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 Vanhusneuvoston kokous 

 

 

Aika Keskiviikko 22.1.2020 klo 14.30 -16.50 

 

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen 

 

Paikalla: Pentti Kirkkola pj  

 Matti Könkö  

 Marjaleena Örn  

 Rauni Mäkelä  

 Eija Sakkinen  

 Tuija Kujansuu  

 Taina Haavisto siht.  

 

Poissa:  Mira Kulmala-Sjöman 

 Ursula Mansikka 

 Stiina-Liisa Pirkkamaa 

 

Asiat  

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo14.36.  

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 Lisäksi paikalla kokouksessa oli vanhustyön erikoisammattitutkinnon  

opiskelija Tarja Lehtilä. Todettiin, että Lehtilällä läsnäolo ja puheoikeus ko-

kouksessa. Sovittiin että esityslistan kohta 3 käsitellään vasta kohtien 4 ja 5 

jälkeen. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5.12.2019 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

 

3. Asumispalvelupäällikkö Taina Haaviston (Fshky) puheenvuoro 

Taina Haavisto kertoo Fshky:n vanhuspalveluiden palvelurakennemuutokses-

ta. T. Haavisto vierailee alkuvuodesta kaikissa seutukunnan vanhusneuvos-

toissa ja pyytää vanhusneuvostoilta lausuntoa palvelurakennemuutoksesta 

Fshky:lle helmikuun loppuun mennessä. Jäsenille on toimitettu esitys ennak-

komateriaalina.  

 

Esityksessä käytiin läpi perusteet suunnitellulle palvelurakennemuutokselle. 

Muutoksessa on kyseessä koko vanhuspalvelujen kokonaisuudesta, koska 

kaikki liittyy kaikkeen. Yhden osa-alueen katveeseen jättäminen aiheuttaa 
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ongelmia/haasteita toisaalla. Jotta ikääntyneen mahdollisimman terve ja toi-

mintakykyinen elämä toteutuu Forssan seudulla, tulee huomio kiinnittää: 

- kotona asumista tukeviin palveluihin (pääsääntöisesti muut kuin sote) 

- ennaltaehkäiseviin palveluihin 

- asiakas- ja palveluohjauksen vahvistamiseen, joka pitää sisällään neu-

vonnan ja tarpeisiin vastaavien palveluiden koordinoinnin.  

- kevyiden palveluiden vahvistamiseen: kuntoutuksen uuden toimintamal-

lit, tarvepohjaisen kotihoidon ja muut kotiin annettavat palvelut sekä 

asumisen ratkaisut mm. yhteisöllisen asumisen konsepti 

- asumispalveluiden hallittuun palvelurakennemuutokseen  

 

Tuija Kujansuu poistui kokouksesta klo 16.30 

 

4. Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodesta 2019 

 Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin 

 

5. Muut asiat 

Kysyttiin miten vanhainkotiin pääsee dementoitunut kotona oleva ikäihmi-

nen. Taina Haavisto kertoi, että kaikkien paikkojen hallinta, niin lyhytaikais-

hoidon kuin pitkäaikaishoidon osalta on asiakas- ja palveluohjauksella. Yh-

teydenoton perusteella tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arvio, jossa arvioi-

daan asiakkaan toimintakykyä ja toimeen tulemista.  

 

Todettiin, että vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen kuntaan palkattavasta hen-

kilöstö, joka toimisi ennaltaehkäisevässä mielessä torjumassa yksinäisyyttä. 

Puheenjohtajan totesi, että hallitusohjelmassa on esitetty määrärahaa sitä var-

ten, joten kunnalle aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisenä. Lisäk-

si hallitusohjelmassa on esitys vanhusasiamiehen viran perustamisesta. 

 

6. Seuraava kokous 26.2.20 klo 13, kunnanviraston kunnanhallituksen  

 kokoushuone 

 

7. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50 

 

 

 

 ________________________                _______________________ 

 Pentti Kirkkola    Taina Haavisto 

 puheenjohtaja    sihteeri 
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