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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kokousaika Perjantai 4.2.2022, kello 9.00-11.30 

Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone (tai Teams-osallistuminen) 

Kutsuttu Reino Kuopusjärvi, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry, puheenjohtaja (+) 

 Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry, varapuheenjohtaja (+) 

 Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys (+) 

 Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry (+) 

 Eeva-Kaarina Nurmiranta, Siilinjärven invalidit (+) 

 Maija Leena Pitkänen, Pohjois-Savon muisti ry (+) 

 Ari Ruotsalainen, Puijon diabetesyhdistys (+) 

 Annika Turunen, Pohjois-Savon näkövammaiset ry (+) etänä 

 Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta (+) etänä 

 Marja Kavilo, hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja (-) 

 Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja (+) 

Tanja Moilanen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri (+) 

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Kokouksen läsnäolijat on merkitty (+/-) -merkinnöin. Lisäksi kokoukseen osallistui asiantuntijoina MVH:lta 

Jukka Ahonen ja Henrik Väänänen sekä hankekoordinaattori Annikki Venetvaara. 

2. Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke 

Rakennussuunnitelman läpikäynti ja kommentointi 

Keskustelutilaisuus rakennuttajan kanssa tulevasta ikääntyvien talosta ja siihen liittyvistä kehitysideoista. 

Neuvosto sai etukäteen perehdyttäväksi ikääntyvien talon piirustukset hankkeen koordinaattoreilta. Ra-

kennuttajan edustajat esittelivät rakennussuunnitelmaa ja keskusteltiin rakentamisessa huomioon otetta-

vista seikoista.  
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Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt muutama vuosi sitten. Tavoitteena on tarjota helposti saavutetta-

via, lähellä palveluita olevia, kohtuuhintaisia välimuotoisia asuntoja. Suunnitelmana on, että jatkossa hy-

vinvointialue vuokraa kiinteistön kokonaisuudessaan, millä voidaan tarjota asukkaille alhaisemmat vuok-

rat. Henkilöstö on paikalla päiväaikaan, mutta tarjolla ei ole ympärivuorokautista hoivaa. Tämänhetkisen 

suunnitelman mukaan asunnot ovat noin 30–50 m2. Rakennuttajan esitysmateriaalit muistion liitteenä. 

Päätös: Keskusteltiin seuraavista tekijöistä, jotka olisi hyvä huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa: 

Sijainti: meluselvitykset  

Tilojen suunnittelu: 

- isommat asunnot  

o pariskunnille mahdollisuus asua yhdessä 

o huomio siihen, että myös apuvälineet mahtuvat ja niitä pystyy käyttämään 

- wc- ja kylpyhuonetilojen esteettömyys  

o pääsy mm. pyörätuolilla, sähköpyörätuolilla ja turnerilla 

o suunnittelu käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa 

o pyörätuolilla lavuaarin lähelle pääseminen 

- keittiötilat 

o mahdollisuus saada säädettävät tasot 

o kaappien alaosien tulisi olla tyhjiä – pääsy pyörätuolilla 

- mahdollisuus saada esim. 1 asuntoon / kerros sähkösäätöiset kalusteet 

- mahdollisimman matalat kynnykset – pääsy myös mm. turnerilla 

- käytäväkaiteet 

- kattoterassi: mahdollisuus rakentaa oleskelutila, jossa istutuslaatikoita 

- pysäköintipaikat 

Materiaalit 

- ikkunamateriaalien valinta: kaiku (näköesteiset) / heijastavuus 

- lattiamateriaalit, ei syviä uria kaakelointien välissä – pääsy pienipyöräisillä apuvälineillä 
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Ikäihmisten asumiseen liittyvä kysely 

Hankekoordinaattori Annikki kävi läpi syksyllä toteutetun ikäihmisten asumisen -kyselyn tuloksia. Esitysma-

teriaali on muistion liitteenä.  

Päätös:  

Todettiin, että kyselyn kautta on saatu koottua arvokasta tietoa, joka olisi hyvä saada tietoon mm. kunta-

päättäjille. Pohdittiin, voisiko tietoa kyselyn tuloksista välittää myös mm. taloyhtiöille, jotta he voisivat poh-

tia mahdollisia parannuksia asumiseen. Tuloksia voisi välittää tietoon myös Trafille ja keskustella mm. lii-

kennevalojen ajastuksesta. Keskusteltiin myös siitä, että sekä hankkeen että kyselyn tuloksia olisi hyvä 

saada näkyviin esim. Uutis-Jousen -jutun kautta.  

3. Maakunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen käynnistäminen 

Aluehallitusten on asetettava hyvinvointialueelle ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. PSOTE20-hanke 

valmistelee ko. neuvostojen käynnistämistä. Osana valmistelua kunnallisia vanhus- ja vammaisneuvostoja 

on pyydetty kommentoimaan neuvostojen toimintasääntöjä. Keskusteltiin toimintasääntöjen luonnoksista 

sekä huomioista, jotka Tanja M lähettää asian valmistelijoille.  

Päätös: Todettiin, että toimintasäännöt ovat vielä luonnosvaiheessa ja niitä on syytä vielä täsmentää. Haas-

teelliseksi toimintasääntöjen kommentoinnin teki se, että valmisteilla oleva hallintosääntö ei ollut saman-

aikaisesti nähtävänä. Toimintasäännöissä on hyvä puhua järjestelmällisesti hyvinvointialueesta maakunnan 

sijaan. Neuvostot asetetaan hyvinvointialueelle.   

Keskusteltiin neuvostojen nimeämiskäytännöistä ja todettiin, että ehdotettu nimeämiskäytäntö vaikuttaa 

sekavalta. Nimeämisen tulisi olla suoraviivainen ja siinä tulisi varmistaa se, että kaikki kunnat saavat halu-

tessaan edustajansa neuvostoon. Samanaikaisesti on hyvä varmistaa, että neuvostossa olisi tasapainoisesti 

edustajia alueen keskeisimmistä järjestöistä.  

Todettiin, että toimintasääntöjen tehtävät ja niiden yhdenmukaisuus neuvostojen välillä on hyvä vielä tar-

kistaa. Lisäksi hyvinvointialueen tehtäviin on hyvä täsmentää, että toimintasäännössä määritetään neuvos-

toja koskevia hyvinvointialueen tehtäviä. Todettiin myös luonnoksen vammaisasiamiehen asema ja tehtä-

vät epäselviksi ja raskaiksi. 
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Tanja M on lähettänyt neuvoston huomiot toimintasääntöjen valmistelijoille pe 4.2.   

4. Toimintakertomus 2021 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka toimitetaan kunnanhallituk-

selle tiedoksi maaliskuun loppuun mennessä. Käytiin läpi toimintakertomuksen luonnosta ja keskusteltiin 

siihen liittyvistä täsmennyksistä. 

Päätös: Lisätään vuoden 2021 toimintakertomukseen myös uuden neuvoston jäsenet. 

5. Toimintasuunnitelma 

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan, neuvoston tulee laatia vuosittain toimintasuun-

nitelma, joka toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi / hyväksyttäväksi. Keskusteltiin toimintasuunnitel-

masta sekä keskeisistä teemoista.  

Päätös: Täsmennetään toimintasuunnitelmaa esiin nostettujen seikkojen osalta: seuranta, hyvinvointialu-

een valmistelun seuranta sekä yhteistyötahot. Keskusteltiin, että keskeisiä seurattavia teemoja on mm. 

kotihoidon ja omaishoidon tilanne ja ikääntyneiden hyvinvointi. Pohdittiin, että olisi toimintaan olisi hyvä 

saada mukaan myös laitoksia ja muita tahoja. Todettiin, että mielenterveyteen liittyvät näkökohdat sisäl-

tyvät suoraan toimintasuunnitelmaan ja pyritään saamaan mielenterveyteen kohdistuvat järjestöt myös 

mukaan mm. vanhusten viikon suunnitteluun ja toteutukseen.  

Sovittiin, että Tanja M selvittää mahdollisuutta saada esite vanhus- ja vammaisneuvostosta. Lisäksi todet-

tiin, että neuvostosta olisi hyvä saada juttu Uutis-Jouseen jossain vaiheessa.  

6. Akuliinan palotarkastus 

Palvelukeskus Akuliinassa on siirretty yhteinen televisio palotarkastuksen ohjeistuksen mukaisesti. Asiaa 

on käsitelty laajalti mediassa ja tilanne on herättänyt huolta. Keskusteltiin Akuliinan tilanteesta ja siitä, 

mitä neuvosto voisi tehdä asian suhteen.  

Esitys: Todettiin, että Akuulinan televisiolla on ollut monia myönteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvoin-

tiin, mm. toimintakykyyn, osallisuuteen, yhteisöllisyyteen sekä digitaitoihin liittyen. Televisiota on käy-

tetty myös mm. seurakunnan striimattujen tapahtumien seurantaan. Yrjö ja Hanna -säätiö on saanut en-

simmäisen kehotuksen asian ratkaisemisesta pari vuotta sitten. Pohdittiin sitä, kuinka tilanne on hoidettu 
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ja onko kaikki mahdolliset muut vaihtoehdot selvitetty. Keskusteltiin siitä voisiko neuvosto laatia lausun-

non, joka kohdistuisi mm. hyvinvointiin, turvallisuuteen ja yhteistyöhön. Päädyttiin kuitenkin siihen, että 

pyydetään ensin selvitys säätiöltä tilanteesta ja sen hoidosta. Palataan asiaan selvityksen jälkeen.  

7. Terveiset lautakunnista 

Tekninen lautakunta, käsiteltyjä asioita: kunnan tilojen terveellisyyttä ja sisäilmakysymyksiä.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta, käsiteltyjä asioita:  

- valmistuvaan terveyskeskukseen tutustuminen 

- asiakasmaksut tarkistetaan 2 v. välein. Asiakasmaksut sekä maksukatto nousevat hieman. Maksu-

kattoon sisältyy jatkossa kuitenkin myös mm. hammashuolto. Terveydenhuollon maksukattoa on 

seurattava itse. Lääke- ja matkakulujen maksukaton kertymistä seuraa Kela.  

- hoiva- ja palveluseteleiden suuruudet 

Sivistyslautakunta, käsiteltyjä asioita: 

- kansalaisopiston yhdistyminen Kuopion kanssa > kansalaisopistot säilyvät itsenäisinä 

- hyvinvointialueella Vallijalan kuntoutuslaitoksen koulu jää Pieksämäen kunnalle, joka järjestää 

opetuksen. Sivistyslautakunnassa on käsitelty Vaalijalan koulun kulujen jakautumisesta > Siilinjär-

ven esitys on se, että maksut siilinjärveläisistä koulussa käyvistä lapsista määräytyvät kuten sai-

raalakouluista eli todellisten kulujen mukaisesti. 

8. Muut mahdolliset asiat 

Hankintaesitys liikuntatoimelle: vammaisille tarkoitettu hiihtokelkka ns. sivuvaunu. Kyseiset apuvälineet 

ovat yksilöllisesti mitoitettavia, joten sellaisen yhteiseen käyttöön hankkiminen ei palvele kuntalaisia.  

9. Seuraava kokousaika  

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi: pe 1.4. klo 9–11.30, Innocum soten kokoushuone /Teams.  

- asialistalla mm.: vanhusten viikko ja työryhmien jäsenten sopiminen 


