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§ 14
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 1.7.2020.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 15
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 sen
jälkeen kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Luukkonen ja Pirkko
Ihanamäki.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 78,18.05.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 16, 07.07.2020
§ 16
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto äänestysaluejaon muuttamisesta
PuuDno-2020-101
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Vaalilain 8 § mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa
useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä
tehtäessä on otettava huomioon seuraavan kalenterivuoden alusta voimaan tulevat
kuntajaon muutokset. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen
kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään
kiinteistön kohdalle. Puumalan kunta on tällä hetkellä jaettu kahteen
äänestysalueeseen: Hurissalon äänestysalueeseen ja Kirkonkylän äänestysalueeseen.
Edellisissä toimitetuissa vaaleissa Hurissalon äänestysalueeseen on kuulunut noin 200
äänioikeutettua ja kirkonkylän äänestysalueeseen noin 1800 äänioikeutettua.
Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä
on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään
voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa.
Äänestysalueista tehtyä päätöstä, josta on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle,
noudatetaan hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta huolimatta, kunnes valitusasia
on ratkaistu, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden valituksesta
antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Vaalilain 82 § on säädetty menettelyistä, joilla turvataan vaalisalaisuuden säilyminen
pienillä äänestyspaikoilla. Tämän mukaisesti yksittäisen äänestysalueen ennakkoäänet
ja vaalipäivän äänet tulee laskea yhdessä mikäli jommankumman osalta laskettavien
äänien määrä jää alle viidenkymmenen. Jos äänien määrä yhteensä jää alle 50:n, on
ääntenlaskenta yhdistettävä jonkin toisen äänestysalueen kanssa.
Hurissalon äänestysalueen osalta jäätiin europarlamenttivaaleissa 2019 jo hyvin
lähelle vaalilaissa säädettyjä äänestysmääriä. Vaikka äänestysprosentti (57,4 %) oli
huomattavasti korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo (40,8 %), annettiin
varsinaisena vaalipäivänä 59 ääntä, ennakkoäänten ollessa 57. Eduskuntavaaleissa
vaalipäivän ääniä annettiin 74 ja ennakkoääniä 97, ennakkoäänien osuuden ollessa
siis noin 57 %. Hurissalossa ei ko. vaaleissa ollut ennakkoäänestysmahdollisuutta.
Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Hurissalossa ennakkoäänien osuus oli 52 %, joten
ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut maltillisesti.
Edellä mainituista syistä on syytä arvioida tarvetta äänestysaluejaon muuttamiseksi
siten, että koko Puumalan kunta olisi jatkossa yksi äänestysalue.
Äänestyspaikkojen vähentämisellä on lähinnä kielteisiä vaikutuksia kansalaisten
äänioikeuden käyttämiseen. Vaikka ennakkoäänestys on yleistynyt, tulee varsinaisena
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vaalipäivänä äänestää omalla äänestyspaikalla, jolloin äänestysmatkan pituus
vaikuttaa äänestysintoon kielteisesti. Toisaalta ennakkoäänestysmahdollisuuksia
parantamalla voidaan äänestämistä jossain määrin helpottaa.
Ennakkoäänestyspaikoista ja kotiäänestyksestä päättää kunnanhallitus. Puumalassa
ennakkoäänestystä on viime vuosina järjestetty vain kunnantalolla.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää varata kaikille kunnan jäsenille mahdollisuuden lausua
mielipiteensä Puumalan äänestysaluejaotuksen muuttamisesta siten, että jatkossa
koko kunta olisi yksi äänestysalue. Lausunnot tulee toimittaa 5.6.2020 mennessä
Puumalan kunnan kirjaamoon. Lisäksi kunnanhallitus pyytää mainitusta asiasta
lausunnon Puumalan kunnan keskuvaalilautakunnalta, vanhus- ja
vammaisneuvostolta sekä nuorisovaltuustolta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.07.2020, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Valtuusto päätti kokouksessaan 22.6.2020 § 23, että 1.1.2021 jälkeen toimitettavissa
vaaleissa Puumalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että
Hurissalon alueella asuville äänioikeutetuille järjestetään
ennakkoäänestysmahdollisuus joko Hurissalon kaupalla tai Hurissalo Talolla ja
Hurissalon alueella asuville äänioikeutetuille järjestetään yhteiskuljetus
Kunnantalolle varsinaisena äänestyspäivänä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 17
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto Kokoomuksen valtuustoryhmän ns. hiihtoareena-
aloitteesta
PuuDno-2020-71
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä allekirjoittajinaan Pentti Lautala ja Martti Laine on
tehnyt 16.12.2019 seuraavan aloitteen:
"Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu uudet
tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan urheilukenttä.
Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut lähtöpaikkojen osalta.
Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset ovat tehty niin, että tuo edellä
mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin entisen kasvihuoneen alueelle.
Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen
kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin
hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoistusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen
yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat
kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen hiihtolatujen
lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa kulkeva latu on usein
hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. Urheilukentälle tehtävät ladut
aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin.
Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on
epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. Hoidettuna
alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. Suunnitelman
toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021."
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 7.2.2020 tutustunut aloiteeseen ja antanut
asiasta seuraavan lausunnon: Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää
varoja nykyisen kuntoradan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin
rakentaa uusi huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin
huoltorakennuksen käyttö on vähäistä.
Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava LIITO-työryhmä on
kokouksessaan 4.2.2020 antanut asiasta seuraavan lausunnon:
"LIITO-työryhmän kokoontumiseen oli tällä kertaa kutsuttu mukaan erityisesti
Puumalan Hiihtäjät ry:n edustajia kertomaan käyttäjänäkökulmaa ehdotukseen.
Keskustelun pohjaksi tutustuttiin tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja tekninen johtaja
kertoi aloitteen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista.
Kustannusarvio on noin 250 000 – 300 000 €, mikäli suunnitelma toteutetaan aloitteen
mukaisesti. Vuodelle 2020 liikuntapaikkojen osalta on suunniteltu urheilukentän
kunnostusta, johon on myös haettu valtionavustusta.
Keskustelussa todettiin, että kuntorata on tällä hetkellä huonossa kunnossa ja vaatii
perusparannusta. Toisaalta kuntoradan vähäinen käyttö on edesauttanut
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kasvillisuuden leviämistä kuntoradalle. Myös nykyisenkaltaista purua kuntoradan
pinnoittamiseksi on haasteellista löytää, koska sahateollisuus on kehittänyt purun
jatkokäyttömahdollisuuksia.
Talvikäytössä monet hiihtäjät lähtevät ladulle ns. kasvihuonepohjalta, jossa on pieni
parkkipaikka ja jonne vievä tie on huonokuntoinen. Hiihtäjät ovat kokeneet
kuntoradan haasteellisiksi kohdiksi talvella Peippotien ylityksen, kuntoradan alussa
olevan ”kamelikyttyröiden laskun”, ojakohdat sekä Lohentien alituksen.
LIITO-työryhmä totesi yksimielisesti kuntoradan kunnostamisen olevan
tarpeellisempaa ja järkevää verrattuna uuden huoltorakennuksen ja ns. hiihtoareenan
rakentamiseen. Uusi huoltorakennus ei lisää kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta
kuntoradalla.
LIITO-työryhmä listasi kuntoradan kunnostuskohtia:
pinnan tasoittaminen ja purujen uusiminen tai pintamateriaalin vaihtaminen
ojakohtiin täyttömaata tai ojia kaivaa syvemmäksi, rumpujen leventäminen
Lohentien alituksen kohtaan ratkaisuna voisi olla tien päällystäminen alituksen
kohdalta tai alituksen ”leventäminen”
Lisäksi ns. kasvihuoneparkkipaikalle vievä tie kunnostetaan, aurataan paremmin ja
parkkipaikkaa levennetään ja sen aurauksesta huolehditaan. Lisäksi tienristeykseen
laitetaan opaste parkkipaikalle. Näin kuntoradalle voi mennä hiihtämään reittiä, jossa
ei ole Peippotien ylityksiä tai ns. kamelinkyttyrän laskemista. Tekninen johtaja lupasi
parkkipaikan kunnostuksen ja aurauksen jo kuluvan talven lumille.
Lisäksi LIITO-työryhmä ehdottaa mahdollisia kilpailutapahtumia varten ns.
kasvihuonepohjalle tuotavaksi siirrettävää, lämmitettävää parakki- tms. rakennusta ja
bajamajoja. Urheilukentän huoltotiloja voidaan edelleen käyttää peseytymistiloina.
Urheilukentän huoltotilat ovat vähäisellä käytöllä, joten niiden nykyistä kuntoa
pidetään riittävänä."
Hyvinvointilautakunta antoi kokouksessaan 23.3.2020 § 28 lausuntonsa asiasta. Sen
mielestä ensisijaisesti pitäisi kunnostaa kuntorata. Lisäksi on selvitettävä huoltotilojen
tehokkaampi käyttö pukeutumistilojen, wc:n ja saunan osalta. Ns.
kasvihuoneparkkipaikka tulisi kunnostaa LIITO-työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Jatkoa alueen parantamisesta tulee arvioida myöhemmin.
Puumalan Kokoomus ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Laine on toimittanut
kuntaan täydennysehdotuksen koskien Kokoomusryhmän valtuustoaloitetta hiihdon
lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle.
Täydennetty aloite:
Puumalan Viri ry on tehnyt aloitteen pesäpallokentän kunnostamisesta ja
päällystämisestä. Ongelmana tuolla alueella on tilan ahtaus ja kunnallistekniikka.
Täydennämme kokoomusryhmän valtuustoaloitetta koskien hiihdon lähtöpaikan
siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle. Esittämme, että myös pesäpallokentän
rakentaminen tutkittaisiin tuolle mainitulle kasvihuoneen alueelle. Kenttä voisi palvella
hiihtoareenana, kun hiihtoreitti kulkisi kentän ympäri. Nyt tyhjänpanttina oleva
epämäärinen pusikkoalue rakentuisi ilmeeltään miellyttäväksi liikunta-alueeksi.
Martti Laine, kokoomuksen valt.ryhmän pj.
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Nuorisovaltuusto on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 28.4.2020 ja
antanut siitä seuraavan lausuntonsa: Nuorisovaltuusto toteaa, että nykyinen
pesäpallokenttä on kooltaan riittävän suuri paikalliseen pesäpalloharrastukseen eikä
kentän siirtäminen uuteen paikkaan kentän laajentamisen osalta ole tarpeellista.
Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota myös liikuntatuntien järjestelyihin, koska
kauempana olevalle kentälle siirtymiseen menee turhaan aikaa ja tien ylittäminen
saattaa olla vaarallista. Lisäksi nuorisovaltuusto pohti, mikä olisi nykyisen
pesäpallokentän käyttötarkoitus, mikäli pesäpallokenttä siirrettäisiin toiseen paikkaan.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 8.6.2020 ja
antanut siitä seuraavan lausuntonsa: Hyvinvointilautakunta pitäytyy edellisessä
lausunnossaan lisäyksellä, että pesäpallokenttää ei tässä vaiheessa siirrettäisi
mihinkään.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa aloitteesta lausuntonsa.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Kunnan tulisi ensisijaisesti kunnostaa ja ylläpitää nykyistä kuntorataa, joka on
erittäin huonossa kunnossa. Eri käyttäjäikäryhmät tulee huomioida
kunnostuksessa.
Ns. kasvihuoneparkkipaikka tulee kunnostaa esteettömyys huomioiden. Se tulee
pitää käyttökunnossa ympäri vuoden.
Kuntoradalle ja parkkipaikalle tulee laittaa hyvät opasteet. Parkkipaikalla tulee
olla opastaulu kuntoradan reiteistä.
Nykyinen urheilukentän huoltorakennus tulee kunnostaa.
Pesäpallokentän siirto nykyiseltä paikalta entisen kasvihuoneen alueelle ei ole
järkevää. Nykyinen pesäpallokenttä tulee kunnostaa.
Entisen kasvihuonepaikan tyhjänpanttina olevan pusikkoalueen voi siistiä
puistomaiseksi lähivirkistysalueeksi.
Alueen suunnittelutyöhön tulee osallistaa käyttäjät ja eri järjestöt laaja-alaisesti.
Tiedoksi
Tekninen toimiala
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§ 18
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto kuntalaisaloitteesta Yleismies "Jantusen" virka
Puumalaan
PuuDno-2020-71
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kuntaan on saapunut 27.2.2020 seuraava kuntalaisaloite:
"Tämä kuntalaisaloite perustuu Kuka kuuntelee köyhää? -toiminnan syksyn 2019
aikana keräämään materiaaliin ja sen suurimmaksi osa-alueeksi muodostuneeseen
ongelmaan: ikäihmisten olot syrjäkylillä. Lisäksi Puumalaan olisi hyvä luoda lisää
työpaikkoja sekä kuntouttavaan työhön lisää mahdollisuuksia.
Ratkaisuehdotus, joka auttaisi useissa esille tulleissa ongelmissa olisi perustaa uusi
työ "yleismies Jantunen", jolle kunta kustantaa palkan, bensat ja riittävän tilavan
auton: "Jantunen" on näppäräja vaitiolovelvollinen tyyppi joka kiertää kylillä, kantaa
tarvittaessa puut, etsii tv-kanavat, auttaa verkkopankkiasioissa tai erilaisten
hakemusten kanssa, tuo kauppatavarat, käy ikäihmisten kanssa Mikkelissä
hoitamassa asiat ja tuo samalla "Irmalle" jääkaapin ekotorilta, kantaa sen sisälle ja
laittaa paikalleen jne. Ottaa välillä kyytiin diakonissan, vapaaehtoisen tai SPR:n ystävän
juttelemassa ihmisille, Konepisteen isännän helloineen, kuntouttavassa olevan (tälle ei
sosiaaliohjaajan mukaan ole estettä, kun palvelun tuottaa kunta tms voittoa
tuottamaton taho) pomimaan marjat, siivoamaan, leipomaan, juttelemaan tai
kunnostamaan rempallaan olevia kohteita tms. Monipuolisempi kuin esim. Reissu-
Ellu; tuleeko myös edullisemmaksi kunnalle? Puumalassa on ongelmana mm. se, että
Kela-taksilla ei saa pysähtyä hakemaan samalla lääkärireissulla lääkkeitä, vaan
autottoman on erikseen tilattava kallis taksi apteekkiin pääsyä varten. Valtakirjalla tai
muulla menettelyllä "Jantunen" syrjäkylillä kulkiessaan voisi tuoda tarvittavat lääkkeet.
"Jantusen" kyytiin mahtuu myös kierrätyksen tavaroita, vaatteita ja EU-avustusruokia.
"Jantunen" loisi turvaa syrjäkylien ikäihmisille käymällä vaativissa paikoissa esim.
päivittäin/viikoittain; asiakas voisi luottaa siihen että ei jää ihan yksin; että joku
huolehtii ja "pitää silmällä". Tällä olisi valtava merkitys syrjääntymisvaarassa oleville.
Myös esimerkiksi vakavammin (väliaikaisesti tai pysyvästi) sairastuneille "Jantusesta"
apureineen olisi todella suuri apu; kaikilla ei ole mahdollisuutta omaisten tukeen ja
apuun. Aiemmin täysin itsenäisesti pärjännyt voi olla todella hukassa opetellessaan
elämään uudestaan esimerkiksi vakavan sairauskohtauksen jälkeen ja tarvitsee apua
päivän arkiaskareissa. Kotihoito ei ehdi pakollisen hoidontarpeen, ruoan ja lääkkeiden
antamisen lisäksi muuhun; "Jantunen" on tässäkin monipuolisempi ja voi toimia
yhdessä kotihoidon kanssa.
Vähintään yksi (tai jopa kaksi?) Puumalassa työllistyy ja saadaan monipuolinen
kuntouttavan paikka samalla. Kari Laamasen työpajan ja paikallisten yritysten varpaille
ei tallota, kun tämä palvelu kohdistetaan vain heille, joille esim. sosiaalitoimisto katsoo
avun olevan välttämätöntä (esimerkiksi sairastumisen vuoksi) ja/tai joilla ei ole
työpajan/yritysten palveluihin muutenkaan vaaraa.
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa aloitteesta lausuntonsa.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä aloitteen ajatus on hieno, mutta
toteuttaminen kunnan toimesta kyseenalainen. Neuvostossa heräsi asian tiimoilta
mm. seuraavia ajatuksia:
Aloitteessa oleva Yleismies "Jantusen" toimenkuva on todella laaja. Keneltä
löytyy osaaminen tähän kaikkeen?
Miten taataan vaitiolovelvollisuus sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kanssa
työskennellessä?
Useita aloitteessa esille tulleita tehtäviä saadaan hoidettua puumalalaisten
yritysten ja yhdistysten toimesta.
Kaikkea palvelua ei kunnan tule antaa ilmaiseksi. Palvelua tarvitsevat saavat sitä
kyllä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimesta.
Kuntalaisille tulee aktiivisemmin tiedottaa jo olemassa olevista eri palveluista.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 19
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta
koskevan lainsäädännön uudistamisesta
PuuDno-2020-71
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Oheismateriaali
1 OHM Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle työryhmän ehdotuksen
iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hallitus on
linjannut, että iäkkäiden henkilöiden palvelut uudistetaan kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin mm. ympärivuorokautisen hoidon
henkilöstömitoitusta koskevat säädösmuutokset. Ne ovat parhaillaan eduskunnan
käsittelyssä. Nyt lausunnolla ovat toisen vaiheen ehdotukset monimuotoisen
asumisen ja palvelujen kehittämisestä, kotiin annettavien palvelujen riittävyyden ja
laadun parantamisesta sekä palvelujen seurannan tehostamisesta.
Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
pyydetään kommentteja 10.8.2020 mennessä. Lausunnonantajia toivotaan ottavan
kantaa seuraaviin asioihin:
1. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja ovat tilapäinen asuminen,
tuettu asuminen sekä nk. tavallinen palveluasuminen ja tehostettu
palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan (kunnan järjestämässä)
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Erona tehostetun ja
tavallisen palveluasumisen välillä on, että tehostettu palveluasuminen sisältää
ympärivuorokautiset palvelut. Voitaisiinko tavallisen palveluasumisen käsite
mielestänne poistaa lainsäädännöstä? Kyllä/EI/Ei kantaa
2. Jos tavallisen palveluasumisen käsite poistetaan lainsäädännöstä, pitäisikö
muutoksen koskea vain iäkkäiden henkilöiden palveluasumista, kaikkien
asiakasryhmien palveluasumista vai minulla ei ole kantaa asiaan?
3. Jos tavallinen palveluasuminen (kunnan järjestämässä palveluasunnossa)
poistuisi palveluvalikosta, pitäisikö kunnan sosiaalitoimella olla velvollisuus
joissakin tapauksissa järjestää asiakkaalle hoitoa ja huolenpitoa turvaavien
palvelujen lisäksi myös asunto? Kyllä/Ei/Ei kantaa
4. Jos tavallinen palveluasuminen jää lainsäädäntöön, pitäisikö omaishoidon tuesta
annettua lakia muuttaa niin, että omaishoidon tukea voidaan myöntää myös
tavallisen palveluasumisen asiakkaille? Kyllä/Ei/Ei kantaa
5. Pitäisikö tehostettua palveluasumista ja muita asumis- ja palvelumuotoja voida
toteuttaa samassa toimintayksikössä? Kyllä/Ei/Ei kantaa
6. Voitaisiinko iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta edistää muilla
lain muutoksilla? Kyllä/Ei/Ei kantaa
7. JOS vastasitte kyllä kysymykseen 6, kuvatkaa, millaisilla muilla lainmuutoksilla
asumisen monimuotoisuutta voitaisiin edistää?
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8. Sosiaalihuoltolain 21 §:n 3 momentin mukaan palveluasumisen saannin
edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja
huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen saanti edellyttää lisäksi, että hoidon ja
huolenpidon tarve on ympärivuorokautinen. Pitäisikö laissa määritellä
tehostetun palveluasumisen saannin edellytykset tarkemmin? Kyllä/Ei/Ei kantaa
9. Kotipalvelun sisältönä on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan jokapäiväiseen
elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittaminen ja niissä avustaminen.
Nämä toiminnot ovat: asuminen, hoito ja huolenpito, toimintakyvyn ylläpito,
lasten hoito ja kasvatus sekä asiointi. Luettelo ei ole tyhjentävä. Kotipalveluun
sisältyvät tukipalvelut ovat: ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Pitäisikö kotipalveluun sisältyvät
tukipalvelut erottaa omaksi palvelumuodokseen? Kyllä/Ei/Ei kantaa
10. Vastaavatko kotipalvelun ja tukipalvelujen käsite ja sisältö nykyisiä asiakkaiden
tarpeita vai pitäisikö palvelujen nimikettä ja/tai niiden sisältöä muuttaa? Kyllä/Ei
/Ei kantaa
11. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys (HE 4/2020 vp), jossa
vanhuspalvelulakiin ehdotetaan säännöksiä tehostetun palveluasumisen
henkilöstömitoituksesta. Pitäisikö myös kotihoidon henkilöstön määrästä säätää
lain tasolla? Kyllä/Ei/Ei kantaa
12. JOS vastasitte kyllä kysymykseen 11, kuvatkaa, millä tavalla asiasta pitäisi säätää.
Olisiko esimerkiksi Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2017:6) oleva suositus kotihoidon henkilöstön määräytymisestä toimiva tapa?
13. Tukeeko nykyinen vanhuspalvelulain säännös toimintayksikön johtamisesta (21
§) riittävästi johtamisen kehittämistä? Kyllä/Ei/Ei kantaa
14. Mitä muuta haluatte tuoda esiin iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan
lainsäädännön kehittämisestä?
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää lausuntonsa antamisesta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan iäkkäiden henkilöiden
lainsäädännön uudistamisesta seuraavaa:
1. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja ovat tilapäinen asuminen,
tuettu asuminen sekä nk. tavallinen palveluasuminen ja tehostettu
palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan (kunnan järjestämässä)
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Erona tehostetun ja
tavallisen palveluasumisen välillä on, että tehostettu palveluasuminen sisältää
ympärivuorokautiset palvelut. Voitaisiinko tavallisen palveluasumisen käsite
mielestänne poistaa lainsäädännöstä? EI
2. Jos tavallisen palveluasumisen käsite poistetaan lainsäädännöstä, pitäisikö
muutoksen koskea vain iäkkäiden henkilöiden palveluasumista, kaikkien
asiakasryhmien palveluasumista vai minulla ei ole kantaa asiaan? MUUTOKSEN
TULEE KOSKEA KAIKKIEN ASIAKASRYHMIEN PALVELUASUMISTA
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3. Jos tavallinen palveluasuminen (kunnan järjestämässä palveluasunnossa)
poistuisi palveluvalikosta, pitäisikö kunnan sosiaalitoimella olla velvollisuus
joissakin tapauksissa järjestää asiakkaalle hoitoa ja huolenpitoa turvaavien
palvelujen lisäksi myös asunto? EI KANTAA
4. Jos tavallinen palveluasuminen jää lainsäädäntöön, pitäisikö omaishoidon tuesta
annettua lakia muuttaa niin, että omaishoidon tukea voidaan myöntää myös
tavallisen palveluasumisen asiakkaille? EI
5. Pitäisikö tehostettua palveluasumista ja muita asumis- ja palvelumuotoja voida
toteuttaa samassa toimintayksikössä? KYLLÄ
6. Voitaisiinko iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta edistää muilla
lain muutoksilla? EI KANTAA
7. Sosiaalihuoltolain 21 §:n 3 momentin mukaan palveluasumisen saannin
edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja
huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen saanti edellyttää lisäksi, että hoidon ja
huolenpidon tarve on ympärivuorokautinen. Pitäisikö laissa määritellä
tehostetun palveluasumisen saannin edellytykset tarkemmin? EI
8. Kotipalvelun sisältönä on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan jokapäiväiseen
elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittaminen ja niissä avustaminen.
Nämä toiminnot ovat: asuminen, hoito ja huolenpito, toimintakyvyn ylläpito,
lasten hoito ja kasvatus sekä asiointi. Luettelo ei ole tyhjentävä. Kotipalveluun
sisältyvät tukipalvelut ovat: ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Pitäisikö kotipalveluun sisältyvät
tukipalvelut erottaa omaksi palvelumuodokseen? KYLLÄ
9. Vastaavatko kotipalvelun ja tukipalvelujen käsite ja sisältö nykyisiä asiakkaiden
tarpeita vai pitäisikö palvelujen nimikettä ja/tai niiden sisältöä muuttaa? EI
10. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys (HE 4/2020 vp), jossa
vanhuspalvelulakiin ehdotetaan säännöksiä tehostetun palveluasumisen
henkilöstömitoituksesta. Pitäisikö myös kotihoidon henkilöstön määrästä säätää
lain tasolla? KYLLÄ
11. JOS vastasitte kyllä kysymykseen 11, kuvatkaa, millä tavalla asiasta pitäisi säätää.
Olisiko esimerkiksi Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2017:6) oleva suositus kotihoidon henkilöstön määräytymisestä toimiva tapa?
SUOSITUKSESSA OLEVA LASKENTATAPA TULEE KIRJATA LAKIIN.
12. Tukeeko nykyinen vanhuspalvelulain säännös toimintayksikön johtamisesta (21
§) riittävästi johtamisen kehittämistä? EI
13. Mitä muuta haluatte tuoda esiin iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan
lainsäädännön kehittämisestä? JO ALUSTA ALKAEN LAIN TOTEUTUMISEN
JATKUVA SEURANTA.
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§ 20
Mikkelin Setlementti ry:n kartoitus ikäihmisten ennaltaehkäisevästä toiminnasta
PuuDno-2020-2
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Mikkelin Setlementti ry on kartoittamassa kuntien tarvetta ikäihmisten
ennaltaehkäisevälle toiminnalle. Mikkelin Setlementti ry on vuonna 1999 perustettu
yhdistys, joka toimii tällä hetkellä Mikkelissä (keskusta ja Haukivuori), Mäntyharjussa ja
Kangasniemellä. Toimintamuotoina ovat ikäihmisille suunnatut Hyvän Olon
Kohtaamispaikat. Käytännössä Setlementti toimii niin, että he tuovat kuntaan
ennaltaehkäisevän vanhustyön toiminnot ns. kohtaamispaikan, johon he työllistävät
yhden henkilön. Kunnalta he tarvitsevat toimitilat kohtaamispaikkaan.
Kohtaamispaikka toimisi käytännössä niin, että se olisi auki 4-5 päivänä viikossa.
Mikkelin Setlementti ry työllistää siihen yhden henkilön ohjaajaksi. Kohtaamispaikassa
olisi päivittäin ikäihmisille suunnattua ohjelmaa mm. jumppaa, luentoja, käsityötä,
retkiä tms. Ohjelman sisällön he tekevät asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Toiminnan
tavoitteena on mm. ikäihmisten kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitäminen.
Mikkelin Setlementti ry saa toimintaan rahoituksen Stealta.
Mikkelin Setlementti ry kysyy, mikä on Puumalan kunnan tilanne ikäihmisten
ennaltaehkäisevän toiminnan suhteen?

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää vastata Mikkelin Setlementti ry:n tiedusteluun
seuraavasti:
Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä tällaisen toiminnan saaminen Puumalaan olisi
erinomainen asia.
Puumalassa toiminnan voisi toteuttaa seuraavasti:
Kahtena päivänä viikossa kirkonkylällä Seniorikotien kerhohuoneessa.
Yhtenä päivänä viikossa Hurissalo Talolla.
Yhtenä päivänä viikossa vammaisille Nuorisotalolla.
Tiedoksi
Mikkelin Setlementti ry/Marju Kiiski
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 41,10.12.2019
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 9,03.03.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 21, 07.07.2020
§ 21
Aloite selkokielisyyden lisäämiseksi
PuuDno-2019-201
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 10.12.2019, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja
rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokielessä
käytetään yleisesti tuttua sanastoa sekä yksinkertaisia lauserakenteita. Asioista
kerrotaan pääasiat helposti hahmotettavina kokonaisuuksina.
Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa
yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon
saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa.
Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään
tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.
Selkokieli on suunnattu ihmisille, joiden on syystä tai toisesta vaikea lukea tai
ymmärtää yleiskieltä.
Selkokielen tarve voi johtua monista syistä:
1. neurobiologiset syyt (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.)
2. kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia)
3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.
Selkokeskus on julkaissut uuden selkokielen tarvearvion. Uusimman tarvearvion
mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä (11–14 %
väestöstä). Selkokielen tarve on kasvanut noin 100 000 henkilöllä edellisestä arviosta
(vuodelta 2014). Selkokielen tarve on kasvanut Suomessa eri syistä:
Maahanmuuttajien määrä on kasvanut.
Yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä on kasvanut, ja samalla esimerkiksi
muistisairauksia on yhä useammalla henkilöllä.
Nuorten lukutaito on esimerkiksi PISA-lukutaitotutkimuksen mukaan jonkin
verran heikentynyt.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan aloitteen:
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Kunnan eri toimielimien ja viranhaltijoiden päätösten sekä kunnan tiedotteiden ja
kotisivujen kielelliseen ilmaisuun kiinnitetään huomiota. Ne tuotetaan sisällöltään,
sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.03.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen johdosta Puumalan kunta on tilannut
kunnalle lyhyen selkokielikoulutuksen Selkokeskukselta. Koulutus järjestetään
keskiviikkona 25.3.2020. Koulutuksessa käydään läpi selkokielisyyden vaatimuksia
tekstintuotantoon. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnan työntekijöille, jotka yhtään
tuottavat julkiseksi tarkoitettua tekstiä.
Lisäksi Puumalan kunta on tehnyt vanhus- ja vammaisneuvostolle ehdotuksen, että se
järjestäisi kunnan kotisivujen läpikäymisen selkokielisyyden näkökulmasta.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi aloitteen johdosta
tehdyn toimenpiteen.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, kuinka Puumalan kunnan kotisivujen
selkokielisyyden arviointi toteutetaan.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että palvelujohtaja poimii
selkokieleisyyden arviointia varten kunnan kotisivuilta ne kohdat, jotka koskevat
vanhuksia ja vammaisia. Arvioinnin toteutuksesta päätetään seuraavassa kokouksessa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.07.2020, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
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Palvelujohtaja on poiminut selkokielisyyden arviointia varten kunnan kotisivuilta ne
kohdat, jotka koskevat vanhuksia ja vammaisia. Tekstejä kertyi kaikkiaan 58 sivua.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää
1. Käydäänkö kaikki palvelujohtajan poimimat tekstit läpi, valitaanko sieltä
olennaisimmat kohdat läpikäytäviksi vai pyydetäänkö jokaisen hallintokunnan
käymään omat tekstinsä läpi.
2. Toteuttaa kunnan kotisivujen toimivuuden testauksen kokeilemalla, miten hyvin
kotisivuilta löytyvät seuraavat asiat:
ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
ajanvaraus hammaslääkärille
kuinka saan kotipalvelun apua
kuinka saan apuvälineitä käyttööni
ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
kuinka pääsen kuntosalille
milloin kirjasto on avoinna
kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
linja-autovuorojen aikataulut
jätehuollon järjestäminen
rakennusluvan hakeminen
asiointipisteen palvelut
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
kunnan henkilöstön yhteystiedot
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pyytää jokaisen hallintokunnan käymään omat
kunnan nettisivujen tekstit läpi ja muokkaamaan ne selkokielisiksi.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että jokainen vanhus- ja
vammaiseneuvoston jäsen testaa kunnan nettisivujen toimivuutta kokeilemalla, miten
hyvin nettisivuilta löytyvät seuraavat asiat:
ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
ajanvaraus hammaslääkärille
kuinka saan kotipalvelun apua
kuinka saan apuvälineitä käyttööni
ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
kuinka pääsen kuntosalille
milloin kirjasto on avoinna
kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
linja-autovuorojen aikataulut
jätehuollon järjestäminen

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
07.07.2020

2/2020

rakennusluvan hakeminen
asiointipisteen palvelut
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
kunnan henkilöstön yhteystiedot
Testauksen tulokset esitellään seuraavassa kokouksessa.

19 (27)

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
07.07.2020

2/2020

20 (27)

§ 22
Vanhustenviikko 4.-11.10.2020
PuuDno-2016-203
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme
pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo
vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on
Vanhustenviikko.
Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta.
Keskusliitto haluaa tänä vuonna löytää ja nostaa esille positiivisia asioita
vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja
keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa
ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.
Koska tilaisuuksien järjestäminen ikäihmisille tulee tuskin olemaan mahdollista
Vanhustenviikon aikana lokakuussa, Vanhustyön keskusliitto haastaa kunnat ja
vanhusneuvostot miettimään muita tapoja muistaa kunnan ikäihmisiä. Vanhustyön
keskusliitto koostaa Onni on vanheta -virikepaketin, jossa on virikkeellistä toimintaa
kunten laulunsanoja, jumppaohjeita, aivojumppaa, runoja jne. Tämän virikepaketin
kunta voisi esim. postittaa koteihin ja palvelutaloihin.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 4.-11.10.2020 suunnittelu
aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 25.8.2020 klo 10. Palaveriin
kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja
liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista,
seurakunnasta ja eri järjestöistä.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa
suunnittelupalaveriin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että kaikki vanhus- ja vammaisneuvoston
jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan suunnittelupalaveriin.
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Tiedoksi
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, päiväkodin johtaja, peruskoulun rehtori, vapaa-
aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö, Liisa-Leena Vidman,
seurakunta, eri järjestöt
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§ 23
Ikäihmisten seminaari 2020/2021
PuuDno-2015-170
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 mukaan Ikäihmisten
seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen seminaari järjestettiin keväällä
2018 ja tarkoitus oli järjestää seuraava keväällä 2020. Sitä ei kuitenkaan voitu järjestää
koronaepidemian vuoksi. Koska syksyn 2020 osalta on hyvin epävarmaa, voiko
tällaista tilaisuutta järjestää, on tarkoituksenmukaista siirtää ikäihmisten seminaari
keväälle 2021.
Seminaarin järjestämisen tarkoituksena on ikäihmisten osallisuuden
mahdollistaminen. Seminaari on tarkoitettu kaikille puumalalaisille ikäihmisille ja
kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarissa keskustellaan, millaisia toiveita ja
tarpeita ikäihmisillä on Puumalassa ikäihmisille palveluja järjestäville tahoille.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että ikäihmisten seminaari siirretään keväälle
2021.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 24
Kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvien palautetta
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvat antoivat vuoden 2019 lopulla vanhus- ja
vammaisneuvostolle seuraavanlaista palautetta
Työtoimintapäiviä oli viime syyskauden aikana jäänyt hyvin paljon pois. Kun joku
työntekijä asumispalveluista on syystä tai toisesta pois töistä, työtoiminnan
ohjaaja on joutunut menemään sinne sijaiseksi. Tällöin työtoimintaa ei ole ollut
ollenkaan. Työtoiminta on henkilöille erittäin tärkeää ja tukee henkilöiden
toimintakykyä ja taitojen ylläpitoa kokonaisvaltaisesti. Jos työtoimintaa ei ole,
henkilöille jää ns. luppoaikaa, ei ole tekemistä. Henkilöt tulevat tällöin ärtyneiksi.
Myös työtoimintaan osallistuvien palkka on pienentynyt työtoiminnan jäätyä
pois.
Työtoimintaan ei saada riittävän nopeasti materiaaleja, jolloin osallistujien työt
eivät etene. Materiaalit tulee hankkia ohjaajan esimiehen kautta, jolloin niiden
hankinta ja saapuminen Puumalaan viivästyy. Työtoiminta ei saa hankkia
materiaaleja paikallisilta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli palautteen kokouksessaan 3.3.2020 § 12. Se
päätti saattaa nämä epäkohdat Essoten vammaispalvelujen ja vanhus- ja
vammaisneuvoston tietoon ja toivoi epäkohtiin parannusta.
Kotihoidon esimies Tuula Okkola-Tella ja vammaisten päivä- ja työtoiminnan esimies
Arja Brotkin ovat antaneet 8.5.2020 seuraavan vastineen palautteeseen:
"Sinituvan kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta on 19.8.2019 alkaen järjestetty
siten että maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin toiminta on Sinituvan tiloissa.
Tiistaisin Sinituvan ohjaaja on osallistunut kehitysvammaisten ohjaamisen Peippolassa
ja näin päivä- ja työtoiminta on järjestetty osana muuta toimintaa Peippolan tiloissa.
Perjantaisin ryhmä on kokoontunut päivä- ja työtoimintaan kunnantalon Kylätuvalle.
Aikaisempien vuosien tapaan joulukuussa päivä- ja työtoiminta on ollut suljettuna vain
joulujen välin, mutta ajalla 02.12.19- 22.12.19 työtoimintaa pystyttiin järjestämään vain
viitenä päivänä, Sinituvan ja Kylätuvan tiloissa. Tämä järjestely johtui Peippolan oman
henkilökunnan äkillisistä poissaoloista.
Työvoiman saatavuudesta johtuen on ollut yksittäisiä päiviä jolloin ei Sinituvassa ole
pystytty järjestämään päivä- ja työtoimintaa. Näinä päivinä päivä- ja työtoiminta on
järjestetty niin, että ohjaaja on osallistunut samalla Peippolan asumispalveluyksikössä
ohjaavaan työhön. Henkilöstön poissaoloja turvataan ja on turvattu mahdollisuuksien
mukaan Puumalan kotihoidosta, sekä varahenkilöstöstä, mutta aina se ei ole ollut
mahdollista. Työtoiminta on vuoden 2019 aikana ollut suljettuna entiseen tapaan
ohjaajan lomien aikoina.
Työtoiminnan materiaalihankinnoista, etenkin pienistä kertahankinnoista, joita ei ole,
eikä tarvitse kilpailuttaa ei ole olemassa Essotella kieltoa. Kaikissa hankinnoissa ja
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ostoissa noudatetaan Essoten ohjeita. Materiaali ym. hankinnoista tulee keskustella
yksikön esimiehen kanssa ja ostokset hyväksyy päivä- ja työtoiminnan esimies."

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä annetun vastineen tietoonsa saatetuksi
ja antaa sen edelleen päivä- ja työtoimintaan osallistuville tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 25
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtuusto on merkinnyt 2.3.2020 § 4 väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen
väestön tukemiseksi 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.
2. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 2/2020: Elämänote-hanke -
Ihmisyyden ammattilaiset kohtaamisten mahdollistajana, Yhä useampi vanhus on
hukassa - huoli-ilmoituksen tekeminen, Minä luen sinulle -tapahtumia toteutettiin
helmikuussa eri puolilla Suomea, Ikäteknologiaverkoston ensimmäinen tapaaminen
12.2.2020.
3. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 3/2020: Näin ikäihmiset ovat
kohdanneet korona-arjen, Soitellaanko teillä ikääntyneille, Ikäteknologiakeskus
mukana Rehaboo-teknologiakokeilussa, Ikääntymisen kansainvälinen
toimintasuunnitelma MIPAA.
4. Sanoste Oy tarjoaa fysioterapeuttien toteuttamaa jumppaa ikäihmisille turvallisesti
ja taloudellisesti videopuheluna päivätoiminnan piiriin kuuluville asiakkaille,
omaishoitoperheille ja kotihoidon asiakkaille.Osallistumiseen tarvitaan tablettilaite ja
verkkoyhteys tai kannettava tietokone. Palvelun hinta 59 € (4 x 30 minuuttia). Palvelu
toteutetaan kerran viikossa etukäteen sovittuna ajankohtana. Yhteyshenkilöt:
marianne.dannbom@sanoste.fi, puh. 040 502 6158 ja noora.juvonen@sanoste.fi, puh.
050 411 8532.
5. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 35 päättänyt
merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tietoonsa
saatetuksi
ottaa omassa päätöksenteossaan ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet
huomioon
toimittaa ohjelman alaisilleen vastuualueille ja velvoittaa ne ottamaan
toiminnassaan huomioon ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet.
6. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 36 päättänyt
merkitä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn kirjeen
vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon
tietoonsa saatetuksi
osallistaa vammaiset henkilöt päätöksentekoonsa VANEn kirjeen mukaisesti.
7. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.6.2020 § 37 päättänyt
merkitä Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon tietoonsa
saatetuksi
huomioida toimintaohjelman sitoumukset
edistää ja kehittää avointa hallintoa toiminnassaan.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
07.07.2020

2/2020

26 (27)

8. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 4/2020: Valmistelussa
vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen Suomeen, Puhelinsoitoilla tavoitettu
lähes 150 000 iäkästä korona-aikana, Kunta-järjestöt -yhteistyöllä apua sitä tarvitseville
ikäihmisille, Vanhustyön Trainee -toiminta yhdistää nuoria ja ikäihmisiä
kahdenkeskisiin videopuheluihin, Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen
koronakriisin aikana ja sen jälkeen -loppuraportti julkaisu 3.6.2020 valtioneuvoston
nettisivuilla.
9. Vaalijalan kuntayhtymän tiedotuslehti 1/2020: https://www.vaalijala.fi/resources
/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vaalijalalehti-1-2020-web.pdf
10. Vaalijalan kuntayhtymän vuosikertomus 2019: https://www.vaalijala.fi/resources
/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vuosikertomus_2019.pdf
11. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
julkaisu 4/2020 Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus: http://urn.fi
/URN:ISBN:978-952-343-472-1.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

