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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on tarkastettavana 14.5.2021 ja sen jälkeen nähtävillä kunnantalon
neuvonnassa. Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
17.05.2021
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköisesti 3.5.2021 ja postitettu kolmelle jäsenille 04.05.2021
Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt
osallistumasta kokoukseen.
---
Kokouksessa vierailee klo 13.30 Essote Ky:stä valvontakoordinaattori Ria-Liisa
Jokinen, Annintuvan sekä Männikön esimies Ritva Berg ja vanhus- ja vammaispalvelun
palvelupäällikkö Marjo Räsänen.

Kokouksessa vierailee klo 15.00 alkaen kirjastonjohtaja Sari Tulla, jonka vastuualueelle
on 1.4.2021 siirtynyt kunnassa ennakoiva hyvinvointipalvelu. Sari Tulee kertomaan
ikääntyvien ja vammaisten asumiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tukipalveluista ja
mahdollisuuksista.

Ehdotus
1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi ja merkitään vierailut
tiedoksi.
Päätös
Neuvosto merkitsi vierailut tiedokseen ja hyväksyi ehdotuksen, Essote Kyn vierailusta
laaditaan muistio pöytäkirjan liitteeksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 14.5.2021 Pöytäkirja on tarkastettavana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kokouksesta seuraavana maanantaina 17.5.2021 virka-aikana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston päätöksistä ei
voi valittaa. Pöytäkirja julkaistaan nettiin kunnan kotisivuille.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Helvi Marttinen ja Pentti Laitinen.
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§3
Reissu Ellu -toiminta ja osallistuminen
KNGDno-2021-37
Etelä-savossa on käynnissä ReissuEllu – Hyvinvointia kehittävä liikkuva
oppimisympäristö -hanke, jonka puitteissa terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllu
liikennöi myös Kangasniemen alueella. Tällä hetkellä liikennöinti on tauolla alueen
koronatilanteesta johtuen, mutta tavoitteissa on päästä taas 11.1.2021 liikkeelle. Teija
Räihä FT, TtM, KM Projektipäällikkö ReissuEllu – Hyvinvointia kehittävä liikkuva
oppimisympäristö -hanke ja Etelä-Savon Koulutus Oy tiedustelee, että olisiko
Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvostolla kiinnostusta olla hankkeessa mukana
esimerkiksi niin, että ReissuEllu veisi mahdollisia ajankohtaisia asioitanne tai
materiaalianne kylille? Kaikenlainen yhteistyö on mahdollinen, joten pienelläkin
yhteistyöllä voidaan lähteä liikkeelle.
Yksi yhteistyön muoto voisi olla osallistuminen ReissuEllun toimintaan, mikäli
neuvoston jäsenillä olisi kiinnostusta. Mukaan lähteminen onnistuu,
kun suunnitellaan miten se käytännössä toteutuu. ReissuEllussa mahtuu
matkustamaan.
Mahdollisuus on pitää myös esittelyjä etänä. Autossa laitteisto tätä varten, joten
esittely onnistuu myös esim. teamsin kautta.
ReissuEllu liikennöi alustavien aikatalujen mukaisesti ja näiden
pohjaltakin voisi miettiä neuvoston osallistumista.

Esittelyt ja tapaamiset vuoden 2021 alusta
Makkolan Toukola
Toukolantie 19, Kangasniemi
11.1.2021 klo 9.30-11.30
8.2.2021 klo 9.30-11.30
15.3.2021 klo 9.30-11.30
12.4.2021 klo 9.30-11.30
10.5.2021 klo 9.30-11.30
7.6.2021 klo 9.30-11.30
Synsiön seuran talo
Synsiöntie 55, Kangasniemi
11.1.2021 klo 12.30-15.00
8.2.2021 klo 12.30-15.00
15.3.2021 klo 12.30-15.00
12.4.2021 klo 12.30-15.00

Kangasniemi
Vanhus- ja vammaisneuvosto
10.5.2021 klo 12.30-15.00
7.6.2021 klo 12.30-15.00
Ruokomäen kylätalo
Ruokomäentie 653, Kangasniemi
20.1.2021 klo 11.30-13.30
17.2.2021 klo 11.30-13.30
24.3.2021 klo 11.30-13.30
21.4.2021 klo 11.30-13.30
19.5.2021 klo 11.30-13.30
16.6.2021 klo 11.30-13.30
Koittilan koulu
Pölläkänmäentie 25, Kangasniemi
20.1.2021 klo 14.30-16.00
17.2.2021 klo 14.30-16.00
24.3.2021 klo 14.30-16.00
21.4.2021 klo 14.30-16.00
19.5.2021 klo 14.30-16.00
16.6.2021 klo 14.30-16.00
Luusniemen Elon talo
Janhosenniementie 4, Kangasniemi
25.1.2021 klo 9.00-11.30
22.2.2021 klo 9.00-11.30
29.3.2021 klo 9.00-11.30
26.4.2021 klo 9.00-11.30
24.5.2021 klo 9.00-11.30
21.6.2021 klo 9.00-11.30
Hokan Tapiola
Sydänmaantie 170, Kangasniemi
1.2.2021 klo 9.30-11.30
8.3.2021 klo 9.30-11.30
5.4.2021 Ei ajoa, pääsiäinen
3.5.2021 klo 9.30-11.30
31.5.2021 klo 9.30-11.30
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28.6.2021 klo 9.30-11.30
Metsola
Vaimosniementie 400, Kangasniemi
1.2.2021 klo 13.00-15.00
8.3.3021 klo 13.00-15.00
5.4.2021 Ei ajoa, pääsiäinen
3.5.2021 klo 13.00-15.00
31.5.2021 klo 13.00-15.00
28.6.2021 klo 13.00-15.00
ReissuEllun liikennöinti oli keskeytettynä valtakunnallisen koronasulun ajan ja
liikennöimään pääsimme jälleen 11.4.

Alla listattuna Kangasniemen alueen pysähdykset touko-kesäkuun 2021 ajalta:
Hokan Tapiola
3.5.2021 klo 9.30-11.30
31.5.2021 klo 9.30-11.30
28.6.2021 klo 9.30-11.30

Metsola
3.5.2021 klo 13.00-15.00
31.5.2021 klo 13.00-15.00
28.6.2021 klo 13.00-15.00

Reissupannu
ma 10.5.2021 klo 9.30-11.30
ma 7.6.2021 klo 9.30-11.30

Synsiö
ma 10.5.2021 klo 12.30-15.00
ma 7.6.2021 klo 12.30-15.00

Ruokomäki
ke 19.5.2021 klo 11.30-13.30
ke 16.6.2021 klo 11.30-13.30
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Koittila
ke 19.5.2021 klo 14.30-16.00
ke 16.6.2021 klo 14.30-16.00

Luusniemen Elo
ma 24.5.2021 klo 9.00-11.30
ma 21.6.2021 klo 9.00-11.30

Makkola-Toukola on jäänyt pysähdyspaikoista pois, koska kyseisellä pysäkillä ei ollut
kävijöitä.

Ehdotus
Neuvosto merkitsee tiedokseen ReissuEllun kevään liikennöinnin ja keskustelee onko
tarvetta osallistua ReissuEllun liikennöintiin kertomaan vanhus- ja vammaisneuvoston
toiminnnasta.
Päätös
Neuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että mukaan lähtevät Ritva Alanne ja Raija
Vinkola.
Sihteeri selvittää mihin liikennöintivuoroon osallistuminen onnistuu.
Lisäksi selvitetään voisiko Teija Räihä tulla kertomaan koko neuvostolle ReissuEllusta
tarkemmin esim kustannuksista ja että korvaako ReissuEllu muita jo olemassaolevia
palveluita?
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§4
Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa / Etelä- Savon
sopiva hanke, henkilökohtainen budjetointi
KNGDno-2021-23
Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa sitä, että vammaiselle ihmiselle tehdään oma
avun ja tuen suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, millaisia palveluja hän tarvitsee ja millä
tavalla ne järjestetään. Suunnitelmassa tärkein on vammainen ihminen itse. Siksi hän
on mukana suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä palveluja, joita juuri hän
tarvitsee. Etelä-Savossa on käynnissä Sopiva - HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN
HANKE
Hankkeen tarkoitus on arvioida, miten henkilökohtainen budjetointi sopii ihmisille,
joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hankkeen tavoitteena
on vahvistaa vammaisen ihmisen
Itsemääräämisoikeutta eli sitä, että hänellä on oikeus määrätä itseensä liittyvissä
asioissa
Osallisuutta eli sitä, että hän on mukana ja saa vaikuttaa päätöksiin
Valinnanmahdollisuuksia palveluissa siten, että erilaisiin tarpeisiin on apua ja
tukea aina tarjolla.
Sopiva -hankkeessa on kaksi osaa:
Alueellinen yhteiskehittäminen Etelä-Savossa
Valtakunnallinen yhteiskehittäminen koko Suomessa
Hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savossa. Lisäksi hankkeessa kehitetään
valtakunnallisesti koko Suomeen yhteiset henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja
toimintatavat eli yhteiset ohjeet. Hankkeessa myös arvioidaan, tarvitseeko lakiin tehdä
muutoksia. Hankkeessa on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL.
Sopiva-hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin malli,
joka vastaa Etelä-Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin
jonka vaikutuksia ja kustannuksia voidaan tehokkaasti seurata sekä arvioida
joka on joustava
jonka kustannukset ovat sopivat
jota voi myöhemmin kehittää lisää
Lisäksi hankkeessa:
Kehitetään asiakastyötä ja jaetaan työtehtäviä henkilökohtaiseen budjetointiin
sopiviksi.
Luodaan Etelä-Savon alueelle yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kesken. Heille
tehdään yhteinen malli, jonka mukaan he yhteistyössä tarjoavat ja kehittävät
palveluja. Tällä tavoin varmistetaan osaaminen henkilökohtaisen budjetoinnin
järjestämiseksi ja saadaan kaikki osallisiksi toimintaan
Tuotetaan tietoa
Yhdistetään alueellinen kehittämistyö osaksi valtakunnallista koko Suomen
henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystyötä
SOPIVA -HANKKEESSA OVAT MUKANA
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Tärkeimmät tekijät hankkeessa ovat Essote ja Vaalijala. Lisäksi mukana hankkeessa
ovat myös:
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)
Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta
Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kukunori ry -Mikkelin seudun
Kehitysvammaisten tuki ry
Etelä-Savon CP-yhdistys ry
Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke sai rahallista avustusta
valtiolta 536 000 euroa vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Essoten
ja Vaalijalan omavastuuosuus on yhteensä 134 000 euroa. Hankkeen kokonaiskulut
ovat 670 000 euroa.
Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen toteutumisesta vastaa
hankepäällikkö Niina Helminen.
Hankkeessa työskentelevät:
Elisa de Boer, hankekoordinaattori, Essote
Hannele Muhonen, hankekoordinaattori, Essote
Mari Hytönen, hankekoordinaattori, Essote
Heidi Laurila, suunnittelija, Vaalijala
Ehdotus
Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen 14.1.2021 pidetyn
SOPIVA- hankkeen työpajan tuotokset ja keskustelee siitä osallistuuko neuvosto
jatkossa vastaavaan työpajaan.
Päätös
Neuvosto haluaa jatkossakin osallistua henkilökohtaisen budjetoinnin työpajoihin.
Sihteeri lähettää työpajakutsut sähköpostilla ja järjestää yhteisöllisen osallistumisen
työpajoihin.

Kangasniemi
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
11.05.2021

1/2021

12 (21)

§5
Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutettu laista
KNGDno-2020-582
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi vanhusasiavaltuutetusta. lausuntopyyntö on osoitettu kunnille ja kunnissa
pyydetään välittämään lausuntopyyntö kunnan vanhusneuvostolle.
Taustaa:
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden
edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla
vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto.
Tavoitteet
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.
Vanhus- ja vammaisneuvoston oli tarkoitus antaa lausunto vuoden viimeisessä
kokouksessa joulukuussa 2020. Kokoontumisrajoitusten vahvistuessa ja korona
epidemian pehennettua kokous peruttiin. Neuvoston sihteeri antoi lausunnon
neuvoston puolesta ja annettu lausunto on liitteenä. Kaikkiaan vanhusasiavaltuutetun
viran perustamisesta annettiin 138 lausuntoa.

Ehdotus
Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto merkitsee annetun lausunnon tiedokseen
ja antaa lausunnon tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Neuvosto hyväksyi ehdotuksen ja lisää näkökulmaansa, että
valtuutetun ja vanhusasiatoimiston sijainti voisi olla muualla kuin Etelä-Suomessa
vanhusasiavaltuutetun kuluu tukea pienten kuntien palvelutason turvaamista
Etelä-Savoa koskeva palvelurakenneuudistus ja palveluverkkoa koskevat asiat
otetaan neuvostossa esille omana erillisenä asianaan.
Tästä päätöksestä läheteään ote myös vanhusasiavaltuutetulle, koska neuvosto lausui
lisäasioita.
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§6
/ Joukkoliikenteen palvelutaso 2021- 2025 / Pohjois-Savon ely-keskuksen toimivalta-alueen
joukkoliikenteen palvelutaso 2018-2020
KNGDno-2017-525
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 VL__Lausuntopyyntö_ELY-keskuksen_joukkoliikenteen_palvelutasosta.zip
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Etelä-Savon,
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen
palvelutasoa koskevan selvityksen.
Palvelutasotavoitteet on määritelty yhteysvälikohtaisesti kuntakeskusten ja
maakuntakeskusten välille sekä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluville
paikallisliikenteille. Palvelutasotavoitteiden määrittely ohjaa vahvasti ELY-keskuksen
liikenteiden suunnittelua ja hankintaa, ja se on nähty tarpeelliseksi, vaikka laki ei
siihen enää velvoitakaan. Palvelutasotavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on ollut
joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta ja rahoitustaso.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa liitteenä
olevasta raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.
Lausunto pyydetään toimittamaan 14.5.2021 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kirjaamoon kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen, että kunnalta on pyydetty
joukkoliikenteen palvelutasosta lausuntoa. Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa asiaan
kantaa tarvittaessa ja toimittaa kannanottonsa tiedoksi asiaa valmistelevalle kunnan
talouspäällikkö Mirja Ursinille, edelleen kunnan lausunnon tueksi.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toteaa omassa kannanotossaan
seuraavaa:
1.Neuvoston mielestä näin tärkeään asiaan kuuluu kunnanhallituksen antaa lausunto.
Lausunnon merkitys on tärkeä ja sillä vaikutetaan kuntalaisten joukkoliikenteen
saatavuuteen.
2. Joukkoliikenteen selvityksentekijä ei ota selvityksessään Kangasniemen kunnan
erityispiirteitä esille:
Olemme länsirajalla ja maakuntaraja on kunnan rajalla.
Kunta ei ole suuremman kasvukeskuksen ympäröimä vaan kunnantataajaman
palveluita käyttävät kaikki kunnan asukkaat.
Kuntataajaman askukkaiden vertailuluku kuuluu olla kunnan todellisen
asukasluvun mukainen .n.5300. Selvityksentekijä on käyttänyt lähdeaineistonaan
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YKR-taajamat, SYKE tietokantaa kohdassa 5.5. yli 650 taajamat. Kangasniemen
kunnan taajamaluku puuttuu kokonaan joten kysymyksessä on 5350 asukkaan
kuntakeskus, jonka mukaan palvelut on mitoitettava.
Kangasniemi on maakuntarajakunta, jolloin joukkoliikenteen palvelutasoa on
tarkasteltava kokonaisuutena, eikä vain liikennöintinä Itä-Suomeen päin.
Kangasniemi - Joutsa reitti on nostettava erikseen tarkasteluun
3. Jyväskylä - Joutsa suunasta liikennöidään Helsinkiin. Kangasniemeltä kuuluu olla
suora liikenneöintiyhteys Joutsaan ja sitä kautta pääkaupunkiseudulle. Tätä
mahdollisuutta ei ole selvityksessä huomioitu ja selvitys on siltäosin puutteellinen.

4. Kangasniemen nykyiset joukkoliikennemäärät ovat selvästi pienempiä kuin muiden
kuntien joukkoliikennemäärät. Kohta 6.3.2. palvelutasotavotteiden täyttyminen Etelä-
Savossa. Tässäkään vertailussa ei oteta huomioon kunnasta Keski-Suomeen
liikennöinnin tarvetta. Keski-Suomen Ely-keskus laatii Keski-Suomen alueelle omat
palvelutasoselvitystavoitteensa, eikä se huomioi alueensa ulkopuolisia kuntia. Näin
ollen Phjois-Savon Ely-keskuksen kuuluisi huomioida rajakuntana
Kangasniemen kunta siten, että liikennöinti tarkasteltaisiin tosiasiallisen
palvelutasotarpeen näkökulmasta. Ei saa olla niin, että kuntalaiset saavat huonompaa
julkista palvelua koska kunnan liikennöintiä ei tarkastella kokonaisuutena vaan
tarkastelu kohdistuu vain Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueen sisäiseen liikennöintiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo näkökulmiensa vaikuttavan lausunnon
valmisteluuun ja tulevan huomoiduksi.
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§7
Aloite nimetä entisen vanhaikodin alue virallisesti
KNGDno-2021-219
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vihikankankaalla, ennen Suurolan kylää on kunnan omistama alue, jossa on Attendo
Oy:n ja Essote Ky:n järjestämänä eritasoista palveluasumista eri
asumispalveluyksiköissä. Alueella on kunnan ja vanhustentalosäätiön omimistamia
vuokra-asuntoja. Alueella toimii vammaisten palveluyksikkö Keto ja vammaisten
asuntola. Alueella on monta toimijaa ja alueesta on muodostunut keskeinen
ikääntyvien ihmisten asumisalue. Aluetta kutusutaan entisen vanhainkodin alueeksi,
ikääntyvien kampukseksi tai selitetään muuten aluetta tunnistettavaksi. Jokaisella
toimintayksiköllä on oma nimensä; Männikkö Kuulela, Annin ja Oton tupa,
palvelukeskus Keto jne.
Alueella tapahtuva hoivatoiminta sai alkunsa, kun maanomistaja Mauno
Puolakan maa-ala siirtyi kunnalle vanhainkodin rakentamista varten kauppakirjan
ehdoissa rajattiin maa-alan käyttöä. Nyt alueen toiminta on laajaa ja palvelee suurta
joukkoa kangasiemeläisiä ikääntyviä ihmisiä, kuten kauppakirjassa on tarkoitettu.
Vanhus ja vammaisneuvostolle on tullut alueella asuvan henkilön toivomus nimetä
koko alue virallisesti Puolakan kankaaksi. Alueen nimeämisellä saadaan alueesta
yhtenäinen ja Puolakan kankaaksi kutsuminen kunnioittaa lahjoituksen antajan
muistoa. Rakennusten nimeämisessä ei alueen historiaa ole huomioitu, joten
lahjoittajan mukaan alueen nimeäminen on perusteltua. Alueen voisi nimetä
seuraavassa alueella olevan kaavan käyttöönotto vaiheessa, mutta jo ennen virallista
nimeämistä kunta voisi omalla päätöksellään ottaa uuden nimen käyttöön.

Ehdotus
Vanhus ja vammaisneuvosto käsittelee kuntalaisen toivomusta aloitteena ja
keskustelee koko alueen nimeämisestä Puolakan kankaaksi. Tarvittaessa vanhus- ja
vammaisneuvosto vie aloitteen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että Puolakan nimi on syytä
säilyttää alueella. Ritva Alanteen ehdotuksesta neuvosto esittää alueen nimeksi
Puolakan Rinne. Nimiehdotus viedään kunnahallituksen käsitttelyyn.
Lisäksi neuvosto esittää kunnahallitukselle toivomuksen, että Puolakan rinne -alueelle
laaditaan selkeä opaskartta, johon eri asumiskohteet ja toimijat merkitään nimittäin.
Toimipisteiden nimikyltit, yhteystiedot ja opaskartta muodostaisivat edustavan
kokonaisuuden alueen julkisivulla.
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§8
Laboratorion ajanvaraukseen liittyvä asia
KNGDno-2021-235
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Kuntalaisen yhteydenoton perusteella Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa kiinnittää
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB):n huomion
kansalaisen oikeuteen saada palvelua vaivattomasti ja esteettömästi.
Saavutettavuusdirektiivi ohjeistaa sähköisten palveluiden saatavuutta kaikille
kansalaisille. Haja-asutusalueilla sähköisistä palveluista ei kuitenkaan ole hyötyä, kun
ikääntyvillä tai vammaisilla ei ole käytössään nettiä tai ollenkaan mahdollisuutta
sähköiseen ajanvaraukseen. Kangasniemellä ikä-ihmiset ovat tottuneet saamaan
laboratorioajan puhelimen avulla, perinteisesti soittamalla.
Kuntalaisen tekemän ilmoituksen mukaan kevään aikana, pääsiäisen jälkeen
palvelunumeroon ei ole saatu yhteyttä vaikka yhteyttä on yritetty ottaa monena
päivänä ja lukuisia kertoja. Näytteenotto ajan varaaminen on vaatinut erillisen matkan
terveyskeskuksen vastaanottoon jossa näytteenottoaika on varattu. Vastaanotossa on
sanottu, että laboratorioaikojen antaminen ei kuulu heidän tehtäväänsa, mutta
poikkeuksella nyt ajanvaraus voidaan tehdä, kun asiakas on paikalle saapunut.
Kahden erillisen matkan ja varauskerran jälkeen asiakas kertoi
soittaneensa Aluelaboratorion johtaja, ylilääkäri Päivi Ylikankaalle, jota ei saanut kiinni,
mutta Aluelaboratorion johtaja,osastonylilääkäri Katariina Vuorenmaa vastasi ja otti
asiakkaan huolen vastaan.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto esittää huolensa lähipalveluiden
toimivuudesta siten, että kansalaisille tärkeään terveyspalveluun tulee ajanvaraus
pystyä suorittamaan itsenäisesti, ilman sukulaisten apua, kuten ajanvaraajalle oli
ehdotettu. Ikä-ihmisten kotona-asumista ja itsenäisyyttä tulee kaikin keinoin
tukea. Tarjottavat palvelut täytyy olla sellaisia, että niitä pystyttään käyttämään
kotoakäsin itsenäisesti.
Neuvoston jasenen omaan ajanvaraussoittoon on vastattu normaalisti.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa ajanvarausasiaan kantaa ja pohtii
voisiko laboratorion puhelin ajanvaraukseen varata riittävästi resursseja siten, että
soittoaikaa voitaisiin lisätä ja ajanvaraus puheluihin olisi mahdollisuutta
vastata? Mahdollinen neuvoston kannanotto lähetetään tiedoksi Itä-Suomen
laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) ja Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote).
Päätös
Neuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että häiriöitä yhteydensaannissa on ollut.
Neuvosto toteaa, että palveluketjujen on toimittava, oltava joustavia ja nopeita. Voiko
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§9
Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelma / ikääntyvän asumiseen liittyvä hyvinvointia
lisäävä toiminta
KNGDno-2021-203
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvostoa on pyydetty antamaan näkökulmia ja
ajatuksia Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan
liittyen.
Ikääntyvien asumiseen liittyvään työryhmään kuuluu Esoten vanhus- ja
vammaispalvelujohtaja Niina Kaukonen on vienyt työryhmään seuraavia näkemyksiä:
Etelä-Savon maakunnan palvelurakenteen keventämisen,
tehdyt skenaariolaskelmat ja miten voidaan lisätä ns. välimuotoista asumista
(kevyempää palveluasumista, yhteisöllistä asumista, perhehoitoa)
ja myös olemassa olevan palveluasumisen tilojen tarkastelun liittyen siihen,
voidaanko rakenteita keventää ns. kevyempään palveluasumiseen.
Ja myös teknologian entistä vahvemman hyödyntämisen asumisessa.
toimenpideohjelma kohta B eli mm. ARAN rahoituksen merkitys jatkossa ja
miten voidaan vaikuttaa välittömiin asumiskuluihin.
Nuvostolle on lähetetty sähköpostilla linkki toimenpideohjelmaan ja pyydetty
vastauksia ja vastaukset on koottu seuraavasti:
Asumismuotoja tulisi jatkossakin olla erilaisia ja niissä palvelua saatavana
kullekin tarpeen mukaan.
Palveluasuminen ja tuettu palveluasuminen ovat apua tarvitseville edelleenkin
tarkoituksenmukaisia.
Omaisten luona asuminen, huonokuntoisten osalta vaatii usein omaishoitajan
läsnäoloa.
Vanhusten tulotaso vaikuttaa myös asumiseen pienituloisille on hyvä säätiöiden
ja yhdistysten omistamat ja vuokraamat asunnot.
Perhehoito on kehittämisen arvoinen asumismuoto mutta sen on oltava
valvottua ja asianmukaista.
Rakentaminen ja saneeraus olemassa oleviin asuntoihin ja saattamalla ne
ajanmukaiseen kuntoon on tärkeää hoitaa.
Asuntojen varustetaso, esteettömyys ja teknologian kehittäminen huomioon.
Kaikille turvattava riittävät palvelut oli asumismuoto mikä tahansa.
Neuvosto voi edelleen tuoda kokoukseen eri näkemyksiä toimenpideohjelmaan
liittyen.

Ehdotus
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Neuvosto keskustelee asiasta ja koostaa vastauksensa keskustelun perusteella, sekä
lähettää sen tiedoksi Niina Kaukoselle.
Päätös
Neuvosto lisäsi listaansa toivomuksen, toimenpideohjelmalla voitaisiin vaikuttaa myös:
rahoituksen hakemisen helpottaminen yksityishenkilöille ARA rahoituksen
kautta, korjausrakentamisen yhteydessä.
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§ 10
Muut asiat (1)
KNGDno-2021-38
Vanhus- ja vammaisneuvosto on osallistunut Etelä-Savon ikääntyneiden palveluiden
toiseen työpajaan 16.11.2020 maanantaina klo 13-15. Sähköisinä liitteinä on työpajan
esitykset, koska liitteen koko on suuri ei liitettä tulosteta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite Tehomet Areenan esteellisyyden poistamisesta
ja muiden liikuntatilojen esteellisyyden tarkastukset on käsitelty sekä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Otteet tiedoksi.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Neuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §8, §9, §10
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

