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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2018

Vanhusneuvosto
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

22.03.2018 kello 14.30 – 16.03
Kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallituksen edustajat:
Helena Lehtiö
Miia Sjöman
Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n edustajat:
Ulla Sorvali
Jämijärven eläkkeensaajat ry:n edustajat:
Maarit Niemi
Arja Parmonen
Posan edustajat:
Eva Salmela
Anne Ranta

POISSA OLLEET JÄSENET

sihteeri

Aarre Majamäki
Kaisa Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ASIAT
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

15 - 25 §§
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miia Sjöman

Anne Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Kunnanvirasto
Allekirjoitukset

Maarit Niemi

Arja Parmonen

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

Kanslisti, vanhusneuvoston sihteeri
Anne Ranta

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
22.03.2018
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15 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleiksi ja
avasi kokouksen.
_____

16 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 12.3.2018 jäsenille. Toimintasäännön
mukaan kokouskutsut lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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17 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Maarit Niemi ja Arja Parmonen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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18 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

-

Jämijärven kunnanhallituksen pöytäkirjan ote
29.1.2018/8 § Ensivasteen hälyttämiskäytännöt
Satakunnassa
Satakuntaliitto:
o Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän kokouksen muistio 5.3.2018
ja Sanna Paalan esitys
o Satakunnan vanhusneuvoston uusi esite
kommenteille
o Maakunnan kuntien vanhusneuvostojen
toimintakertomusten tiivistelmät vuodelta
2017

Ehdotus:

Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

29.01.2018

12.03.2018
12.03.2018

12.03.2018
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Vanhusneuvosto
40 §
23.11.2017
Vanhusneuvosto
7§
08.02.2018

19 §

VANHUSNEUVOSTO JA EDUNVALVONTA-ASIAT

Vanhusneuvosto 40 §

Vanhusneuvoston yhtenä tehtävänä on seurata ja tarvittaessa
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.
Vanhusneuvoston tulisi asettaa em. seurantaan ja vaikuttavuuden
arvioinnin avuksi ennakkoarviointilomakkeet, joiden avulla em.
vanhusneuvoston tehtävä on selkeä ja johdonmukainen. Vaikutusten
ennakkoarvioinnin lisäarvo päätöksentekoon on moniarvoisen ja
läpinäkyvän päätöksentekokulttuurin tukeminen. Kunnallishallinnossa
erityisesti kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus sekä lautakunnat tekevät
keskeisiä kuntalaisia koskevia päätöksiä. Päätökset ovat mittavia ja
laajoja ja ne vaikuttavat syvästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen.
Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että laaditaan vaihtoehtoisia
päätösesityksiä ja punnitaan tarkasti niiden vaikutukset. On tärkeää,
että päätöksiä tehtäessä voidaan punnita useita vaihtoehtoisia
ratkaisuja, joista voidaan valita kuntalaisten näkökulmista parhaat.
Kun päätöksentekijöille esitellään laajasti, millaisia vaikutuksia heidän
päätöksenteollaan on, valmistelun läpinäkyvyys lisääntyy ja
luottamushenkilöt ottavat vastuuta päätöksenteon vaikutuksista.
Ennakkoarvioinnilla tarkastellaan toteuttaako päätösehdotus kunnan
yleisiä tavoitteita tai hallinnon esityksiä, esim. kuntastrategia.
Kuntastrategia on esityslistan liitteenä 40.1.
Vaikutusten tunnistaminen ja rajaaminen
vanhusneuvostossa seuraavalla tarkastelulla:
Tietyn
ratkaisun
vaikutus

Ei
mitattavissa
olevat
hyödyt

Mitattavissa
olevat
hyödyt

Ei
mitattavissa
olevat haitat

Yksilölle
Ihmisryhmälle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

voidaan

Kv

suorittaa

Mitattavissa
olevat haitat
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Ehdotus:
Vanhusneuvosto keskustelee ennakkoarvioinnin työkaluista, joilla
seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien
palveluiden kannalta.
Päätös:

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
-----

Vanhusneuvosto 7 §
Ehdotus:

Jatketaan asian käsittelyä.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti muistuttaa kunnan hallintokuntia
vanhusneuvoston kuulemisesta asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa.
Puheenjohtaja valmistelee asiaa ja asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa.
-----

Vanhusneuvosto 19 §

Kunnan hallintokuntia on muistutettu kirjeenä 12.2.2018, liite 19.1.
Liitteenä 19.2 puheenjohtajan laatima lomake, jota käytetään
ennakkoarvioinnin apuna.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vanhusneuvoston
ennakkoarviointilomakkeen käyttöön otettavaksi päätösten
ennakkoarvioinnissa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Vanhusneuvosto
14 §
08.02.2018

20 §

KIRJASTOON TUTUSTUMINEN

Vanhusneuvosto 14 §

Kirjastojohtaja Riitta Kantonen on lupautunut pitämään kirjastossa
esittelyn koskien ikäihmisten huomioimisen kirjastossa.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto tutustuu kirjastoon ja esittää mahdollisia toiveita
ikäihmisten huomioimiseen kirjastossa.

Päätös:

Kirjaston hoitaja esitteli kirjaston aineistoja Celia-äänikirjoista ja
ikääntyvien lukemista helpottavista aineistoista.
Päätettiin selvittää vanhainkodin nettiyhteydet ja mahdollisuudet
äänikirjojen kuuntelemiseen mahdollistavien laitteiden hankinta
lahjoituksena vanhainkodin käyttöön.
-----

Vanhusneuvosto 20 §

Kokouksessa esitellään anomus Lions Club Jämijärvelle ja Ladyille
laitteiden hankkimiseksi.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto päättää lähettää liitteen mukaisen anomuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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21 §

HOIVAKIINTEISTÖN MAHDOLLINEN MYYNTI
Jämijärven kunta harkitsee hoivakiinteistön mahdollista myyntiä.
Hoivakiinteistön myyntiä harkitaan, koska kunta haluaa pitää
lähipalveluiden saatavuudesta, työpaikoista ja kiinteistön asukkaista
huolta. Kunnan omistamassa kiinteistössä palvelut tuottaa Posa.
Valtioneuvoston julkaisussa Kuntien kiinteistöriskit Soteuudistuksessa (Leskelä, R-L., ym., 58/2016) arvioidaan kunnille
aiheutuvia sote-kiinteistöjen riskejä. Julkaisussa on riskien suuruutta
arvioitu mm. sijaintikunnan profiilin, kiinteistön iän ja kunnon sekä
maakunnan palveluverkoston lähtökohdista. Jämijärven kunnan
hoivakiinteistö kuuluu kriteerien mukaan luokkaan 2, mikä tarkoittaa,
että sote-uudistuksen jälkeen Jämijärven kunnalla on hyvin suuri
riski jäädä omistajaksi käyttämättä jäävälle iäkkäälle sotekiinteistölle.
Valtio voi myöntää siirtymäkauden jälkeen harkinnanvaraista
avustusta kunnille, joille jää taloudellisia vaikeuksia käyttämättömiksi
jäävistä sote-kiinteistöistä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä riskiä, että
avustus voi myös jäädä saamatta, koska ei ole tiedossa tukeen
oikeuttavia kriteereitä. Mahdollinen tuki koskee tämän hetken tiedon
mukaan vain kuntia. Ellei kiinteistölle löytyisi käyttäjää eikä kunta
saisi harkinnanvaraista avusta, kantaisi kunta yksinään tyhjäksi
jäävän kiinteistön taloudellisen riskin.
Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen tulee kokoukseen kertomaan asiasta.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto käsittelee asiaa ja täyttää ennakkoarviointilomakkeen päätöksenteon avuksi vanhusneuvoston näkökannalta.

Päätös:

Kunnanjohtaja Kirsi Virtasen kanssa käydyn keskustelun jälkeen
vanhusneuvosto keskusteli hoivakiinteistön mahdollisen myynnin
riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toisena vaihtoehtona siten, että
toiminta jatkuu ennallaan riskeistä ja mahdollisuuksista.
Puheenjohtaja ja sihteeri täyttävät ennakkoarviointilomakkeen, joka
hyväksytetään vanhusneuvoston jäsenillä. Ennakkoarviointilomake
saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle päätöksenteon avuksi
vanhusneuvoston näkökannalta.
Tämä asia käsiteltiin 22 §:n jälkeen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Kv
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22 §

OSALLISTUMINEN TYÖSEMINAARIIN PORISSA 11.4.2018
Kaikkien maakunnan vanhusneuvostojen jäsenten ja varajäsenten
sekä kunkin kunnan vanhustyön tekijöiden oma työseminaari
järjestetään keskiviikkona 11.4. Liisanpuistossa Porissa. Liitteenä
22.1 tilaisuuden ohjelma.
Ilmoittautumiset tehdään nyt kunkin kunnan vanhusneuvoston
sihteerille. Näin saadaan väki ilmoittautumaan tutummalle henkilölle
ja varmistetaan, että kukin ilmoittaa itsensä ryhmään, missä ei
välttämättä vielä ole oman vanhusneuvostosi väkeä. Olisi tärkeää,
että yhdestä vanhusneuvostosta ilmoittauduttaisiin mielellään eri
ryhmiin. Näin jää vankkaa tietoa jaettavaksi enemmän omaan
vanhusneuvostoon seminaarin päätyttyä – tieto jakaantuu
paremmin.
RYHMÄT 11.4. työseminaarissa ovat:
1. Ikäihmisten asuminen
2. Itsemääräämisoikeus
3. Miten kehitämme kuntien vanhusneuvostoja
4. Miten vaikutetaan ikääntyneiden palveluihin ja elinoloihin ja mitkä
olisivat tärkeimmät painopistealueet (1-5)
5. Ideoita maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto päättää työseminaariin osallistumisesta. Mikäli
seminaariin osallistutaan, päätetään mihin ryhmään kukin osallistuu.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti osallistua seminaariin ja sihteeri ilmoittaa
seminaariin osallistujat Satakuntaliittoon.
Seminaariin lähtijät ja ryhmät:
Eva Salmela
ryhmä 1
Helena Lehtiö
ryhmä 2
Miia Sjöman
ryhmä 3
Aarre Majamäki
ryhmä 4
Tämä asia käsiteltiin 20 §:n jälkeen.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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23 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
Ei ollut.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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24 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 24.5.2018.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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25 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.03.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

