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vanhustyön esimiehen huone

SAAPUVILLA OLLEET

Läsnä

Poissa

JÄSENET

Jurvanen Ari (puh.joht.)
Jalkanen Anneli
Koppelomäki Hanna-Kaisa
Nännimäinen Eero
Salosyrjä Mirja
Jalkanen Inka (sihteeri)
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

LAILLISUUS JA

Todetaan §:ssä 10

PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

§:t 11-18

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Multian palvelukeskus Poukama
12.03.2019.

(tarkastuspaikka ja -aika sekä viimeistään
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja

Ari Jurvanen

Inka Jalkanen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla

Eero Nännimäinen

Mirja Salosyrjä

varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT

Paikka ja pvm

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Virka-asema

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vanhusn. 10 §

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä
on paikalla.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Vanhusn. 11 §

Vanhusneuvoston pöytäkirja tulee tarkastaa 12.3.2019 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Nännimäinen ja Mirja Salosyrjä.
Esitys:
Vanhusneuvosto valitsee kokoukselle kaksi henkilöä vanhusneuvoston
jäsenistä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Nännimäinen ja Mirja Salosyrjä.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vanhusn. 12 §

Esitellään asiat kokouksen hyväksymässä järjestyksessä ja todetaan
mahdolliset käsiteltäväksi otettavat lisäasiat.
Esitys:
Hyväksytään kokouksen asialistan asiat käsiteltäväksi esitetyssä
järjestyksessä sekä lisäksi todetaan käsiteltäväksi otettavat mahdolliset
lisäasiat.
Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen asiat käsiteltäviksi asialistan mukaan esitetyssä
järjestyksessä.
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IKÄKULJETTAJIEN AJOKUNTO
Vanhusn. 13 §

Multian liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa 12.2.2019 Liikenneturva
esitteli ikäkuljettajien ajokuntoasiaa ja lupasivat laittaa kuntaan tietoa tähän
liittyvästä artikkelisarjasta.
Liikenneturva tuottaa vuonna 2019 ajokunnosta neljän artikkelin sarjan, joka
on tarkoitettu iäkkäiden parissa työtä tekeville sekä iäkkäille itselleen.
Artikkelit ilmestyvät huhti-, kesä-, syys- ja marraskuussa ja ne käsittelevät
ajokuntoa eri näkökulmista.
Teemoina on ajokunto yleensä, väsymys, tunteet/stressi, sekä lääkkeet.
Tavoitteena on nostaa ajokuntoasiaa esille kunnissa ja iäkkäiden parissa.
Artikkeleita voi vapaasti jakaa kunnan omien tiedotuskanavien kautta.
Maksuttomat artikkelit voi tilata täältä: www.liikenneturva.fi/ajokunto/tilaa
Esitys:
Keskustellaan asiasta ja mietitään toimenpiteitä, joilla nostettaisiin
ajokuntoasiaa esille Multialla.
Päätös:
Tilataan
Liikenneturvan
verkkosivuilta
maksuttomia
”Ikäkuljettajan
itsearviointilomakkeita” (50kpl) sekä ”Ikäkuljettajan itsearviointioppaita” (50kpl)
jaettaviksi mm. Eläkeliiton tilaisuuksissa ja Muistipäivillä.
Vanhusneuvoston jäsenet tilaavat Liikenneturvan maksuttomat artikkelit, joista
ensimmäinen ilmestyy huhtikuussa. Näitä käsitellään mahdollisuuksien
mukaan eri tilaisuuksissa.
Liikenneturvan koulutusohjaaja kävi vuoden 2018 marraskuussa Muistipäivillä
kertomassa ikäihmisistä liikenteessä. Tämä koettiin hyväksi, joten
koulutusohjaajaa voitaisiin pyytää mm. Eläkeliiton tilaisuuksiin.
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VANHUSPALVELUIDEN TILINPÄÄTÖS 2018
Vanhusn. 14 §

Vanhuspalvelujen tulosyksikkö tukee ikääntyneiden kuntalaisten kykyä elää
hyvää ja turvallista elämää toimintakykyisenä ensisijaisesti omassa kodissa.
Silloin kun kotona asuminen ei ole enää tarkoituksenmukaista eikä ikääntynyt
asukas ole sairaalahoidon tarpeessa, hän on oikeutettu ympärivuorokautisen
asumisen ja hoidon palveluihin tehostetussa asumispalveluyksikössä.
Palvelujen tuotantorakennetta uudistettiin alkuvuodesta 2018 siten, että
palvelut tukevat entistä enemmän ikäihmisten omatoimisuutta ja kotona
asumista. Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. päiväkeskustoiminta,
omaishoidontuki, lyhytaikainen perhehoito ja ympärivuorokautinen kotihoito.
Ikäihmisten perhehoito saatiin käynnistymään lyhytaikaisena hoitona
(1vko/kk). Lyhytaikainen perhehoito on kustannustehokas ja asiakaslähtöinen
palvelumuoto. Pitkäaikaista perhehoitoa ikäihmisille ei toistaiseksi ole.
Voimaa
vanhuuteen
–hanke
(2017-2019)
eteni
suunnitellusti.
Vanhuspalveluiden liikkumista tukevien palvelujen asiakaskunta kasvoi, mikä
osaltaan tukee kotona asumista.
Vuonna 2018 Multialla omaishoidon tukea sai keskimäärin 20,5 hoitajaa.
Omaishoidon tuesta tehtiin kolme uutta päätöstä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin
kolme. Vuonna 2018 päättyi seitsemän (7) omaishoitosuhdetta. Multialla
omaishoidon tukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella
ympärivuorokautisesti avustamista ja läsnäoloa tarvitseville.
Palvelukeskus Poukaman tehostetun asumispalveluyksiköiden määrä supistui
neljästä kolmeen vuonna 2018 helmikuussa. Poukamassa palvelee nyt kolme
ryhmäkotia; Salmensuu, Kuusela sekä Muistola. Tämä mahdollisti kolmen
työntekijän siirtymisen palveluasumisesta kotihoitoon, jolloin kotihoito saatiin
pyörimään ympärivuorokautisesti Multian kunnan taajama-alueella. Yöhoito
vastasi ikääntyneiden palveluntarpeen muutokseen sekä tuki ikäihmisten
itsenäistä kotona asumista. Samalla päiväkeskustoiminta alkoi toimia viitenä
arkipäivänä ja siirtyi palvelukeskus Poukaman aulasta entisen Rantalan
asumispalveluyksikön tiloihin. Päiväkeskustiloihin saatiin asiakkaille
lepohuoneet sekä kuntosali. Päiväkeskusasiakkaiden määrä on kasvanut 50
%.
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä (Salmensuu, Muistola, Kuusela;
yhteensä 31 asukaspaikka) asumisvuorokausia tuotettiin 12 137 sisältäen
myös lyhytaikaishoidon. Henkilöstömitoitus palvelukeskus Poukamassa oli
0,72 (11/2018).
Vanhuspalveluiden henkilöstökulut vuonna 2018 alittuivat. Sijaistarve arvioitiin
tarkasti ja tilapäisen työvoiman hankinta tehtiin vain tarvittaville työtunneille.
Tukipalveluiden osalta talousarvio on ylittynyt, mutta muiden osa-alueiden
alittuminen kompensoi ylityksen. Tukipalvelut ovat usein ensimmäinen ja
edullisin keino auttaa asiakasta, joten pienellä panostuksella siirretään
kalliimpien palvelumuotojen käyttöönottoa.
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Vuoden 2018 painopistealueena on ollut kotihoidon ja kuntouttavan toiminnan
kehittäminen. Multian kotihoito on ollut mukana maakunnallisessa Kukoistava
kotihoito –hankkeessa (2016-2018), jonka tavoitteena on ollut luoda
yhtenäinen kotihoidon malli koko maakunnan alueelle. Hankkeen yhteydessä
on seurattu mm. kotihoidon työntekijöiden välitöntä asiakasaikaa.
Kotihoidossa on otettu käyttöön ns. kuntouttava arviointijakso, jonka aikana
kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan omaehtoisen toiminnan tukemiseen.
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (Mobiili) otettiin käyttöön tammikuussa
2018. Tavoitteiksi asetettiin henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö,
tilastoinnin helpottuminen, asiakastietojen helppo saatavuus ja työn tasainen
jakautuminen. Välittömän työajan suhteen on saatu positiivista kehitystä
aikaan kuluneen vuoden aikana ja kehitystyö jatkuu edelleen.
Kokonaisuudessaan
vanhuspalveluiden
toimintavuosi
on
suunnitelman mukaisesti niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

mennyt

Esitys:
Keskustellaan asiasta.
Päätös:
Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Merkittiin tiedoksi tehostetun palveluasumisen
hyvä
hoitajamitoitus
(0,72)
ja
samalla
kuitenkin
tilinpäätöksen
henkilöstökulujen alittuminen. Paljon on muutoksia tapahtunut vuoden 2018
aikana, mm. tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentyminen on
mahdollistanut
henkilöstön
uudelleensijoittumisen
kotihoitoon
ja
tukipalveluihin. Näin ollen kotihoito on saatu toimimaan 24/7.
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ESTEETTÖMYYSKÄVELY
Vanhusn. 15 §

Esteettömyyskävelyn avulla voit kartoittaa lähiympäristön esteettömyyttä ja
pyrkiä vaikuttamaan siihen. Jotta esteettömyyskävelyllä olisi vaikutusta, on
tärkeä kirjata ylös kävelyllä havaitut epäkohdat ja toimittaa ne tiedoksi tilasta
tai ympäristöstä vastaavalle henkilölle.
Usein esteettömyyden ajatellaan tarkoittavan portaiden tilalla olevia luiskia tai
hissejä, joita tarvitsevat vain vammaiset henkilöt. On hyvä tietää, että
esteettömyyttä ovat myös kuulemiseen, näkemiseen ja ymmärtämiseen
liittyvät asiat. Myös ikääntyminen tuo tullessaan esteettömyystarpeet.
Esteettömyydestä hyötyy suurin osa ihmisistä.
Esitys:
Käydään keskustelua esteettömyyskävelyn järjestämisestä Multialla.
Päätös:
Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että kunta kartoittaa omien
kiinteistöjensä esteettömyyden.
Ikäihmisten liikkuminen Multian kunnan eri palvelupisteissä ei ole aivan
ongelmatonta ja ne kohteet tulisi selvittää ns. esteettömyyskävelyllä.
Kesäkuussa 2019 yhteistyössä Liikenneturvan kanssa tullaan todennäköisesti
järjestämään Esteettömyyskävely kunnassa. Esteettömyyskävelyyn toivotaan
osallistujiksi kokemusasiantuntijoita.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Vanhusneuvosto

MULTIAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 05.03.2019

Nro

2/2019

Sivu

15

Vanhusneuvosto

KYSELYT JA ALOITTEET
Vanhusn. 16 §

Vanhusneuvoston jäsenet voivat esittää kokouksessa kysymyksiä ja tehdä
aloitteita vanhuspalveluiden toiminnasta. Kyselyt ja aloitteet kirjataan nimellä.
Esitys:
Ei kyselyitä eikä aloitteita.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vanhusn. 17 §

Vanhusneuvoston jäsen saanut kotihoidon asiakkaan omaiselta palautetta.
Kotihoidon/päiväkeskuksen työntekijän on huolehdittava asiakas aina sisälle
asti, kun tämä palaa päiväkeskuskäynniltään. Vanhustyön esimies Inka
Jalkanen lupasi viedä palautteen kotihoitoon.

TIEDOTUSASIAT
Vanhusn. 18 §

Seuraavan vanhusneuvoston ajankohta merkitään tiedoksi kaikille.
Keskiviikko 8.5.19 klo 14 Palvelukeskus Poukama, vanhustyön esimiehen
huone.
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