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Tea Jouhki,   SRK:n diakoniatyö ja SPR 
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Jenni Kumpumäki,  sihteeri, yhteisöasiamies 
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Jukka Lehtosaari,  hyvinvointipalveluiden edustaja 
Sami Laukkanen,  teknisten palveluiden edustaja 
 

 

 
Asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03 ja totesi läsnäolijat.  
 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 

työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslistan työjärjestys. 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Parttimaa ja Armas Niemi. 

 
4. Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset  

 
 Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyt tiedoksi. 

Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi. 
 
5. PPKY Selänne ja ikääntyneiden palvelut 
 
PPKY Selänteen hoito- ja vanhustyön johtaja Virpi Jaatinen kertoo 
vanhuspalveluiden ajankohtaisista asioita. Keskustellaan 
vanhusneuvoston jäsenten saamista yhteydenotoista liittyen ikääntyneiden 
palveluihin. 



Virpi Jaatinen kertoi vanhuspalveluiden hoitajatilanteesta. Tällä hetkellä 
kotihoidossa on hyvä tilanne. Kaikki vakanssit on täytetty. Uusi 
päivätoiminnan ohjaaja on aloittanut työssään. Heinäkuussa alkanut 
lähihoitajakoulutus ja syyskuussa alkava sairaanhoitajakoulutus 
helpottavat Selänteen hoitajatilannetta. 
 
Tuetun asumisen palvelua Virkkulakodissa. 6 yksiötä on varattu Selänteen 
asiakkaille. Yksi kotihoidon työntekijä on paikalla sekä aamu- ja 
iltavuorossa. Tuetussa asumisessa ikäihminen saa apua ja tukea, jotta 
pärjäisi mahdollisimman pitkään itsenäisesti kotona.  

  
Palvelusuunnitelmat. Hoitosuunnitelmat tehdään asiakaslähtöisesti 
asiakkaan ja yksikön keskeisenä asiana. Ppky Selänne ei ole mukana 
hoitosuunnitelman laadinnassa. Ppky Selänne tekee tarkastuskäyntejä 
tehostetun palveluasumisenyksiköihin, mutta salassapitolain mukaan 
kaikkia ja kaikkien asiakkaiden tietoja ei voida käydä läpi tarkastuksissa. 
Asiakkaan läheisillä on osavastuu hoitosuunnitelmien päivittämisestä.   

 
Hoitajamitoituksen valvonta. Ppky Selänne valvoo tehostetun 
palveluasumisen yksiköiden hoitajamitoitusta. Kesällä sijaispula on 
näkynyt niin, ettei yksiköt ole voineet ottaa uusia asiakkaita vastaan. 
Pyhäjärvellä ei ole kuitenkaan ollut jonoja tehostettuun palveluasumiseen.  

 
Arviointiyksikkökäynnit. Arviointiyksikkö Reisjärvellä on sosiaalipuolen 
yksikkö, sen vuoksi Kela-kyytiä ei voida myöntää arviointiyksikkömatkoille. 
Arviointi- ja kuntoutusyksikössä seurataan, kuntoutetaan ja arvioidaan 
asiakkaan tilannetta. Ensisijaisesti arvioinnit tehdään asiakkaan kotona, 
mutta jos asiakas ei enää pärjää siellä, arviointi toteutetaan 
arviointiyksikössä. Jos tilanne kotona romahtaa yllättäen, uusi jakso 
arviointiyksikössä on tarpeen. Arviointiyksikkö on kodinomaisempi paikka 
kuin akuutti vuodeosasto ja kun yksilö ei tarvitse enää vuodeosaston 
akuutti palvelua, hänet siirretään arviointiyksikköön, jos hän ei pärjää vielä 
kotona. Kyytikuluihin voi saada harkinnanvaraista toimeentulotukea. 
Vanhusneuvosto kysyi Virpi Jaatiselta, voisiko Ppky Selänne korvata 
asiakkaalle arviointiyksikön matkakuluja.  

 
Kotisairaalan saattohoito. Kotisairaalapalvelulla turvataan asiakkaan 
sairaanhoidon tarve kotiin. Kotisairaala on tukena sairaalasta kotiutuessa, 
kotona ja palveluasumisessa tapahtuvassa sairaanhoidossa sekä 
saattohoidossa. Kotisairaala toiminta on lääkärijohtoista. Henkilö tarvitsee 
diagnoosin, hoitosuunnitelman ja lähetteen tullessaan kotisairaalan 
asiakkaaksi. Kotisairaala on vaihtoehto osastohoidolle. Saattohoito 
päätöksen tekee lääkäri. Lääkärin kanssa voidaan sopia, missä vaiheessa 
ollaan yhteydessä kotisairaalaan, mm. milloin tarpeen aloittaa kivunhoito 
kotona. 
 
Hyvinvointialueelle siirtyminen. Hyvinvointialueella sote-palvelut 
muodostetaan kuudelle alueelle. Pyhäjärvi kuuluu Oulun eteläiseen ja 
rannikkoalueeseen. Jotkin erityispalvelut toteutetaan koko Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Hyvinvointialueella pyritään siihen, että tarpeeseen 
nähden kaikilla on samantasoiset palvelut koko hyvinvointialueella. Tähän 
vaikuttavat mm. ikärakenne ja sairastavuus. Palveluja keskitetään ja osa 



palveluista säilyy edelleen lähipalveluina. Esimerkiksi kotihoito ei 
luultavammin muutu mitenkään. Hallinnolliset rakenteet supistuvat 
huomattavasti. 
 
Lopuksi keskustelimme vielä lääkäripalveluista, palveluiden 
heikkenemisestä ja tiedottamisesta. Koetaan että, keikkalääkärit 
vaikeuttavat hoitoon pääsyä. Omalääkäripalvelua kaivataan. Virpi kertoi, 
että Ppky Selänteen kotihoidossa on omalääkäri, joka hoitaa kotihoidon 
asiakkaiden asiat.  Lisäksi ollaan huolissaan mm. muistipalveluiden 
heikkenemisestä. Pyhäjärvellä ja lähialueella on hyvällä tasolla 
muistisairauksien hoito. Ollaan huolissaan siitä, että muistisairauksien 
hoito tulee heikkenemään hyvinvointialueelle siirryttäessä.  
 
Vanhusneuvosto toivoo, että Ppky Selänne kehittää tiedottamistaan ja 
heidän tiedotuskanaviltaan löytyisi ajantasaiset tiedot erikoishoitajien 
vastaanotoista. 

 
Virpi Jaatinen kertoi, että Ppky Selänteeltä on syksyllä tulossa 
tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan nykyistä palveluista ja hyvinvointialueelle 
siirtymisestä.  
 
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 
6. Vanhusneuvoston loppuvuoden toiminta 

 

Tarkastellaan vanhusneuvoston toimintaa loppuvuoden osalta vuosikellon 
pohjalta. Sovitaan muun muassa kohtaamiskahvien jatkosta ja 
keskustellaan Vanhustenviikon ohjelmasta.  
 
Keskusteltiin vuosikellon pohjalta loppuvuoden toiminnasta. 
Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.10.2022 teemalla Yhdessä luontoon – 
joka iän oikeus. Kulttuuripalvelut kokoaa tänäkin vuonna yhteisen 
ilmoituksen vanhustenviikon tapahtumista. Ideoimme kokouksessa 
pääjuhlan järjestämisestä ja kuinka vanhusneuvoston jäsenet olisivat 
kohdattavissa ja jututettavissa viikolla.  
 
Vanhusneuvoston kohtaamiskahveja jatketaan syksyllä. Kohtaamiskahvit 
järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa. Ideoitiin, että kohtaamiskahvit 
voitaisiin järjestää eri paikoissa: Lähdentien päivätoiminnassa, 
Vanhustenviikon osatapatumissa, Heimolassa, Virkkulakodissa, 
Nuokkarilla ja Pyhäjärven Kohtaamispaikassa. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jumalanpalvelus on sunnuntaina 6.11.2022  

 
 Esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös: Vanhusneuvosto osallistuu vanhustenviikon osatapahtumiin ja on 
tavattavissa keskiviikkona 5.10.2022 klo 10-13 Koe Korhosenniemi-
tapahtumissa sekä Entisten nuorten nuokkari-tilaisuudessa. Sihteeri 
välittää vanhusneuvoston ideat kulttuurituottajalle. Kohtaamiskahveja 
jatketaan syksyllä. Sihteeri valmistelee kohtaamiskahveja. 
Vanhusneuvosto osallistuu jumalanpalvelukseen sunnuntaina 6.11.2022 



Puurojuhla järjestetään joulukuussa. Puurojuhlaa suunnitellaan tulevissa 
kokouksissa.   
 
7. Vanhusneuvoston määrärahaesitys vuoden 2023 talousarvioon 
 
Kaupungin talousarvioon vanhusneuvoston kustannuspaikalle on vuodelle 
2022 varattu yhteensä 3155 euron määräraha. Keskustellaan 
määrärahasta ja tehdään esitys vuoden 2023 talousarvioon. 
 
Esitys: Vanhusneuvosto tekee esityksen kaupungin talousarvioon 
vanhusneuvoston määrärahasta vuodelle 2023. 
Päätös: Vanhusneuvosto esittää vanhusneuvoston määrärahaksi 3155 
euroa vuodelle 2023.  

 
8. Tiedoksi saatettavat asiat  
-Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä ke 2.11 klo 9.30–16. Käynnistyy 
vammais- ja vanhusneuvostopäivän yhteisellä aamupäivällä. 
Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä. Edellisen vuoden materiaalit luettavissa: 
Vanhusneuvostopäivä - Avoinhallinto.fi 

-Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2.11 Pyhäjärvellä.  
 
Vanhusneuvosto käsittelee seuraavassa kokouksessa, kuinka 
vanhusneuvosto osallistuu yllämainittuihin tilaisuuksiin.  

 
9. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
-Pyhäjärven Eläkeläiset ry. Pyhäjärven Eläkeläiset ry osallistuu 
Seniorimessuille 17.-18.9.2022 Oulussa. Pyhäjärven Eläkeläisillä on 
yhteinen pöytä Jokilaaksojen aluejärjestön kanssa. ”Kulje kanssain” 
laivaristeily järjestetään 13.-14.9.2022 (Helsinki-Tallinna-Helsinki).  

 
10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan sopiminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.23 
 
 
29.8.2022, Pyhäjärvellä 
 
 
 
Taimi Piippo    Jenni Kumpumäki 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
 
Kaija Parttimaa    Armas Niemi 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
 
  
 

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vanhusneuvostopaiva/

