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§ 35
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 3.11.2020.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 36
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 Sirkku Moisio ja Anneli Lustberg.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Moisio ja Liisa-Leena Vidman.
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§ 37
Vanhustenviikon 4.-11.10.2020 arviointi
PuuDno-2016-203
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhustenviikon 4.-11.10.2020 ohjelmaa jouduttiin vanhus- ja vammaisneuvoston
käsittelyn 23.9.2020 jälkeen muokkaamaan koronarajoitusten vuoksi. Toteutettu
ohjelma oli seuraava:
päivä

klo

tapahtuma
Onnellisuus-rastipolku
Kirjastossa Vanhusten viikon materiaalipankista
tulostettuja värityskuvia/mietelauseita

4.
-11.10.

Palvelukeskuksessa yhtenäiskoulun oppilaiden
taidenäyttely
Päiväkodin lasten tervehdyskortit palvelukeskuksen
asukkaille
Yhtenäiskoulun oppilaiden tervehdyskortit kotona
asuville

4.10.

10.00 Vanhusten kirkkopyhä kirkossa

5.10.

13.00 Puolukkatorilta kimppakävelyä ja pihapelejä
10.00 Urheiluhallilla tuolitanssia

6.10.

11.00 Urheiluhallilla Lavatanssijumppa

8.10.

12.00 Ystäväpirtti seurakuntakodin kahviossa

11.10.

10.00 Syntymäpäivämessu kirkossa

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 4.-11.10.2020
toteuman tietoonsa saatetuksi seuraavasti:
Päiväkoti teki laminoidut kortit palvelukeskuksen asukkaille.
Palvelukeskuksen taidenäyttelyn tuottamiseen osallistuivat yhtenäiskoulun 5.
luokka sekä alaluokkien kuvataidevalinnainen. Töitä oli yhteensä lähes 20.
Yhtenäiskoulun esioppilaat ja 1.-2. -luokkalaiset askartelivat kortteja ja kävivät
jakamassa ne seniorikotien asukkaiden postilaatikoihin. Puumala-lehti teki tästä
jutun.
Yhtenäiskoulun 4.-6. -luokkalaiset askartelivat syystervehdyskortteja noin 40
kappaletta, jotka kotihoito ja järjestöt jakoivat kotona asuville vanhuksille.
Yhtenäiskoulu huomioi vanhustenviikon maanantain 4.10. päivänavauksessa.
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Kimppakävelyssä ja pihapeleissä oli 4, tuolitanssissa 3 ja lavatanssijumpassa 7
osallistujaa.
Vanhusten kirkkopyhään osallistui 40 henkilöä ja syntymäpäivämessuun 83
henkilöä.
Puumalan vanhuspalvelut on kiittänyt upeasta yhteistyöstä vanhustenviikolla
puumalalaisten ikäihmisten hyväksi. Taidenäyttely oli upea ja kortit kauniita.
Erityiskiitos meni päiväkodille korttien laminoimisesta, joten ne ovat
monikäyttöisiä ja kestävät päivittäisiä lukuhetkiä.
Palvelukeskuksessa oli paljon muutakin omaa ohjelmaa vanhustenviikolla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 31
Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän
vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta
kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista
hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan
3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään
vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta
laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.
Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä
ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä,
oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti
vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot
takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa
ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus
sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla
elämänalueilla.
Päätösehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2020
toteuttamisesta.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020
toteutetaan seuraavasti:
Päivästä tehdään artikkeli kunnan kotisivuille.
Puumala-lehdelle esitetään, että se tekee jutun päivästä.
Järjestetään suoratoistolla konsertti Sinituvalle klo 13.
Seurakunta suunnittelee Ystäväpirttiin vierailijaksi joko vammaisen henkilön tai
vammaisten edustajan.
Esitetään, että Yhtenäiskoulu huomioisi päivän.
Sosiaaliseen mediaan suunnitellaan joku tempaus.
Palvelujohtaja vastaa päivän tarkemmasta suunnittelusta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.11.2020, § 38
Palvelujohtaja on sopinut Sinituvan konsertin toteuttamisesta suoratoistolla
Emmajulian kanssa 3.12.2020 klo 13. Konsertissa on sekä joululauluja että muita
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lauluja. Lisäksi palvelujohtaja on esittänyt yhtenäiskoululle, että se huomioisi päivän.
Artikkelia kunnan nettisivuille ei ole vielä tehty, Puumala-lehdelle ei ole vielä esitetty
jutun tekemistä eikä tempausta sosiaaliseen mediaan vielä suunniteltu.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Kansainvälisen vammaisten päivän
3.12.2020 tapahtumat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että suoratoistolla toteutettava konsertti
esitetään Sinituvan lisäksi myös palvelukeskuksessa. Puumala-lehdessä myös
ilmoitetaan seuraamislinkki, jotta myös kotona asuvat voivat seurata konserttia kotoa
käsin.
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§ 39
Joulupostia ikäihmisille -kampanja 2020
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Siskot ja Simot ry kutsuvat kaikki Suomen kunnat mukaan valtakunnalliseen
Joulupostia ikäihmisille -kampanjaan 2020 ajalla 16.11.-11.12.2020. Kampanjassa
kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Tämän
vuoden kampanja on jo kahdeksas - viime vuonna mukana oli 18 kuntaa ja joulupostia
sai lähes 18 500 ikäihmistä. Haasteen tavoitteena on saada kaikki Suomen kunnat
mukaan kampanjaan, jotta mahdollisimman moni ikäihminen saisi tänä vuonna
lämpimät joulun toivotukset. Joillekin kortin saajille tämä joulumuistaminen saattaa
olla ainoa laatuaan ja sitäkin merkittävämpi tuomaan iloa ja karkoittamaan
yksinäisyyttä.
Joulupostia ikäihmisille -kampanjalla on mahdollisuus tehdä hyvää omassa kunnassa
usean eri toimijan voimin. Ikääntyneiden palvelut, sivistys- ja kulttuuritoimi sekä
vapaaehtoisjärjestöt ovat luontevia toimijoita kampanjassa. Kuka tahansa kuntalainen
voi tehdä kortin tai täyttää valmiin ja toimittaa sen kunnassa sovittuun
keräyspisteeseen, josta se toimitetaan vastaanottajalle. Joulukorttipajoja voidaan
järjestää työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa, kansalaisopistoissa, perheen kesken ja
pikkujouluissa.
Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut ennätykselliset 26 kuntaa.
Kumppaneina kampanjassa ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena
ja 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että Puumalan kunta on mukana Joulupostia
ikäihmisille -kampanjassa ja haastaa kuntalaiset, päiväkodin, koulun, kansalaisopiston,
nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, seurakunnan, järjestöt, yritykset ja kunnan
työntekijät kampanjaan mukaan. Palvelujohtaja sopii vanhuspalvelujen kanssa
korttien toimittamisesta ikääntyneille.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
11.11.2020

4/2020

10 (16)

§ 40
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen webinaari 3.12.2020: Hyvä ruoka ja ravitsemus
ikääntyessä
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Ikäruoka 2.0 -
hanke järjestävät torstaina 3.12.2020 klo 12.00-16.00 webinaarin Hyvä ruoka ja
ravitsemus ikääntyessä. Webinaarin voi katsoa suoraan edellä mainittuna ajankohtana
tai sen voi katsoa tallenteena 14 vuorokauden ajan tilaisuuden jälkeen.
Webinaarin tavoitteet:
edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta,
terveyttä ja hyvinvointia
tukea ikääntyneiden kotona asuvien hyvää syömistä helposti saavutettavilla,
monipuolisilla palveluilla
lisätä ymmärrystä ikääntyneiden ravitsemustarpeista ja edistää yhteistyötä
toimijoiden kesken
tehdä tunnetuksi ja viedä käytäntöön uusi Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden
ruokasuositus.
Webinaarin kohderyhmänä ovat
toimijat, jotka vastaavat kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja
ikääntyneiden palveluista
ikääntyneiden palveluissa toimiva henkilöstö
hoiva- ja kotipalvelualan yrittäjät
julkiset ja yksityiset ruokapalvelut
kuntien vanhusneuvostot
kunta- ja aluetason ravitsemusasiantuntijat ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen ryhmät ja koordinaattorit
kuntapäättäjät
kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, jotka eivät ole vanhuspalvelujen piirissä
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää webinaariin osallistumisesta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -
webinaari esitetään tallenteena yhtenäiskoulun auditoriossa joko tiistaina 8.12.,
keskiviikkona 9.12., tiistaina 15.12. tai keskiviikkona 16.12. klo 15-19. Palvelujohtaja
sopii päivämäärän yhtenäiskoulun kanssa.
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§ 41
Etäluento uudesta tieliikennelaista ja turvallisesta liikkumisesta eläkeläisille
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liikenneturva tarjoaa etäluentoa uudesta tieliikennelaista ja turvallisesta liikkumisesta
eläkeläisille. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Valtaosa arkisista liikkumisen
säännöistä pysyi ennallaan, mutta muutoksia tuli muun muassa tiemerkintöihin,
nopeusrajoituksiin ja liikennemerkkeihin.
Etäluennolla käydään läpi turvallisen liikkumisen hyviä käytäntöjä tutustumalla
muutoksiin ja päivittämällä tiedot liikennesäännöistä kokonaisuudessaan. Luento voi
olla sen pituinen kuin on tarvetta eli 15 min., 30 min., 45 min. tai pitempi.
Pääsääntöisesti etäluento on toteutettu 30 min. pituisena. Sisältö räätälöidään
kohderyhmän mukaan tarkemmin, kun tiedetään kohderyhmän yleisin kulkutapa
(jalan, pyörällä tai autolla).

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Liikenneturvan tarjoamasta uuteen
tieliikennelakiin ja turvalliseen liikkumiseen kohdentuvan etäluennon toteuttamisesta
Puumalassa.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Liikenneturvan tarjoama uuteen
tieliikennelakiin ja turvalliseen liikkumiseen kohdentuva etäluento toteutetaan
Puumalassa valtuustosalissa tammikuun 2. viikolla klo 13. Palvelujohtaja sopii
etäluentopäivän Liikenneturvan kanssa.
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§ 42
Lausunto vanhusasiavaltuutetusta
PuuDno-2020-71
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Lakiehdotus vanhusasiavaltuutetusta, liite
Oikeusministeriö pyytää vanhusneuvostoilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden
edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla
vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto. Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen
ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien
toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä
ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita
toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja
toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa
olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Tavoitteena on luoda valtuutetulle
hallinnollinen organisaatio, joka olisi linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan
erityisvaltuutettujen kanssa.
Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista.
Kyseessä olisi tehtäviltään ja toimivaltuuksiltaan lapsiasiavaltuutetun kaltainen
viranomainen.
Vanhusasiavaltuutettu ei suorittaisi jälkikäteistä yksittäistapauksellista valvontaa, vaan
sen tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen
vaikuttamiseen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi seurata ja arvioida
ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista ja seurata lainsäädäntöä ja
yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin.
Vanhusasiavaltuutetulla ei olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksia koskevia
kanteluita. Se voisi aloittein ja lausunnoin kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa
ikääntyneitä koskevissa asioissa ja edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista
yhteiskunnassa. Vanhusasiavaltuutettu voisi laatia ja teettää selvityksiä sekä julkaista
raportteja, edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa. Lisäksi
valtuutettu edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä
edustavien toimijoiden välillä.
Tarkoitus olisi kuitenkin hyödyntää ensisijaisesti jo olemassa olevia yhteistyömuotoja
eikä luoda niiden kanssa päällekkäisiä järjestelyjä. Vanhusasiavaltuutetulla olisi oikeus
saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.
Tiedonsaantioikeus ei syrjäyttäisi salassapitosäännöksiä vaan kattaisi julkiset
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asiakirjat. Tarkoituksena kuitenkin olisi, että vanhusasiavaltuutettu voisi saada tietoa
ja asiakirjoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valmistelua todellisten
vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.
Vanhusasiavaltuutettu sijaitsisi oikeusministeriön hallinnonalalla
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä. Vanhusasiavaltuutettu olisi
kuitenkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.
Vanhusasiavaltuutetun toiminta ei muuttaisi tai rajoittaisi myöskään
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa tai tehtäviä. Vanhusasiavaltuutettu voisi
toimia samoissa toimitiloissa yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa ja esimerkiksi
hyödyntää sen kanssa yhteisiä hallinto- ja toimitilapalveluita. Synergiahyötyjä olisi
mahdollista hakea myös henkilöstöresursseista. Esimerkiksi yhteiset viestinnän ja
yleishallinnon toiminnot mahdollistaisivat nopean uuden viranomaisen
käynnistymisen. Vanhusasiavaltuutetun toiminto kuuluisi muiden perus- ja
ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen tavoin oikeusministeriön hallinnonalaan.
Oikeusministeriö vastaisi vanhusasiavaltuutetun nimittämisen valmistelusta ja
tulosohjauksesta sekä taloushallinnon tuesta. Vanhusasiavaltuutettu päättäisi
kuitenkin itse esimerkiksi henkilöstönsä nimittämisestä ja palvelukseen ottamisesta
sekä sen käyttöön osoitettujen henkilöstö- ja taloudellisten resurssiensa käytöstä ja
kohdentamisesta. Ehdotettu hallintomalli vastaa tiedusteluvalvontavaltuutetun osalta
säädettyä.
Lakiehdotus vanhusasiavaltuutetusta on liitteenä.
Lausunnossa pyydetään kannanottoja seuraaviin asioihin:
Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja
edistää ikääntyneiden oikeuksia?
Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä?
Muut huomiot esitysluonnoksesta
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää lausunnon antamisesta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että se antaa seuraavan lausunnon
vanhusasiavaltuutetusta:
Vanhusasiavaltuutetun tehtävä koetaan erittäin tärkeäksi.
Vanhusasiavaltuutetun tulee tiedottaa esille tulleista asioista aktiivisesti kuntia,
kuntayhtymiä ja muita palvelujen tuottajia.
Vanhusasiavaltuutetun tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikääntyvien
ihmisten ja palvelujen tuottajien kanssa, jotta hän saa oikeata tietoa, mikä on
ikääntyneiden tilanne maassamme.
Vanhusasiavaltuutetun erittäin tärkeä tehtävä on puuttua ikäsyrjintään.
Ikääntyneiden puutteelliset digitaidot ja/tai digivälineiden puute estää heitä
saamasta heille tärkeitä asioita tietoonsa. Esimerkiksi television uutisissa
kerrotaan usein uutisen otsikko ja viitataan, että nettisivuilta voi lukea asiasta
lisää. Tämä on monille ikääntyneille mahdotonta.
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Vanhusasiavaltuutetun tulee olla aktiivisesti kehittämässä keinoja, joiden avulla
ikääntyneiden hyväksikäyttö saadaan loppumaan. Ikääntyneiltä viedään
omaisuutta ja heille myydään tarpeettomia tuotteita ja palveluja.
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§ 43
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Oheismateriaali
1 OHM § 43 Kuntaliitton Yleiskirje 8/2020, vanhuspalvelulaki
1. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry:n uutiskirje 6/2020: Vallin Etsivän vanhustyön
verkostokeskus toteuttaa rakenteellista muutosta iäkkäiden oikea-aikaiseksi
auttamiseksi ja monitoimijaisen yhteistyön tehostamiseksi, Oulun seudun Mäntykoti
ry:n Kotiväki-hankkeessa työskennellään kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa
kokeneiden ikäihmisten parissa, Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia
osa 1/2 julkaistu, Välittämisen päivä perjantaina 27.11.2020, Sukupolvien välistä
tutustumista ja tarinointia etänä.
2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja
vammaisneuvoston pöytäkirja 22.9.2020: Vetovoimainen kotihoito - tehdään arki
yhdessä -hanke, ESSOTEn alueen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, Etelä-Savon
alueen Ikäohjelman valmistelu, Iäkkäiden henkilöiden palvelun kokonaisuuden
uudistamisen eteneminen, Puumalan Pistohiekan rakentamisen esteettömyys.
3. Kuntaliiton yleiskirje 8/2020 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista muutokset 1.10.2020 alkaen: Henkilöstön
vähimmäismitoitus ja sen laskeminen, välittömän asiakastyön ja välillisen työn
määrittely, RAI-arviontivälineistö yhtenäiseksi kansalliseksi arviointivälineeksi.
(Oheismateriaali)

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

