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§ 26
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetetty sähköisesti 8.12.2021.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja se on nähtävänä
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anu Valtonen ja Helvi Valtonen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 28
Ajankohtaista Liikenneturvasta
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Eini Karvonen Liikenneturvasta tulee kertomaan Liikenneturvan ajankohtaisista
asioista vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee Liikenneturvan ajankohtaiset asiat tietoonsa
saatetuksi.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että koronarajoitusten vuoksi Eini Karvosen
vierailu peruuntui.
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§ 29
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025, liite
Vanhus- ja vammaisneuvosto on hyväksynyt toimintasuunnitelmansa vuosille 2020-
2025.
Suunnitelma sisältää
Vanhus- ja vammaisneuvostoa ohjaavat strategiat ja ohjelmat
Vanhus- ja vammaisneuvoston painopisteet 2020-2025
Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteet/toimenpiteet 2020-2025
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025 on liitteenä.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä toimintasuunnitelman 2020-2025
tietoonsa saatetuksi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päivittää suunnitelman, kun kunta on päivittänyt
kuntastrategian vuoden 2022 aikana.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 30
Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Ihmisoikeuskeskus lähetti kyselyn kuntien vanhusneuvostoille joulukuussa 2020.
Vastaukset saatiin kaikkiaan 155 kunnasta. Ihmisoikeuskeskus on tehnyt kyselyn
vastauksista julkaisun (7/2021) Vanhusneuvostojen toiminta ja
vaikutusmahdollisuudet kunnissa.
Johtopäätökset kyselyn tuloksista:
Valtaosassa kuntia on selvityksen perusteella huolehdittu pääosin hyvin
vanhusneuvostojen toimintaedellytyksistä, kuten sihteerin nimittämisestä,
kokousjärjestelyistä huolehtimisesta, kokouspalkkioiden maksamisesta ja
kokouksiin liittyvistä matkakuluista huolehtimisesta ja toimintabudjetin
myöntämisestä kunnan määrärahoista.
Koronapandemian aikana monissa vanhusneuvostoissa etenkin kokousten
järjestämisessä ja kokouksiin osallistumisessa kuvattiin olleen monenlaisia
haasteita. Osassa kuntia vanhusneuvostojen toiminta on jatkunut hyvinkin
aktiivisena, mutta useiden vanhusneuvostojen toiminta oli selvityksen mukaan
pysähtynyt lähes täysin tai toiminta oli ollut hyvin pienimuotoista verrattuna
aikaan ennen pandemiaa.
Vanhusneuvostot osallistuvat monenlaisiin kunnan ja muiden toimijoiden
järjestämiin koulutuksiin, mikä osaltaan edistää neuvostojen
toimintaedellytyksiä. Selvityksen perusteella osassa vanhusneuvostoja näyttää
kuitenkin olevan tarvetta jäsenten kattavammalle perehdytykselle erityisesti
vanhusneuvoston roolista ja lakisääteisistä tehtävistä kunnassa.
Selvityksen perusteella huomattavan monelta vanhusneuvostolta puuttuu omat
verkkosivut tai alasivut kunnan verkkosivuilta.
Vanhusneuvostojen toiminnalle ja vaikutusmahdollisuuksille on olennaisen
tärkeää, että neuvostot saavat kunnilta riittävästi tietoa esimerkiksi kunnan
järjestämistä vanhuspalveluista, ikäihmisiä koskevista hankkeista ja muista
suunnitelmista hyvissä ajoin.
Selvityksessä saatiin viitteitä myös siitä, että monissa kunnissa neuvostoja pitäisi
osallistaa nykyistä vahvemmin neuvostojen keskeisimpien lakisääteisten
tehtävien toteuttamiseen, eli vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman
valmisteluun ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä 6 §:n mukaisen
ikääntyneiden sosiaalipalveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin.
Vanhusneuvostojen aseman vahvistamiseksi ja roolin selkiyttämiseksi olisi
tärkeää, että kaikissa kunnissa neuvostoille laaditaan toimintasääntö, jossa on
riittävän tarkasti määritelty neuvoston tehtävät ja lakisääteinen asema.
Erityisen tärkeää neuvostojen toiminnan kannalta on, että kunnissa luotaisiin
pysyviä ja rakenteisiin nivottuja yhteistyökäytäntöjä neuvostojen osallistamiseen
ja niiden asiantuntijuuden hyödyntämiseen kaikilla toimialoilla.
Niin vanhusneuvostokyselyyn vastaajat kuin valtakunnalliset eläkeläis- ja
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vanhusjärjestöt sekä yhdistykset pitävät olennaisen tärkeänä sitä, että
neuvostoille myönnettäisiin vähintäänkin oikeus osallistua läsnäolo ja/tai
puheoikeudella lautakuntien kokouksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Ihmisoikeuskeskuksen julkaisun 7/2021
Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että
vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille järjestetään koulutusta vanhus- ja
vammaisneuvoston roolista ja tehtävistä kokousten yhteydessä,
esittelijä/sihteeri selvittää, kuinka saadaan vanhus- ja vammaisneuvoston omat
verkkosivut kunnan verkkosivujen yhteyteen alasivuina,
vanhus- ja vammaisneuvoston tulee panostaa jatkossa ikääntyneiden ja
vammaisten sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää
hyvinvointilautakunnalle, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Eeva-Liisa
Luukkonen kutsutaan kokoukseen asiantuntijaksi, jolla on puheoikeus, kun
käsitellään vanhuksia ja/tai vammaisia koskevia asioita,
tekniselle lautakunalle, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Pirkko
Ihanamäki kutsutaan kokoukseen asiantuntijaksi, jolla on puheoikeus, kun
käsitellään vanhuksia ja/tai vammaisia koskevia asioita,
kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, että he osallistuisivat
vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin silloin, kun kokouksissa käsitellään
tärkeitä ja periaatteellisia asioita.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 12,03.05.2021
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 31, 14.12.2021
§ 31
Kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden 2021
kärkitavoitteiden toteutuminen ikääntyneiden ja vammaisten näkökulmasta
PuuDno-2021-17
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.05.2021, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kuntastrategiassa on seuraavat painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, jotka
erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:
Hyvinvointi-painopiste
Tavoite 1: Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
Peruspalvelut turvataan lähipalveluna (sote-palvelut, sivistyspalvelut, tekniset
palvelut).
Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja
kansalaisopiston palveluilla sekä harrastusmahdollisuuksilla.
Toteutetaan hyvinvointibussi-kokeilu haja-asutusalueelle yhteistyössä sote-
palveluiden tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.
Tuodaan luontohoiva-ajattelua (green care)palvelukeskuksen toimintaan.
Ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä.
Tuotetaan laadukkaita vapaa-ajan palveluja haja-asutusalueella.
Tunnistetaan ja tuetaan vähän liikkuvia henkilöitä.
Iäkkäille pariskunnille annetaan huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi
yhteistyössä sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottajan ja kunnan kanssa.
Tavoite 2: Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun.
Jatkuva vuorovaikutus kuntalaisten kanssa esim. tapahtumien ja
järjestövierailujen kautta.
Kunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa kyläyhdistyksien kanssa ja
kyläyhdistykset mielletään kehittämisen alustoina.
Tavoite 3: Kiusaamiseen puututaan välittömästi.
Toteutetaan kuntalaisille suunnattu ”huolipalvelu”, jossa voi ilmoittaa
kiusaamisepäilystä.
Kuntalaiset ja luottamushenkilöt toimivat aktiivisesti sen puolesta, ettei missään
yhteisössä sallita kiusaamista tai ettei itse kiusaa toisia.
Laatuasuminen-painopiste
Tavoite 3: Asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä
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Toteutetaan turvallisuuskartoitus kaikkien liikenneväylien osalta.
Asuinalueiden välittömässä yhteydessä on virkistysalue.
Selvitetään asuinrakennusten saneerausavustuksen käyttöönoton mahdollisuus.
Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt.
Tavoite 4: Esteetön koti on helposti saatavilla
Jatketaan Kunnon Puumala -hankkeessa toteutettujen kotikartoitusten tekemistä.
Kunnan omistamien vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä tarkastellaan
esteettömyyttä.
Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa on seuraavat painopistealueet
ja tavoitteet, jotka erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:
Liikuntapalvelut:
Laadukas palvelutuotanto
Liikuntapaikat: käyttäjänäkökulman esiintuominen
Liikunnan tukeminen: kaikkien kuntalaisten kannustaminen liikkumaan,
ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen, laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen
tuottaminen haja-asutusalueella
Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
Kansalaisopisto:
Hyvinvointi: kaikki kuntalaiset saavat laadukasta palvelua, koulutustarjontaa
laajasti ja monipuolisesti eri puolilla kuntaa, kuntalaisten osallisuuden,
kohtaamisen ja kuulemisen lisääminen, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ovat
vahvasti läsnä kaikessa toiminnassa
Laatuasuminen: ympäristö- ja kierrätystietoisuuden kasvattaminen
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:
Eri kohderyhmien huomioiminen
Hyvinvointi: monipuolinen kulttuuritarjonta, kirjaston markkinointi, virkistys,
syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden torjunta, osallisuuden lisääminen
Vuoden 2021 kärkitavoitteet ja -toimenpiteet, jotka erityisesti koskevat
ikäihmisiä ja vammaisia:
Kuntalaisten liikunnallisuuden edistäminen liikuntahankkeilla ja tapahtumia
järjestämällä: ”Unelmien liikuntapäivä” tai muu valtakunnallinen teemaviikko,
Kuntoliikuntatapahtumia, Liikunnanohjaajan liikuntaryhmät, Kansalaisopiston
liikuntatarjonta.
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ikääntyneiden erityisellä huomioimisella
ja kulttuurielämyksiä tarjoamalla eri ikäryhmille: Ikäihmisten huomioiminen
kansalaisopistossa erityisesti liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa,
Kansalaisopistossa ilmaiset kurssit yli 85-vuotiaille, Kansalaisopistossa etenkin
ikääntyneille lisää yksilöopetusta tietotekniikassa yhteistyössä kunnan
asiakasneuvojan kanssa, Kokoa oma poppoo -retket.
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Saimaa Geopark -kohteiden tunnettavuuden lisääminen järjestämällä eri
ikäryhmille retkiä kohteisiin ja tehostetulla viestinnällä: Liikuntapalvelujen retket
ja tapahtumat eri kohderyhmille.
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kyselyillä, erilaisilla toimintaympäristöä ja
palveluja kehittävillä tilaisuuksilla sekä erilaisia palautemahdollisuuksia
kehittämällä: Kansalaisopistossa palaute- ja kurssitoiveiden kyselyn tekeminen
ainakin opiston ryhmissä, mahdollisesti myös eri järjestöjen tapahtumissa tai
yhdyshenkilöiden avulla.
Syrjinnän ja yksinäisyyden torjunta eri kohderyhmille ja eri puolilla kuntaa
järjestetyillä tapahtumilla ja palveluilla sekä kehittämällä ikääntyneiden
etäyhteyspalveluja: Vanhusten viikko, Ryhmätoimintaa, ”Etäjumppahanke”.
Kestävään kehitykseen panostaminen kierrätysmateriaaleja käyttämällä ja
koulutuksia järjestämällä: Korjausrakentamisen kurssi tai luento yhteistyössä
teknisen toimialan kanssa.
Seniorikotien yhteisöllisyyden lisääminen: yhteisöllisen asumisen edistäminen
senioriasukkaiden osalla, järjestetään Seniorikotien vajaakäyttöisissä
yhteistiloissa teemahetkiä esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, yhteisten
aamiaisten myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää käydä keskustelua, kuinka kuntastrategia,
hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat
toteutuneet ikääntyneiden ja vammaisten osalta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto kävi keskustelua ja totesi, että kuntastrategia,
hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat
toteutuneet pääsääntöisesti hyvin ikääntyneiden ja vammaisten osalta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin kuntastrategiassa oleviin
toimenpiteisiin:
Hyvinvointibussi-kokeilu on toteutunut Reissu Ellun toimintana mutta siitä
tiedottaminen paikkalislehden välityksellä on ollut olematonta.
Laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen tuottaminen haja-asutusalueelle on
ongelmallista kokoontumistilojen puutteen vuoksi.
Iäkkäille pariskunnille ei ole vielä saatu järjestymään huolenpitoapua kotiin
jaksamisen tukemiseksi.
Kuntalaisille suunnattua "huolipalvelua" ei ole vielä toteutettu.
Kaikki luottamushenkilöt eivät toimi aktiivisesti kiusaamisen ehkäisyssä ja
syyllistyvät toisten kiusaamiseen.
Lisäksi osaa kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden
2021 kärkitavoitteiden toimenpiteistä ei ole voitu toteuttaa koronaepidemian vuoksi.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, 14.12.2021, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä keväällä 2021 käydyn vanhus- ja
vammaisneuvoston käsittelyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää Essotelle, että ReissuEllun esite tulisi
kuntaan ja seurakuntaan viimeistään edellisen viikon maanantaina, jotta kunta ja
seurakunta ehtivät tiedottaa asiasta kuntalaisia. Esitteessä tulee olla myös tiedot
Hurissalon osalta.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
14.12.2021

4/2021

13 (18)

§ 32
ESSOTEn hankkeita ja ohjelmia
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023
Toimintalinjaukset:
Osallisuus ja yhdenvertaisuus: Asiakkaiden aito kuuleminen ja huomioon
ottaminen.
Eläminen itsenäisesti: Mahdollisuus omannäköiseen yksilölliseen asumiseen ja
itsenäiseen elämään.
Kulttuuri, virkistys ja vapaa-ajantoiminta: Huomioidaan ja toteutetaan kaikille
sopivaa suunnittelua kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa.
Tietoisuuden lisääminen ja kansainvälinen yhteistyö: Osallisuuden
mahdollistaminen vaihtoehtoisilla ja riittävillä kommunikaatiomenetelmillä.
Koulutus ja työllisyys: Yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet ja
joustavuus työelämässä.
Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut: Esteettömyydessä huomioidaan
rakennettu ympäristö, painettu materiaali ja digitaalinen ympäristö.
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla saavutettavissa
ja selkokielistä ohjausta sekä tietoa etuuksista tulee olla riittävästi.
2. Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä ESR-hanke 2020-2022
Tavoitteina ovat kotihoidon vetovoimaisuuden, työelämän laadun ja tuottavuuden
parantaminen. Läpileikkaavina tavoitteina ovat digitaalisen viestinnän kehittäminen ja
teknologian parempi hyödyntäminen.
Kohderyhminä ovat Essoten ja Pieksämäen alueen kotihoidon työntekijät, kotihoidon
asiakkaat ja omaiset, kotihoidon koko yhteistyöverkosto, hoitotyön opettajat sekä alan
opiskelijat.
Tavoiteltavat tulokset: ammatillisuus vahvistuu, työhyvinvointi lisääntyy, tiedolla
johtamista hyödynnetään systemaattisemmin, työskentely on sujuvampaa,
viestinnällä lisää toiminnan arvostusta ja alan vetovoimaisuutta, digitaalisuus
luontevaksi osalksi ammattilaisten ja asikkaiden väliseen vuorovaikutukseen.
-> Vaikuttaa välillisesti asiakkaaseen: kohtaamme asiakkaan yksilönä ja turvaamme
hänelle omannäköisen arjen.

3. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma 2020-2022
Uudessa sote-keskuksessa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat
yhteistyökumppanit. Sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja ryhmätoimintaa myös
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erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, kuten erikoislääkäreiden. Yhteistyötä
tehdään myös muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien kanssa, kuten Kelan,
sivistystoimen, pelastustoimen ja TE-palvelujen.
Sote-palveluihin kuuluu ihmisten tarpeiden mukaisesti vähintään:
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Sosiaalityö ja muu sosiaalihuollon palvelut
Asiakkaan kotona tehtävät palvelut
Sähköiset palvelut
Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
Avokuntoutuspalvelut
Kansansairauksien ehkäisy
Neuvolapalvelut
Muut ehkäisevät ja jalkautuvat palvelut
Etelä-Savon sote-uudistuksessa:
Kehitetään uusi toiminta- ja palvelumalli
Asiakas pääsee hoitoon 7 päivän sisällä yhteydenotosta
Luodaan toiminta- ja palveluverkosto eri alojen ammattilaisille
Ammattilaiset tarjoavat yhteistyössä tasapuoliset palvelut kaikkialla
maakunnassa
Käytetään myös digitaalisia välineitä
Kehitetään henkilöstön osaamista
Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka on todettu hyviksi
Kehitetään toimintaa ja palveluja yhdessä paremmiksi
4. Ikääntyneiden tilannekuva -hanke 2021-2022
Hankkeen tarkoituksena on parantaa Etelä-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden,
heidän läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden arkea.
Hankkeen tavoitteina on:
Ottaa käyttöön teknologiaa, jonka avulla ikääntynyt ihminen voi asua kotonaan
pidempään turvallisesti.
Opettaa henkilöstöä käyttämään uusia teknologioita ikääntyneen henkilön
hoidossa.
Opettaa ikääntynyttä ihmistä käyttämään teknologioita itsenäisesti.
Kerätä tietoa uusien teknologioiden toimivuudesta ja käytettävyydestä.
Parantaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia.
Hankkeessa on tarkoituksena testata siinä kehitettyjä toimintamalleja ja uusia
teknologioita suoraan palvelujen käyttäjien eli ikääntyneiden asukkaiden kodeissa.
Ikääntyvät ihmiset pääsevät tällöin heti käyttämään uusia palveluja ja osallistumaan
niiden kehittämiseen. Edellä kuvattuun testaukseen osallistuu:
kotihoidon asiakkaita
kotona asuvia ikääntyviä henkilöitä, joiden palveluntarve on tulevaisuudessa
lisääntymässä
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ikääntyvien omaisia, läheisiä sekä omaishoitajia, jotka osallistuvat ikääntyvän
arjen tukemiseen ja hoitoon.
Testauksen aikana arvioidaan, miten ikääntynyt ihminen osaa käyttää uusia
teknologioita ja miten ne helpottavat ikääntyneen arkea. Testauksen aikana kerätään
tietoa myös siitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat kotihoidon henkilöstön työhön.

5. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma vuoteen 2030
Tavoitteena on, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan.
Painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä:
tarjolla ikäystävällistä asumista, saatavilla laadukkaita palveluja, mahdollisuuksia työn
tekemiselle, tukea toimintakyvyn ylläpitoon, käytössä laaja tukiverkosto, apuna
uusinta teknologiaa.

6. Essoten alueen vammaispalvelut
Tavoitteet:
Vammaisten oikeus peruspalveluihin ja lähipalveluihin
Hakemusten käsittely määräajassa
Palveluohjaajien ja asiantuntijoiden parempi tavoitettavuus
Palveluista tiedottaminen ja viestintä on esteetöntä ja saavutettavaa
Oman palvelutoiminnan lisääminen
Vammaistyön osaamisen vahvistaminen
Oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut
Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen palvelujen suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa.
Järjestöyhteistyön vahvistaminen.
Uusia toimintakäytäntöjä:
Palveluneuvon toimintaa keskitetty.
Kuljetuspalvelujen järjestämistapa ja ohjeet uudistettu ja keskitetty.
Asunnonmuutostyöt on keskitetty Essoten inhouse-yhtiöön.
Perhehoitoa lisätty ja saatu hyviä kokemuksia.
Oman vaikeavammaisten tehiostetun palveluasumisen yksikön toiminta aloitettu
1.10.2020.
Henkilökohtaisen avun arviointiin otettu käyttöön yhtenäiset
myöntämisperusteet.
7. Etelä-Savon Omaolo
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja
itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun piiriin.
Omaolossa on:
Terveystarkastus
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Hyvinvointivalmennukset
Määräaikaistarkastukset
Hyvinvointitarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ESSOTEn hankkeet ja ohjelmat
tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja 050 328 8588
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Valtakunnallinen Vahvikelinja sai alkunsa koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta.
Tällöin yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään lähikontakteja ja ikääntyneille suunnatut
kerho- ja päivätoiminnat suljettiin. Tarve säännölliselle, päivää rytmittävälle
tekemiselle ja keskusteluseuralle oli kuitenkin suuri. Tähän tarpeeseen haluttiin
vastata kehittämällä sellainen palvelumuoto, johon ei kuulu fyysinen kohtaaminen
mutta joka silti tarjoaa mielekästä tekemistä etenkin ikääntyneille, jotka eivät käytä
internettiä.
Vahvikelinja on suunnattu kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät käytä internettiä.
Soittajien kanssa ratkotaan yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai muistellaan mukavia
ja keskustellaan. Mahdollisuus myös monipuoliseen puhelinjumppaan sekä arjen
liikkumisen aktivointivinkkeihin. Puheluissa hyödynnetään vahvike.fi-sivuston runsasta
aineistopankkia. Tehtävissä riittää valinnanvaraa helpoista tehtävistä haastaviin
tehtäviin.
Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallisesti toimiva ja luotettava yli 70 vuotta
toiminnassa ollut vanhustyön järjestö, joka tekee tavoitteellisesti työtä ikääntyneiden
hyväksi. Vahvikelinjan numeroon voi siis soittaa turvallisesti.
Vahvikelinjan numero on 050 328 8588. Sinne voi soittaa maanantaisin, tiistaisin,
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13-15.
Numeroon vastaavat kouluteut vapaaehtoiset. Vahvikelinjan numero kuuluu
tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin eikä soittamisesta koidu puhelumaksun
lisäksi ylimääräisiä kuluja.
Vahvikelinjaan voi ikääntyneen puolesta ja hänen luvallaan jättää myös soittopyynnön,
niin hänelle soitetaan seuraavan päivystyksen aikana.
Lisätietoja: Outi Hellsten puh. 050 514 5711, outi.hellsten@vtkl.fi tai https://vtkl.fi
/toiminta/vahvikelinja, josta löytyy mm. tulostettavaa materiaalia jaettavaksi.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Vahvikelinjan tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että sen jäsenet levittävät tietoa
Vahvikelinjasta omien yhteisöjensä kautta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

