mirja Ahoniemi,
joka toiminut vanhus- ja vammaispalvelujohtajan sijaisena 23.11 alkaen. Vammaispalveluissa on tilaaja –tuottajamalli. Vammaispalveluohjaajat tekevät asiakastyön lisäksi palvelutarpeen arviointia ja
palvelupäätöksiä. Palveluita tuottavat kotihoito ja palveluasumisen
yksiköt. Suurin haaste tällä hetkellä on koulutetun ja osaavan henkilöstön riittävä saaminen. Lisäksi lakisääteiset henkilöstömitoitukset
asettavat tiukkoja reunaehtoja. Ongelman ratkaisemiseksi on tehty
henkilöstörakenteessa muutoksia ja avustaviin tehtäviin on palkattu
hoiva-avustajia. Hoiva-avustajien rekrytoimiseksi on tehty yhteistyötä
Poken ja Gradian kanssa ja työ jatkuu edelleen yhteisiä ratkaisuja
etsien. Tavoitteena on edelleen huolehtia siitä, että asiakkaat saavat
hyvää ja laadukasta hoitoa. Tämä on meidän yhteinen asia.

6. Tiedoksi merkittäviä tai muita asioita ei tullut esille.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Hyvää Joulun odotusta kaikille!
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