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Vanhusneuvosto § 12 02.05.2017

Ptk:n tark.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VANNE 02.05.2017 § 12 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 13 02.05.2017

Ptk:n tark.

Pöytäkirjantarkastajat

VANNE 02.05.2017 § 13 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tähän valittua. Tarkastusvuorossa Maija
Kokkonen ja Inkeri Skog. Tarkastus viikolla 19.

Esitys 
pj Vanhusneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Valittiin Maija Kokkonen ja Inkeri Skog.
-----------------------------------



 
PÖYTÄKIRJA 2/2017 18

Vanhusneuvosto § 14 02.05.2017

Ptk:n tark.

Korjausavustukset siirtyneet kunnalta ARA:lle

VANNE 02.05.2017 § 14 Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Vuoden 2017 alussa
voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa
korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA. Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n
verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Henkilöasiakkaat voivat
jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät
avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin
rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Asuntojen korjausavustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai
vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen, asunnon tai
asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Tuki
voidaan myöntää ympärivuotisesti asuttuun omistusasuntoon tulorajojen ja
varallisuuden puitteissa ja kun hakijalla ei ole oikeutta muihin tukiin tai
vakuutuksiin. 

Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle
kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa
olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat
asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia
korjauskustannuksista, kuitenkin jopa 70 prosenttia, jos tällä vältetään
välitön pysyvä kotoa muuttaminen. Asuntoa, jonka korjaamiseen on
myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden
vuoden ajan avustuksen myöntämisestä

Korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden
poistamiseen voidaan myöntää olemassa olevan kerrostalon hissin
jälkirakentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen.
Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä tai se on otettava
ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka
rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Tuen
määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta ei myönnetä siltä osin kun hakijalla on oikeus saada samat
kustannukset korvatuiksi esimerkiksi vakuutussopimuksen perusteella. 

Avustusta voi hakea jatkuvalla haulla asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA:sta. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa
avustusten maksamisen.

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön
keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa:
muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa
urakoitsija löytämisessä. VTKL voi myös toimia asiamiehenä
korjausavustuksen hakemisessa.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 15 02.05.2017

Ptk:n tark.

Osaston 4 toiminnan muutokset

VANNE 02.05.2017 § 15 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2016 § osana Talousarviota ja
taloussuunnitelma vuodelle 2017 ikääntyneiden palvelualueen
toiminnallisena muutoksena osaston 4 lakkauttamisen Keskustan
terveysasemalla Mäntynummen terveysaseman remontin valmistuttua.
Suunnitelmana oli lisätä asumispalvelupaikkoja Petäjäkodin yhteyteen
Mäntynummen terveysaseman puolelle lyhytaikaisen kuntouttavan
jaksohoidon käyttöön.

 Elinvoimatoimialan palvelutuotannon tulosalueen rakennuttaminen ja
kaupunkitekniikka - yksikön edustajat ovat selvittäneet Mäntynummen
terveysaseman remontointi mahdollisuuksia sekä ARA:n mahdollisuutta
rahoittaa tämänsuuntaisia rakennushankkeita. Kiinteistön paloluokasta
johtuen kiinteistöön saadaan ainoastaan 10 asuntoa ympärivuorokautista
käyttöä varten ja alustava kustannusarvio tälle korjaushankkeelle olisi yli 1 
milj. euroa. ARAn alustava näkemys hankkeeseen on ollut, että
kustannukset nousevat liian korkeiksi asuntoa kohden. Lisäksi
huomioitavaa on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät
epävarmuustekijät muun muassa  se, että sosiaali- ja terveydenhuollon
lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus
vuoden 2019 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua
irtisanomisesta kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien
väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain
(548/2016) 3 §:n nojalla. Näistä tekijöistä johtuen osaston 4 toiminnan
lopettaminen ja uuden korvaavan kuntouttavan jaksohoidon
käynnistäminen Mäntynummen terveysaseman tiloissa ei ole mahdollinen. 

 Ikääntyneiden palvelualueella on aktiivisesti kehitetty tehostettua
kuntoutusta ja tarvetta palvelun käynnistämiselle kuitenkin siihen
soveltuvassa ympäristössä on kotona asuvan ikääntyneen väestön
määrän kasvaessa jatkuvasti. Tavoitteena on löytää tilat kuntouttavan
jaksohoidon toteuttamista varten muualta, jotta nykyiset kuntouttavaan
jaksohoitoon epätarkoituksen mukaiset tilat voidaan vapauttaa keskustan
terveysaseman vastaanottokäyttöön. 

 Perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajapalveluilla on tarvetta
lisä-vastaanottohuoneille Keskustan terveysasemalla. Osasto 4 tilojen
muuttaminen vastaanottokäyttöön ratkaisisi näitä ongelmia.  Esimerkiksi
osa sairaanhoitajien huoneista on niin pieniä (toimisto- ja varastokäyttöön
aikanaan suunniteltuja), että niihin ei mahdu tutkimussänkyä.
Työhuoneiden liian vähäinen määrä aiheuttaa myös epätarkoituksen-
mukaisia siirtymisiä kesken päivän työhuoneesta toiseen vähentäen
työtehoa. Sairaanhoitaja-lääkäri-työparityöskentelyä ei pystytä
toteuttamaan optimaalisesti. Useissa kunnissa erityistyöntekijät, mm.
diabeteslääkäri ja –hoitaja, pitävät yhteisvastaanottoa. Nykyisissä tiloissa
tämän kaltaisen toiminnan kehittäminen on hyvin hankalaa. Lisätilan myötä
olisi jatkossa mahdollisuus parantaa Keskustan terveysaseman
palveluvalikoimaa. Terveysasemalla olisi tarve sosiaalineuvojan palveluille,
suuri osa terveysasemalla usein asioivista käyttää myös sosiaalipalveluita.
Työtilan myötä olisi mahdollisuus tarjota palvelua yhden luukun
periaatteella ja matalalla kynnyksellä. Tämä olisi myös tulevan
SOTE-lainsäädännön hengen mukaista.
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Vanhusneuvosto § 15 02.05.2017

Ptk:n tark.

Esitys 
Pj Vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 16 02.05.2017

Ptk:n tark.

Vanhuspalvelulain seurantatutkimuksen tulokset

VANNE 02.05.2017 § 16 Tutkimus käynnistyi tarpeesta seurata Vanhuspalvelulain (2012/980)
toimeenpanon vaikutusta vanhuspalveluihin. Vuosien 2013 ja 2013 kyselyt
saivat jatkoa vuonna 2016, kun tutkimus jatkui osana Sosiaali- ja
terveysministeriön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)" -kärkihanketta.

 Vanhuspalvelujen toimintatavoista, asiakkaista, henkilöstöstä ja
johtamisesta ovat kertoneet kyselyvastauksin kotihoidon, tavallisen
palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt.
Vastaukset kattavat 67 % kaikista kotihoidon säännöllisistä asiakkaista ja
96 % kaikista ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaisasiakkaista. THL:n ja
Valviran kyselyyn ovat vastanneet vanhuspalvelujen järjestäjät ja tuottajat.

 
 Valtakunnallisesti keskeisiä tuloksia aihealueilta ovat:

 Vanhuspalvelujen tila
· Palvelurakennetta kehitetään kohti kodinomaisia ratkaisuja
· Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja on kehitetty -

kohdentamisessa kehitettävää.
· Kotona asuvan palvelutarpeisiin vastataan aiempaa

monipuolisemmin - paikoitellen palvelua joutuu edelleen
odottamaan.

· Edellytykset vanhuspalvelujen hyvälle toteutukselle ovat
parantuneet.

 Asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen
· Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka asiakasmäärät ovat

kasvaneet. 
· Moniammatillisuus ei näy riittävästi kotihoidon

henkilöstörakenteessa. 
· Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa työntekijämäärä

laskee asiakasmäärien mukaisesti
· Esimiehillä sijaisten hankkiminen vie aikaa johtamiselta ja toiminnan

kehittämiseltä
 
 Toimintamallit

· Palvelusuunnitelmat ovat ajantasaisia mutta niissä ei huomioida
riittävästi kuntoutumisen ja itsemääräämisoikeuden näkökulmia

· Toimintakykyä tulisi arvioida nykyistä monipuolisemmin – myös
lääkehoidon toimintatavoissa on kehitettävää

· Omaisten osallisuutta tukevat toimintamallit tulisi ottaa käyttöön
etenkin ympärivuorokautisessa hoidossa

· Asiakkaan mahdollisuuksia osallistua ja tehdä tulisi parantaa etenkin
julkisessa kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa

· Teknologiaa hyödynnetään aiempaa laajemmin, mutta ei vielä
asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen

 Koko seurantatutkimuksen tiedot ovat löydettävissä Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvel
ujen-tila 
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Vanhusneuvosto § 16 02.05.2017

Ptk:n tark.

Esitys 
Pj Vanhusneuvosto merkitsee seurantakyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 9 14.03.2017
Vanhusneuvosto § 17 02.05.2017

Ptk:n tark.

Ikäihmisten juhla 2017

VANNE 14.03.2017 § 9
 Vuonna 2017 Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa teemalla

Yhdessä. Vanhustyön keskusliitolla on juhlavuoden status ja liitto on
mukana Suomi 100 -ohjelmassa hankkeellaan Ikäpolvet yhdessä -
juurensa tuntien, toisiaan tukien. Vanhustenpäivä ja -viikko on osa
juhlavuoden ohjelmaa. Vanhustyön keskusliitto toivoo, että
Vanhustenviikon teeman mukaisia tapahtumia Ikäpolvet yhdessä -
Generationerna tillsammans järjestetään ympäri vuoden. 

Vanhustenpäivää vietetään perinteiseen tapaan lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina 1.10.2017. Valtakunnallinen pääjuhla pidetään
Hämeenlinnassa Verkatehtaalla. Vanhustenviikkoa vietetään
1.10.-8.10.2017. Lohjan Ikäihmisten juhlat on järjestetty vuosittain
kolmessa eri paikassa: keskustan alueella sekä vuorovuosin Sammatin tai
Karjalohjan alueella ja Nummen tai Pusulan alueella. Tänä vuonna
vuorossa ovat keskustan lisäksi Karjalohja ja Pusula.

Vanhusneuvostolla on talousarviossa varattuna 3 500 euroa (alv 0%)
ikäihmisten juhlien järjestämiseen. 

Uusi vanhusneuvosto nimetään uuden valtuustokauden myötä, valmistelu
voidaan kuitenkin aloittaa jo keväällä. 

Esitys 
pj Vanhusneuvosto päättää

1. aloittaa ikäihmisten juhlien järjestämisen ja 
2. nimeää valmistelun vastuuhenkilöt siihen asti, että uusi

vanhusneuvosto on nimetty ja ottanut asian vastuulleen. 

Päätös Hyväksyttiin.

Järjestetään juhlat viikolla 41:
Karjalohja (vastuuhenkilö avoin)
Pusula (Inkeri Skog)
Laurentius-sali (Pasi Virtanen)

-----------------------------------

VANNE 02.05.2017 § 17 Laurentiussalin juhlan tarjoilut Fazer Food Services Oy:ltä, kahvi ja
laktoositon voisilmäpulla sekä gluteeniton vaihtoehto, yhteensä 1 505 €.

 Juhlapäivät ovat tarkentuneet seuraavasti:
ti 10.10.2017 Karjalohja
ke 11.10.2017 Pusula
to 12.10.2017 Laurentius-sali

 Karjalohjan vastuuhenkilöksi on lupautunut Risto Solitanner.
Esitys 
pj Merkitään valmistelutilanne tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 18 02.05.2017

Ptk:n tark.

Tiedoksi

VANNE 02.05.2017 § 18 Vanhusneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Etelä-Suomen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkiseminaari
pidetään tiistaina 23.5.2017 klo 9.30-15.30 Järvenpää-talolla.
Seminaarissa kerrotaan kärkihankkeen tarjoamista eduista.
Seminaari on maksuton ja tarkoitettu mm. vanhusneuvoston
jäsenille. Seminaarikutsu on välitetty vanhusneuvoton jäsenille
19.4.2017 ja ilmoittautuminen tapahtuu 16.5.2017 sähköpostilla
toimitetun kutsun linkistä. 

2. Rolf Grandell tuo terveiset Ramboll Management Consultingin
28.3.2017 järjestämästä ikääntyvien asumisen
tulevaisuuskahvilasta.

3. Inkeri Kangas tuo terveiset Helsingissä Kongressikeskus
Paasitornissa järjestetystä vanhusneuvostopäivästä 5.4.2017.

4. Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari Wanhassa Satamassa ke
17.5.2017.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Käsittely Inkeri Kangas ja Mirja Janérus ovat ilmoittautuneet Voimaa vanhuuteen
tutuksi ja tavaksi kärkiseminaariin.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vanhusneuvosto § 19 02.05.2017

Ptk:n tark.

Muut esille nousevat asiat

VANNE 02.05.2017 § 19 Vanhusneuvoston jäsenillä on mahdollisuus ottaa keskusteltavaksi
vanhusneuvoston tehtäväalalla tärkeänä pitämiään asioita.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Käsittely Puheenjohtaja Pasi Virtanen otti esille matalalle sijoitetut liikennemerkit,
joihin voi kävellessä törmätä (esim. Laurinkadun ja Postikadun kulmaus).

Jäsen Inkeri Kangas otti esille vanhusneuvoston aseman vahvistamisen.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja sovittiin, että 

· liikennemerkeistä laitetaan viestiä tie- ja katurakennusmestareille.

· vanhusneuvoston aseman vahvistamisesta lähetetään seuraava
aloite kaupunginhallitukselle:

"Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että
vanhusneuvoston asemaa kaupunkiorganisaatiossa vahvistetaan
lautakuntatasoiseksi vaikuttamiselin-statuksen sijaan ja
vanhusnäkökulma huomioidaan kaikessa päätöksenteossa."

-----------------------------------

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja ja jäsenet ilmaisivat kiitoksensa
rakentavasti sujuneesta vanhusneuvostokaudesta.


