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Saapuvilla olleet jäsenet
Harri Aalto, puheenjohtaja, poistui 11:37
Simo Hokkanen, 1. varapuheenjohtaja
Pirjo Laitinen
Kirsti Lähteenmäki, saapui 09:17
Helvi Marttinen, saapui 09:01
Anna Nikkinen-Gröhn
Kaarina Teperi, saapui 09:01
Asta Tiihonen
Muut saapuvilla olleet
Sari Kuusjärvi, sihteeri
Jaana Laukkarinen
Poissa

Kirsi Laitinen

Allekirjoitukset

Harri Aalto
Puheenjohtaja

Sari Kuusjärvi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
21.11.2022

Kaarina Teperi

Pirjo Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja on tarkastettavana 21.11.2022 ja sen jälkeen
nähtävillä kunnantalon neuvonnassa. Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
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§ 30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostilla 10.11.2022. Tarvittaessa esityslista tulostetaan
paperisena kokoukseen. Kokouksesta on ilmoitettu tekstiviestillä 10.11.2022 ja
lähetetty esityslista postissa 10.11.2022 kokoukseen on mahdollista osallistua
etäyhteydellä, etäyhteyden käytöstä on sovittava etukäteen sihteerin kanssa.
Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt
osallistumasta kokoukseen.

Kokouksessa kuullaan sivistys- ja hyvinvointitoimen edustajan kirjastonjohtaja Sari
Tullan esittely valmistuneesta Hyvinvointikertomuksesta.

Ehdotus
1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
Kokouksen alussa 09.00-12.35 Sari Tulla esitteli hyvinvointikertomusta.
Puheenjohtaja Harri Aalto osallistui kokouksen avaukseen ja Hyvinvointikertomuksen
esittelyyn 11.37 saakka ja poistui kokouksesta.
Varapuheenjohtaja Simo Hokkanen poistui kokouksesta 11.15 ja palasi kokoukseen
11.50. Simo Hokkanen toimi kokouksen puheenjohtajana 11.37 alkaen § 30 - § 33
Anna Nikkinen -Gröhn poistui kokouksesta 11.15 ja palasi kokoukseen 11.50
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§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on maanantai 18.11.2022 Pöytäkirja on tarkastettavana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen Kangasniemen kunnan asiointipisteessa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston päätöksistä ei voi valittaa. Pöytäkirja julkaistaan nettiin
kunnan kotisivuille.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirjo Laitinen ja Kaarina Teperi.

Kangasniemi
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
17.11.2022

5/2022

5 ( 9)

§ 32
Hyvinvointikertomus 2022 - 2025
KNGDno-2022-42
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvostoista edellytetään Kuntalain 27 § ja 28 § seuraavaa: "on
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön /
vammaisen henkilön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta."
Vanhuspalvelulain 11 §:ssä vanhusneuvostoista säädetään, että "Sen lisäksi, mitä
kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:
ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin.
Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus 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 palvelujen kannalta."
Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvointikertomuksen laatimiseksi työryhmän.
Hyvinvointikertomus on valmistunut työryhmän yhteistyönä ja sivistys- ja
hyvinvointitoimesta kirjastonnjohtaja Sari Tullan ohjjaamana. Vanhus- ja
vammaisneuvoston puheenjohtaja on osallistunut työryhmän toimintaan.
Kirjastonjohtaja Sari Tulla esittelee uuden hyvinvointikertomuksen.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvostoto tutustuu suunnitelmaan/ hyvinvointikertomukseen
Sari Tullan esittelyn pohjalta ja keskustelee asiakirjasta.

Päätös
Sari Tulla esitteli yksityiskohtaisesti uuden hyvinvointikertomuksen vanhus- ja
vammaisneuvostolle. Neuvosto kiittää työryhmää huolellisesta työstä ja hyvin
laadistusta kertomuksesta. Mittariston esitteleminen koettiin tärkeäksi. Tietoja on
kerätty mm. Sotkanetistä ja kouluterveyskyselyistä. Sari Tulla kertoi, että joitakin
kohdennettuja tietoja ei voida luotettavasti mitata, ettei palvelun käyttäjän yksityisyys
vaarannu pienen mittausmäärän johdosta pienellä paikkakunnalla.
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Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisellä alustalla. Neuvosto toivoo kuitenkin
saavansa paperiversion itsensä ja kuntalaisten käyttöön ja viittaa saavutettavuuteen ja
kertomuksessa esitettyihin tavoitteisiin.
Neuvosto nosti esille, että myös KELAn tilastoista voisi jatkossa nostaa esille kaikkiin
osioihin. Esim: Elinvoima ja talouskohtaan voisi esitellä kunnassa olevien
asumispalveluyksiköiden määriä, jolloin vuosittain voisi seurata vähenevätkö vai
lisääntyvätkö palvelupaikat? Neuvosto totesi Kangasniemen huoltosuhteen olevan
korkea ja johtuvan ikääntyvien lisääntyvästä määräastä. Kunnan velkaisuusasteen
idikaattori näytti laskevalta ja sitäkin neuvosto piti hyvänä.
Neuvosto toivoo, että erikaoissairaanhoidon osuutta kuvattaisiin tarkemmin esim
lasten ja nuorten osalta psykiatrisissa tilanteissa. Onko esim erikoissairaanhoidon
tarve pienentynyt jos samalla sosiaalihuollon avotoimenpiteet ovat
lisääntyneet? KELA:n etuuksien määrät kunnan eri ikäryhmissä. Esim kuntoutustukien
ja vammaisetuuksien määrän saajat, onko nousua ja onko laskua ja onko Kangasniemi
Etelä-Savon kunnissa samalla tasolla, jos ei ole, niin onko palvelurakenteessa
muutoksia tai tarvetta niille?
Neuvosto totesi keskustelussaan, että Koronan vaikutukset ovat näkyvissä monissa
mittareissa. Neuvosto myös kysyi, että näkyykö terveydenhuollon palveluiden
kohdalla se, että Kangasniemellä on useita kertoja ollut tilanteita, ettei lääkäriä ole
ollut saatavilla. Tuolloin päivystyskäynnit on osoitettu Mikkelin
yhteispäivystykseen. Sari Tulla lupasi selvittää asiaa paljonko terveyspalveluissa on
todellista muutosta esim. lääkärin saatavuudessa.
Neuvosto esitti toiveenaan, että myös nuorisotoimen ja erityisnuorisotyön osuus
nuorille kohdistettujen palveluiden saatavuudessa ja määrässä olisi mitattavissa
jatkossa ja toivoi, että nuorisotyötä voitaisiin enemmän kohdistaa kouluympäristöön
nuorten lähelle.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei esitä edellä mainittuja konkreettisia muutostoiveita
esitettyyn hyvinvointikertomukseen vaan toteaa, että edellä esille nostamat asiat
voisivat olla myös seuraavassa hyvinvointikertomuksessa esilä. Neuvosto toivoo
kuitenkin, että nyt lausunnolla olevaan hyvinvointikertomukseen lisätään selkeästi
tieto, että kaikki tavoite- ja toimenpidekohdat, ikäluokasta riippumatta kosevat myös
erityisryhmiin kuuluvia vammaisia,vammautuneita, pitkäaikaissairaita, erityislapsia ja
erityisnuoria. Hyvinvointikertomuksen asioita tulee tarkastella esteellisyyden ja
saavutettavuuden näkökulmasta ja kaikki toimenpiteet on tarkasteltava myös
yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta.
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§ 33
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Vanhusneuvostokoulutusohjelma2022.pdf
Vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti yleisötilaisuutena virtuaaliosallistumisen
valtakunnalliseen Vanhusneuvosto päivät 2022- tapahtumaan Kangasniemi salissa.

Eläkeliitto järjestää: Vanhusneuvosto -ikääntyneiden oikeuksien puolustaja
Eläkeliiton valtakunnallinen vanhusneuvostokoulutus järjestetään verkossa
keskiviikkona 30.11.2022 klo 10-12.00.
Ohjelma esityslitan liitteenä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.11.2022 käsitellyt
§ 256 Kuntalaisten tasapuolinen ja tasa-arvoinen osallistaminen asuinalueesta
riippumatta, merkitsi tiedokseen 14.10.2022 Sivistyslautakunnan päätöksen:
Esittelijä Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi :
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi selvittää yhdessä
tulevan hyvinvointialueen kanssa, miten ikääntyvän väestön sijoittumista ja palvelutarpeita
olisi mahdollista selvittää, ja millaisia hankerahoituksia on saatavilla esimerkiksi etsivän
vanhustyön toteuttamiseksi. Selvitys toteutetaan vuoden 2023 aikana.

§ 257 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, merkitsi tiedokseen
14.10.2022 Sivistyslautakunnan päätöksen:
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi ryhtyy
valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi.
Suunnitelman laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tulevalla hyvinvointialueella
ikääntyneen väestön asioista vastaavien toimijoiden kanssa sekä ikääntyneen väestön
osallistamista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että suunnitelma valmistuu
vuoden 2023 aikana.
§ 258 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajan ero ja uuden edustajan
valinta, sekä Hyvinvointialueen vammaisneuvoston edustajan ero ja uuden
edustajan valinta
Kunnahallitus päättää
vahvistaa Simo Hokkasen eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä
ja valitsee Simo Hokkasen tilalle Pirjo Laitisen seudulliseen hyvinvointialueen
vammaisneuvostoon.
vahvistaa Kirsti Lähteenmäen eronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston
jäsenyydestä ja valitsee Kirsti Lähteenmäen tilalle seudulliseen hyvinvointialueen
vanhusneuvostoon Pirjo Laitisen.
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Lisäksi kunnanhallitusta päättää vahvistaa osaltaan valinnat Kangasniemen vanhus- ja
vammaisneuvoston edustajista
Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti: Simo Hokkanen ja Pirjo Laitinen ja
Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti: Kirsti Lähteenmäki ja Pirjo
Laitinen.
Kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi
ja edelleen tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen Eläkeliiton järjestämän
vanhusneuvostoille tarkoitetun koulutuksen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja
kunnanhallituksen käsittelyt esille nostamistaan asioista.

Päätös
Neuvostolle on kaksi erillistä koulutus tilaisuutta: em. Eläkeliiton tilaisuus
ja 12.12.2022 kello 9.00–12.30, Pikkuparlamentin auditorio Kalle Könkkölä -
symposium: Vammaisten ihmisten pääsy oikeuksiinsa kriisitilanteissa. Molempiin
järjestetään yhteinen seuranta mahdollisuus.
Seudullisen vammaisneuvoston terveiset kokouksista Kirsti Lähteenmäki kertoi,
mm. kuljetusasiat. VPL ja SHL kuljetukset ovat jatkossa hyvinvointialueen
kilpailutettavia ja järjestämiä.
Simo Hokkanen toi seudullisen vanhusneuvoston terveiset.
Keskusteltiin Puolakan rinteen opasteista. Korostetaan edelleen opasteiden
tarpeellisuutta ja kiireyttä.
Vieremän kunnan vierailu. Kevyenliikenteen väylään on saatu valtion rahaa,
voisiko Kangasniemikin saada?
Lisäksi tuli toive päästä Anni ja Otto -laitokseen vierailulle? Asiaan selvitellään.
Vanhus ja vammaisneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.
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Muutoksenhakukielto
§32
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 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).

