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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika Torstai 16.5.2019 kello 9:00 

 

Paikka Helenan Soppa, Takojantie 17, Toivala 

 

Läsnä 

 

Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry 

Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry 

Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven eläkeläiset ry 

Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta (paikalla klo 11.08 asti) 

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri, Siilinjärven kunta 

 

Timo Hyötyläinen, liikuntatoimen johtaja (mukana noin klo 9.30 asti) 

Marja Kavilo, hoiva- ja vanhustyön johtaja (paikalla noin klo 9.30 – 11.08) 
Elina Pekonen, sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö (paikalla noin klo 9.30–11.08) 
Markku Sopanen, puheenjohtaja, Asuinalueet ja Kylät ry (paikalla varsinaisen kokouksen 
päätteeksi klo 11.55 lähtien) 
 

Poissa Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry 

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry 

 

 

Käsiteltävät asiat 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa todettiin 

kokouksen läsnäolijat ja poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen. 

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla. Lisätään asialistalla keskustelu 

Tapaamo – toimintamallin kehittämisestä. Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 

3. Siilinjärven kunnan liikuntapalvelut, hinnoittelu ja EU:n vammaiskortin käyttö, Timo Hyötyläinen 

Siilinjärven liikuntapalvelut toteuttavat liikuntaryhmiä eritasoiseen liikkumiseen ja yhteistyötä tehdään myös 

alueen yhdistysten kanssa. Yhteistyö yhdistysten kanssa toteutuu esimerkiksi vierailuna liikuntaryhmissä, 

tapahtumina ja ohjaaja-koulutuksina. Siilinjärvi tarjoaa yhdistyksille myös avustuksia sekä tiloja käyttöön 

veloituksetta.  

Eläkeläisten ja erityisryhmien alennuskortti on käytössä Fontanellaan ja Kunnonpaikkaan. Käyntikertoja 

vuonna 2018 oli yhteensä noin 16 000. Maanantaisin kiertää eläkeläisten ja erityisryhmien uintikuljetus.  

Voimaa vanhuuteen ohjelman myötä toteutetaan myös toimintaa. Ulkoiluystävä koulutukseen toukokuussa 

tulossa yli 20 koulutettavaa. Tietoa koulutuksesta jaettu sosiaalisen median kanavissa, järjestöjen ja muissa 
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ryhmissä ja verkkosivuilla. Toukokuussa toteutetaan myös vertaisveturikoulutus, johon on tulossa reilu 10 

henkeä. Liikuntatoimessa on käynnistetty myös tehoharjoittelu - toiminta keväällä 2019. 

EU –vammaiskortti haetaan Kelan kautta. Siilinjärvellä Fontanella ja Kunnonpaikka ovat ilmoittautuneet 

mukaan vammaiskortin käyttöön/palveluntuottajiksi. Vammaiskortin käyttäjän on mahdollista saada 

avustaja mukaan veloituksetta.   

Pohdittavaksi, voisiko EU- vammaiskortin käyttöä laajentaa esimerkiksi kulttuuripalveluihin. Aiheesta tulee 

olla yhteydessä ko. toimijoiden/yritysten kanssa. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksen EU-

vammaiskortin käytön laajentamisesta.  

Liitteenä Timo Hyötyläisen esitys.  

 

4. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus, Marja Kavilo  

Edellinen hankintakierros toteutettiin vuonna 2015 ja sopimukset tulivat voimaan vuonna 2016.  

Tarjouskilpailuun lähetettävä palvelukuvaus koskee ikääntyneiden tehostetun palveluasumista, joka 

sisältää asunnon, ympärivuorokautisen hoivan ja hoivan sekä ateriapalvelut. Tehostetun palveluasumisen 

yksikössä henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukuvaus sisältää minimitason, jolla palvelu 

tulee tuottaa, jotta voi osallistua tarjouskilpailuun.  

Kuvauksessa on mukana muun muassa toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten kirjaaminen. Yhtenä 

kohtana asukkaille ja omaisille toteuttavat palautekyselyt. RAI- arviointi oltava myös mukana ja sitä tulee 

päivittää kaksi kertaa vuodessa.  Organisointiin ja toimintaedellytyksiin ehdotetaan kirjattavaksi kohta 

palveluyksikön oman toiminnan säännöllisestä seuraamisesta ja arvioinnista.  

Palvelukuvauksessa henkilöstöstä esillä ovat kelpoisuusvaatimukset, opiskelijat ja työkokeilussa olevat, 

henkilöstömitoitus, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi.  

Palvelukuvaukseen tulee vaatimus sähköisen järjestelmän käytöstä.  

Toimitiloihin liittyen kirjataan sijainnista, tiloista, varusteista, turvallisuudesta sekä siivous-, jäte- ja 

tekstiilihuollosta.  

Asukkaan asema ja oikeudet kohdassa on esillä hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, asukkaan 

edunvalvonta, yhteistyö omaisen ja läheisen kanssa, asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 

sekä merkityksellinen ja arvokas elämä (osallisuus ja yhteisöllisyys, virikkeellisyys, ulkoilu ja ravitsemus).  

Terveyden ja sairaanhoidon toteuttamisesta listataan terveyden- ja sairaanhoidollisista palveluista, 

lääkehoidosta ja saattohoidosta.  

Asiakastietojen käsittelyssä on mukana kohdat; dokumentointi, tietosuoja, arkistointi ja asiakaspapereiden 

palautuksesta tilaajalle, seuranta ja kustannusvastuu.  

Kilpailutus käynnistyy kesällä 2019 ja sopimukset astuvat voimaan alkuvuodesta 2020.  

Kilpailutuksen palvelukuvauksen täyttäminen on ehto kilpailutukseen osallistumisesta.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdottaa pohdittavaksi, pitäisikö kilpailutukseen ottaa mukaan laadun 

pisteytys.  

 

Kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinnan kilpailuttamisesta, Elina Pekonen  

Kilpailutus kohdistuu yli 18-vuotiaiden kehitysvammaisten asumispalveluihin. Toiminta-alueena Pohjois-

Savo. Kilpailutuksen lähtökohtana on kehitysvammaislaki.  

Tällä hetkellä kunnan omana palveluna on Päivänkierto ja tukiasunnot. Lisäksi hankitaan palveluja 

Vaalijalan kuntayhtymältä (Kihmula, Pisa ja Sipuli) sekä ostopalveluina eri toimijoilta.  

Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa on samoja kuvauksia kun ikäihmisten kohdalla. 

Kilpailutukseen kuluu asunto- ja asumiseen liittyvät palvelut. Henkilöille tulee olla yksiö tai omahuone. 

Palveluista on kuvattu muun muassa avustaminen asumisessa, liikkuminen sekä kuntoutuksen ja 




Vanhus- ja vammaisneuvosto 16.5.2019







Terveys- ja erityisliikunta


Terveys- ja erityisliikuntapalveluita pyritään kehittämään yhteistyössä eri 


toimialojen kanssa. Siilinjärven erityisliikuntaryhmien liikunnan järjestämisestä 


vastaavat suurelta osin paikalliset erityisliikuntajärjestöt. 


Tarkemmin liikuntaryhmiin voi tutustua syksyisin 


julkaistavan terveysliikuntakalenterin avulla.







Liikuntapalveluiden toimintaa…


• Eläkeläisten ja erityisryhmien alennuskortti Fontanellaan ja Kunnonpaikkaan (yli 16 000 


käyntikertaa v. 2018)


Kortti on voimassa arkisin Fontanellan aukioloaikoina ja Kunnonpaikkaan arkisin klo 8.00 – 13.00 ja


viikonloppuisin klo 9.00 – 13.00. Esitettävä eläkekortti, kelakortti tai päätös.


• Eläkeläisten ja erityisryhmien uintikuljetukset Fontanellaan







Avoimet liikuntaryhmät


”Liikettä ja lihaskuntoa jokaisen oman jaksamisen mukaan seisten tai tuolilla istuen. 


Vetristytään, venytään ja vanutaan!”


Aamujumppaa, tuolijumppaa, varttuneitten jumppaa, tasapainoryhmiä, palloilua…


Varttuneiden kuntosaliryhmät: ”toimintakyvyn mukaisia ryhmiä”











Yhteistyö järjestöjen kanssa ym


• Vierailut liikuntaryhmissä


• Tapahtumat


• Ohjaajien koulutukset / ideapäivät


• Ohjaaja-avustukset


• Koulutusavustukset







Voimaa vanhuuteen







EU-vammaiskortti


Fontanella


• avustettava asiakas / vammaiskortin haltija maksaa kylpylälipun normaalisti ja avustaja


pääsee veloituksetta


Kunnonpaikka


• kortin haltija saa lipun alennettuun hintaan ja avustaja pääsee veloituksetta, kun kortissa on


A-merkintä   https://kunnonpaikka.com/fi/kylpyla-spa/info/erikoisryhmien-alennukset


https://www.vammaiskortti.fi/



https://kunnonpaikka.com/fi/kylpyla-spa/info/erikoisryhmien-alennukset

https://www.vammaiskortti.fi/



tanja.tilles-tirkkon
Tiedostoliite
Liikunta_Timo_Hyötyläinen.pdf
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lääkehoidon toteuttaminen. Asiakkaat voivat käydä päivittäin opiskelemassa, päivä/työtoiminnassa tai 

töissä.  

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on neljä palvelutasoa: 1) ajoittainen avuntarve, 2) toistuva 

avuntarve, 3) runsas avuntarve ja 4) jatkuva avuntarve. Kilpailutuksessa mukana myös lyhytaikainen 

palveluasuminen, esim. omaishoidon vapaan tai tilapäishoidon aikana. Kilpailutus sisältää myös virike- ja 

päivätoiminnan.  

Henkilömitoitus vähintään 0,75 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Kilpailutuksessa korostuu tällä kertaa 

henkilöstön osaamiseen liittyvät asiat.  

Liitteenä Elina Pekosen esitys. 

 

5. Voimaa vanhuuteen ohjelman (päättäjien ja ikääntyneiden yhteiskävelyt) toteuttaminen 

Siilinjärvellä, mukana olevat kertovat 

Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa hoitaakseen vanhusten viikon 10.10.2018 ikääntyneiden ulkoilun 

aikavälillä klo 10-12. Suunnitelmaan ulkoiluun liittyväksi makkaran grillaaminen ja mehu. Paikkana 

Siilinladun maja. Mukana toteutuksessa Arja, Viljo ja Rauno sekä varaukselle Erkki.  

  

6. Vanhustenviikon (6 - 13.10.2019) ja vammaisten päivän suunnittelun eteneminen 

Ohjelmarunko julkaistu ja tulee kansalaisopiston lehteen. Tanja jakaa ohjelman sähköpostilla neuvoston 

jäsenille. Ohjelmassa on uutta ikääntyneiden ulkoilutapahtuma ja elämyksellinen museoesittely.   

Vanhus- ja vammaisneuvosto kustantaa Vivateksen toteuttaman esityksen osin ja osallistujien omavastuu 

on 5 €.  Esitykseen mahtuu noin 40 henkeä. Pyydetään, että esityksiä voisi myös toinen, jossa henkilöstön 

kustannus 5 €.  Ensimmäinen näytös vanhusten viikolla ja toinen näytös voi olla myöhemmin. Tanja 

selvittää, josko Vivateksen henkilöstö voisi ottaa vastaan esitykseen ilmoittautumiset vai miten toimitaan.   

 

7. Palaute Lautakuntien kokouksista ja valtuuston kokouksesta, mukana olleet kertovat 

Valtuuston kokousta ei ole tässä välissä ollut. Sivistyslautakunnan ja Teknisen lautakunnan edustajat 

eivät ole paikalla kokouksessa. Sote-lautakunnan jäsen oli estynyt osallistumaan viimeisimpään 

kokoukseen.  

 

8. Mahdolliset muut asiat 

Mummon kammarin avajaisiin 21.5. menossa Viljo, Erkki, Matti, Erja ja Arja esittelemään Vanhus- ja 

vammaisneuvoston toimintaa.  
 

9. Kokouksen päättäminen 

     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 

10. Kuopion vanhusneuvoston vierailu 

 

11. Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n esittely, Markku Sopanen  

Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry kokoaa yhteen Siilinjärven eri asuinalueet. Yhdistys on toiminut yhden 

vuoden ajan.  

 

 

Muistion kirjasi Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

  Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  

 

Jakelu  Vanhus- ja vammaisneuvosto 




Kehitysvammaisten asumispalvelujen 


kilpailuttaminen


Elina Pekonen


Sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö







Kehitysvammaisten ymp.vuorokautinen


asuminen ja lyhytaikainen asuminen


• Taustalla laki kehitysvammaisten erityishuollosta (kehitysvammalaki)


”Henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai 


häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, 


vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada 


tarvitsemiaan palveluita.”


• Nykyinen kausi ollut 1.1.2016 alkaen, kilpailutus, uusi 1.1.2020 


alkaen


• Kilpailutus on kehitysvammaisille, jotka ovat yli 18v.


• Järjestetään omana palveluna (Päivänkierto + tukiasunnot), 


hankitaan Vaalijalan kuntayhtymältä (Kihmula, Pisa & Sipuli) sekä 


ostopalveluina eri toimijoilta.


• Tulevaisuuden tarpeet







Kehitysvammaisten asumispalvelut (1)


• Asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä 


asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.


• Palveluja: avustaminen asumisessa, liikkumisessa ja asioinneissa, 


pukeutumisessa, henk. koht. hygieniassa, ruokataloudessa, 


siivouksessa, hyvinvoinnin edistämisessä sekä palvelut, joita 


tarvitaan asiakkaan terveyden, kuntoutuksen ja lääkehuollon 


toteuttamisessa.


• Asiakkaat voivat käydä päivisin opiskelemassa, 


päivä/työtoiminnassa tai töissä.


• Asiakas maksaa itse vuokransa, ravintokustannukset ja 


elämismenoja (esim. sähkö, puhelinkulut, henk.koht. lääkkeet, omat 


tarvikkeet)







Kehitysvammaisten asumispalvelut (2)


• Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 4 eri 


palvelutasoa (ajoittainen avuntarve, toistuva avuntarve, 


runsas avuntarve & jatkuva avuntarve)


• Lyhytaikainen palveluasuminen esim. omaishoidon 


vapaan tai tilapäishoidon aikana. Enintään 4 viikkoa.


• Viriketoiminta


• Päivätoiminta (tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus)


• Henkilöstömitoitus vähintään 0,75 hoitotyöntekijää 


asukasta kohden.





tanja.tilles-tirkkon
Tiedostoliite
Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailuttaminen.pdf
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Siilinjärven kunnan verkkosivut 


