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PÖYTÄKIRJA 2/2014
Aika
Paikka
Läsnä

To 13.3.2014 klo 10 – 11.35.
Kaupunginhallituksen kahvio, Syrjäkatu 12
Tahvanainen Kari
puheenjohtaja
Karttunen Meeri
jäsen
Lavikainen Anneli
jäsen
Meriläinen Kaarina
jäsen
Räsänen Erkki
jäsen, ei
Räsänen Tuomo
jäsen, ei
Saloniemi Anja
jäsen
Torssonen Liisa
varapuheenjohtaja
Viemerö Lea
varajäsen
Hyvönen Maija
varajäsen
Vellonen Teppo
jäsen
Kilpeläinen Tanja
palveluohjaaja klo 11.30
Pulli Mervi
kotihoidon aluevastaava, klo 11.30
Väänänen Marja-Liisa
asumispalvelujen vastaava, klo 11.30.
Lintumäki Päivi
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on kutsuttu koolle 3.3.2014 päivätyllä kokouskutsulla. Mikäli Seniorineuvoston
jäsenistä enemmän kuin puolet on paikalla, kokous on päätösvaltainen.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Lavikainen ja Kaarina Meriläinen.
4. Asiantuntijakuulemiset
Kilpeläinen Tanja; palveluohjaus
Palveluohjaus aloitettiin Outokummussa tämän vuoden alusta. Palveluohjaus käsittää
tukipalvelut ja kotikäynnit. Ensimmäiset ongelmat ikäihmisille tulee siivouksista, kaupassa
käymisestä ym. selviytyminen. Alviton siivous olisi mahdollista, jos olisi yksityisiä
palveluntuottajia ja asiakas on siinä kunnossa, että ei itse kykene. Tanja tekee hoito- ja
palvelusuunnitelman, josta sitten käy ilmi, että asiakas ei itse kykene mm. siivouksiin. On
kuitenkin mahdollisuus saada kotitalousvähennys. Kunnallisia palveluja ovat mm.
ateriapalvelut, turvapuhelin, jota kautta asiakas saa hälytettyä avun. Syrjäkylälle saa myös
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turvapuhelimen, mutta kotihoito ei pysty tekemään kotikäyntejä vaan hälytys menee
naapurille, omaisille. Jos ei ole omaisia ym. sitten pitää miettiä muita vaihtoehtoja.
Turvapuhelinpalvelumaksu 22,60 e/kk sisältää asennuksen, turvapuhelinkäynnit. Mainiovire
laskuttaa laitteista.
Ateriapalvelut; ateria kuljetetaan kotiin, eri hintoja, eri ateriakokonaisuuksia ja mahdollista
joka päivä tai harvemmin. Jos tulee tukipalveluna, ateriapalvelut on kilpailutettu ja nyt tulee
Tomppasen Helkan ravintolasta (ent. Säpäkän pitäjä). Kotihoitotyöntekijät voi viedä ruuan
myös maaseudulle. Perjantaina tulee viikonlopun ruuat.
Kylvetyspalvelut; palvelutalolla on sauna kerran viikossa. Tämä palvelu niille, jotka ei pysty
saunomaan kotona.
Päivätoiminta on palvelutalossa. Päivätoimintaan tehdään hakemus, eri ryhmiä eri päiville,
sen mukaan minkä kuntoisia ikäihmisiä ryhmiin on tulossa. Kriteereinä on mm.
yksinäisyyden tunne. Ryhmät ovat puoleksi vuodeksi kerrallaan, ja tavoitteena saada
ihmiset kuntoutumaan, että pärjäisivät kotona. Ryhmiä mm. muistiryhmä,
kuntoisuusryhmä, noin 8-10 hlöä ryhmissä.
Kun huoli tulee joko naapurista, omaisesta tai itsestä, niin ilmoitus palveluohjaajalle, niin
palveluohjaaja tekee palveluntarpeen arvioinnin. Jos on muistisairaus, omaisen tulisi olla
mukana. Käydään läpi päivittäiset toiminnot; syöminen, vaatehuolto, hygienia, kaupassa
käynti, jne. Sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä mm. kyytiasioissa, asumismuodot
käydään läpi, mikä vaihtoehto olisi paras. Monesti käynti ei välttämättä johda kotihoidon
palveluihin. Jos arki ei suju omin voimin, sitten suunnitellaan, missä avuntarve on.
Selvitetään mm. tehostetun palveluasumisen mahdollisuus, tehdään hakemus jne. Ei
haluttaisi lähteä kuitenkaan toiselle paikkakunnalle kotikunnasta.
Outokummussa on paljon harrastusmahdollisuuksia, vaatii kuitenkin ikäihmisen omaa
aktiivisuutta.
Hopeakuusi tarjoaa omaishoidon vapaapäiviä, vuorohoitoa. Nyt tämän hetken tarvetta
vastaava, tarve kuitenkin lisääntymässä. Jos kotihoitoa pystytään tarjoamaan, koti aina
paras paikka ikäihmisille. Voiko vuorohoitoon päästä yksinäiset ihmiset? Jos päiviä jää
omaishoidon vapaapäiviltä, tarjotaan vuorohoitoa. Vuorokausihinta 31,80 e/vrk.
Omaishoitovapaapäivä on edullisempi. Maksukattoa se ei kerrytä.
Kotihoito on pystynyt tällä hetkellä vastamaan vaatimuksiin. Palvelut kuitenkin lain mukaan
pitää suunnitella tarpeen mukaan.
Pulli Mervi; kotihoitopalvelut, kotihoidon aluevastaava
Kotihoidossa on työntekijöitä 30 lähihoitajaa ja kolme sairaanhoitajaa. Työaika klo 6.3021.30. Yöhoitoa on ollut, mutta yöhoitopaikat väheni, eli nykyään ei yöhoitoa,
turvapuhelinkäynnit tulee Onnin kautta. Turvapuhelin ei korvaa ambulanssia eikä 112 -
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numeroa. Turvapuhelimeen voi liittyä ovihälytin, menee päälle klo 20, on toiminnassa
yöaikaan, käytetään muistisairaille. Muistisairaalle ei välttämättä turvapuhelin ole hyvä
ratkaisu.
Henkilöstöä on riittävästi. Osalle asiakkaiden luona käydään kerran viikossa, joidenkin luona
5-6 kertaa päivässä.
Väänänen Marja-Liisa; asumispalvelut
Jokipohjassa asuu 72 ikäihmistä. Lisäksi tehostettua palveluasumista järjestetään hoitokoti
Onnissa, 20 paikkaa. Laitoshoitoa ollaan muuttamassa tehostettuun palveluasumiseen,
hoidolla ja huolenpidolla ei juurikaan eroa. Palvelukoti Kuntolassa on 10 paikkaa, ovat
kotihoidon asiakkaita, palvelut tulevat päätalolta.
Hopeakuusen hoivakoti ja hoivayksikkö Iltarusko. Hopeakuusessa olevat asiakkaat
maksavat vuokraa, ateriat ja huolenpidon. Laki määrää, että asiakkaalle on jäätävä 105
euroa/kk käteen. Asukkailla mahdollista saada asumistukea sekä eläkkeensaajan
hoitotukea. Omaisuuden korkotulot lasketaan tuloksi.
Laitoshoidossa on isommat huoneet kimpassa, toimintakyky asiakkailla tosi rajoittunut.
Tarvitsevat nosto- ja siirtoavun. Kuntouttava työote on olemassa, pyritään yllä pitämään
vanhusten toimintakykyä. Järjestetään lyhyt- ja vuorohoitoa ja vapaapäiviä, turvattu
ympäristö, tulee varmuus, että ikäihminen on oikeaan paikkaan sijoittumassa.
Tehostettuun tullaan muuttokuorman kanssa. Vierailijoilla on mahdollisuus myös syödä
paikan päällä.
Järjestettyä, säännönmukaista vapaaehtoista työtä ei ole. Martat käy, maatalousnaiset,
oppilaitokset käy.
Tehostettuun palveluasumiseen on jonossa noin 10 henkilöä. Osa on kotona, ja osa
terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kun kotona oleminen ei ole turvallista, eikä voida turvata
millään keinoin. Tehostettuun palveluasumiseen pitäisi päästä suoraan kotoa, ei kiertoa
vuodeosaston kautta. Hoitoyksikössä hoitoajat lyhentyneet. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa
tarkistetaan 3 kk välein. Jokipohjassa on suositusten mukainen henkilöstömitoitus,
hiukkasen minimitason yläpuolella.
Miten Seniorineuvosto ja sotepalvelujen henkilöstö voi tehdä yhteistyötä?
Seniorineuvoston jäsenet ovat kentältä viestin tuojia ja tietävät ikäihmisten toiveista. Voi
olla esim. Jokipohjaan suoraan yhteydessä. Voi hälventää sitä rajapintaa, että ei ole
katastrofi tulla näihin asumispalveluihin.
Seniorineuvosto on ikäihmisten äänitorvi, toivotaan kehittämisideoita palvelujen
tuottamiseen, koska rahat tiukalla. Jäsenet vie viestiä omiin yhdistyksiinsä.
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5. Muut esille tulevat asiat
- Koulutuspäiville 26.3. Joensuuhun on lähdössä Liisa, Meeri ja Kari. Lähtö klo 7.30
puheenjohtajan eli Karin autolla.
- annetaan Seniorineuvoston lausunto kaavamuutoksesta, joka koskettaa vuokratalojen
asumisyksikön hanketta.
- Seniorineuvosto järjestää yleisötilaisuuden, jossa mm. ayl Hilkka Tirkkonen puhuisi
ajankohtaisia asioita. Tilaisuus voisi olla Maritassa iltatilaisuutena. Lehdistöä
(Outokummun seutu) pyydetään tekemään aiemmin juttua Seniorineuvostosta ja
samalla välittämään tietoa ko. tapahtumasta.
- Outokummun päättäjiä pyydetään tulemaan Seniorineuvoston kokouksiin mukaan.
- Todettiin yleisesti, että Seniorineuvosto haluaa vaikuttaa käsittelyssä olevien oman
alansa asioiden sisältöön.

Kari Tahvanainen
puheenjohtaja

Päivi Lintumäki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ___.___. 2014

Anneli Lavikainen

Kaarina Meriläinen

