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Pöytäkirja on tarkastettavana 11.06.2021 ja sen jälkeen nähtävillä kunnantalon
neuvonnassa. Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
11.06.2021 - 11.06.2023

Sari Kuusjärvi, tiedonhallintasihteeri
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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Esityslista on lähetetty postitse 31.5.2021
Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt
osallistumasta kokoukseen.
---
Kokouksessa vierailee klo 10.15 Teija Räihä, klo 11.30 Essote Ky
terveyspaleluiden johtaja Santeri Seppälä klo 12.00 Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
Niina Kaukonen ja 13.15 Arja Brotkin ja Markku Pulkkinen (mikäli asia saadaan
järjestettyä kokoukseeen mennessä.)

Ehdotus
1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi ja merkitään vierailut
tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että vierailuihin on tullut muutoksia.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 11.6.2021 Pöytäkirja on tarkastettavana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kokouksesta seuraavana maanantaina 14.6.2021 virka-aikana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston päätöksistä ei
voi valittaa. Pöytäkirja julkaistaan nettiin kunnan kotisivuille.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Vinkola ja Ritva Alanne.
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 3,11.05.2021
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 13, 09.06.2021
§ 13
Reissu Ellu -toiminta ja osallistuminen
KNGDno-2021-37
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.05.2021, § 3
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
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15.3.2021 klo 12.30-15.00
12.4.2021 klo 12.30-15.00
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
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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
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
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Ruokomäki
ke 19.5.2021 klo 11.30-13.30
ke 16.6.2021 klo 11.30-13.30

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?

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 09.06.2021, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Teija Räihä osallistuu kokoukseen Teams yhteydellä 10.15 -10.45 ja kertoo Reissu Ellun
toiminnasta. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi halutessaan esittää kysymyksiä.
Ehdotus
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Neuvosto merkitsee kokousvirailun tiedokseen ja keskustelee esille tullesita asioista
tarvittaessa.
Päätös
ennakkotiedoista poiketen Teija Räihä ei osallistunut kokoukseen.
Sovittiin, että Ritva Alanne osallistuu Reissu Ellun vierailuun Metsolassa,
Vaimosniemen vanhalla koululla 28.6.2021.
Sovittiin, että Teija Räihä kutsutaan elokuun kokoukseen kertomaan Reissu Ellun
toiminnasta ennen hankkeen päättymistä 30.11.2021.
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§ 14
Essote Palvelurakenneuudistus / Etelä-Savon hyvinvointialueen muutosohjelma
KNGDno-2021-513
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Etelä-Savon hyvinvointialueen muutosohjelma
2 Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusohjelma
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 11.5.2021 § 5 nostanut esille Etelä-
Savon hyvinvointialuetta koskevan muutosohjelman vaikutukset Kangasniemen
palvelurakenteeseen. Lähinnä huolta aiheuttaa epätietoisuus Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen palveluiden ja etenkin kuntoutusosaston
toiminnan jatkuvuudesta. Neuvosto ohjeisti sihteeriä kutsumaan asiantuntijoita
kokoukseen kertomaan muutosohjelman siällöstä ja vaikutuksista. Kokoukseen
9.6.2021 on kutsuttu asiantuntijoina Essote Ky:n vanhus- ja vammaisnpalvelujohtaja
Niina kaukonen ja Terveyspaleluiden johtaja Santeri Seppälä. Esityslistan iiitteenä on
Etelä-Savon muutosohjelman aikatalulu ja yleistietoa tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskusohjelmasta. Tiedon lähteenä on Essote Ky:n kotisivut.
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksen tavoitteena on
kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä taloudellisten kustannusten
nousun hillintä. Hyvinvointia edistetään siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon
painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tarpeet asiakas- tai
potilassuhteelle tunnistetaan oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, jotta pienistä ongelmista
ei ehdi kasvaa suuria.
Uudistus on myös rakenteellinen. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi
siirtyvät kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle. Tutkimustiedon mukaan
maakunnilla on parempi mahdollisuus turvata yhdenvertainen palvelujen saatavuus.
Etelä-Savossa vuonna 2020 käynnistyneet Tulevaisuuden sote-keskus hanke ja
Rakenneuudistus kehittävät sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan muun muassa
väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin.
Digitaalisia palveluita, kuten sähköistä ajanvarausta, mobiilipalveluita ja
etävastaanottoja nostetaan tukemaan jo olemassa olevia ja uusia kehitettäviä
toiminta- ja palvelumalleja. Rakenneuudistus toteutetaan vuoden 2021 aikana ja
uuden maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut aloittavat toimintansa vuoden 2023
alusta.
Tulevaisuuden sote-keskuksessa ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä
yhteydenotolla, joka voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse, verkossa, sovelluksella,
chatissa tai fyysisessä asiointipisteessä. Hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden
sisällä yhteydenotosta. Palvelujen saatavuus ja jatkuvuus vähentävät ongelmien
syvenemistä ja kasautumista sekä hillitsevät kustannuksia. Palveluita kehitetään
ihmislähtöisesti.
Etelä-Savon sote-uudistus tehdään kaikkien eteläsavolaisten voimin, yhdessä ja
yhdenvertaisesti. Rakenneuudistuksen valmistelusta vastaavat Etelä-Savon sosiaali- ja
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terveyspalvelujen kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä ja
Etelä-Savon pelastuslaitos.
Uudistusta perustettiin koordinoimaan työryhmä, tuttavallisemmin ”uudistustiimi.”
Tiimissä vastuuhenkilöinä toimivat Muutosjohtaja Sami Sipilä, Vanhus- ja
vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen, Rakenneuudistuksesta vastaava Paula
Pusenius ja Tulevaisuuden sote-keskus hanketta johtava Kirsi Leinonen. Tärkein työ
sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään kuitenkin kentällä, sosiaali-, terveys- ja
pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.
Etelä-Savon sote-uudistus toteutetaan maakunnan yhteisessä muutosohjelmassa,
jonka osa-alueita ovat:
Rakenneuudistus,Tulevaisuuden sote-keskus,Aster – Asiakas- ja
potilastietojärjestelmä, Sopiva – Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeilu,Työkyky – Yksilöllisen työkyvyn tukeminen, Apua ajoissa – Itsemurhien ehkäisy
ja stigman vähentäminen
Sote-uudistus vaatii maakuntalaisilta sekä sote- ja pelastustyöntekijöiltä uusien
toiminta- ja palvelumallien omaksumista, digiosaamisen kehittämistä ja muutokseen
sopeutumista. Etelä-Savossa uudistuksen tukipilareina toimivat yhteisöllisyys ja sujuva
yhteistyö. Jokainen meistä voi aktiivisella toiminnalla ja rohkealla sekä positiivisella
asenteella vaikuttaa uudistuksen onnistumiseen. Kangasniemen vanhus- ja
vammaisneuvosto on pyrkinyt osallistumaan muutosohjelmaan liittyviin työpajoihin
vuoden 2020 aikana.
Ehdotus
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto kuulee asiantuntijoita kokouksessaan ja
laatii oman kannanottonsa kunnanhallitukselle valmistelun ja päätöksenteon tueksi.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli kokouksessaan Essoten terveyspalvelujohtaja
Santeri Seppälää ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Niina Kaukosta. Keskustelussa
tuli esille paljon arvokasta tietoa ja neuvosto totesi, että suora keskustelu asioista on
parasta tiedon välittämistä.
Niina Kaukonen kertoi ikäjohtamisesta ja tulevista lakiuudistuksista. Keskustelussa tuli
esille, että iäkkäille kotona selviytymisen tärkein ehto on saada oikea-aikaiset ja
tasoiset palvelut kotiin. Tuleva lakiuudistus laajentaa palveluvalikoimaa. Kuntalaisten
pääsyä palveluiden piiriin olisi helpotettava ja huolehdittava, että esim.
kotiuttamistilantessa tieto kotiutuksesta menee palveluneuvontaan.
Palveluneuvonnan puhelinnumeroa voisi jakaa kuntalaisille myös kunnan toimesta.
Essotella on tarve uudistaa palvelurakennettaan kustannustehokaammaksi ja
taloudellisemmin toimivaksi. Kangasniemen hyvinvointikeskuksen
lähikuntoutusosasto on nousut yhtenä keskusteluaihiona esille siten, että
kuntoutusosaston palvelut tultaisiin keskittämään Mikkelin keskussairaalan yhteyteen
jo vuonna 2023. Tällä ja muilla muutoksilla on tarkoitus varautua 2030
palvelurakenteeseen. Mitään päätöksiä asioista ei ole tehty. On perustettu työryhmä,
joka laskee eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Myöskin kuntakierros on tehty ja
kuntia on asioista kuultu. Santeri Seppälä kertoi, ettei ratkaisuja tehdä pelkästään
taloudellisten seikkojen perusteella, vaan lääketieteelliset perusteet vaikuttavat
vahvasti siihen miten ja missä palveluita annetaan.
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa ottaa valmisteluvaiheessa
palvelurakenneuudistukseen kantaa ja esittää oman näkemyksensä Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosaston säilyttämisen ja toiminnan jatkamisen
puolesta seuraavasti:
1. Kangasniemen hyvinvointikeskuksen palvelut tulisi jatkossakin säilyttää ja turvata.
Lähikuntoutusosaston toimintaa voi edelleen kehittää sen suuntaisesti, että
pidemmän hoidon tarve ja toimenpiteiden jälkeinen kuntouttaminen olisi
paikkakunnalla mahdollista. Jo nyt Kangasniemellä palvelua saavat muidenkin kuntien
asukkaat. Tämän palvelun lisäämisellä turvataan yksikön toimiminen taloudellisesti ja
kestävällä tavalla jatkossakin.
2. Mikkelin keskusairaalassa ei ole mahdollisuutta ja kapasiteettia ottaa vastaan
Kangasniemellä hoidettavia potilaita.
3. Kangasniemen toimintayksikön kustannustehokkuus ja taloudellisuus on osoitettu
kuntakuulemiskierroksilla kunnan päättäjille. Taloudellisesti ei ole perusteltua
lakkauttaa kustannustehokasta ja hyvin toimivaa yksikköä. Vaikka säästöä hetkellisesti
saataisiinkin, kasvaisivat kustannukset jatkossa välinkulun ja potilassiirtojen myötä.
4. Kangasniemen ikärakenne on vanhusvoittoinen. Potilaiden omaiset pitävät tiivistä
yhteyttä hoidettavaan omaiseen. Mikäli potilaat siirretään kauemmas katkeavat pitkät
perhesuhteet ja läheisen luona käyminen muuttuu mahdottomaksi. Kangasniemen
joukkoliikennepalvelut Mikkelin suuntaan ovat mahdottomat, jotta omaistaan pääsisi
keskussairaalaan tai pidemmälle maakuntaan katsomaan.
5. Kangasniemen tilanne on monen palvelun kohdalla ollut vuosikausia hyvä.
Taloudellisuus ja tehokkuus korostuu omien lääkäreiden ja muun ammattitaitoisen
henkilökunnan ansioista jotka toteuttavat palveluita virkatyönään. Ostopalveluina tai
uusien toimintayksiköiden perustamisella ei välttämättä saada samoja
kustannushyötyjä ja palvelutaso laskee.
6. Hyvän lääkäritilanteen ansiosta lääketieteellisiä perusteita lähikuntoutusyksikön
lakkauttamiseen ei ole. Toimintaan voidaan vaikuttaa erilaisin digitaalisin järjestelyin.
Se ei korvaa paikanpäällä annettavaa lääkärinpalvelua, mutta on toiminnan tukena.
Potilasvalinnoilla ja asiakkaiden valinnanvapauteen perustuvalla potilaan omien
toiveiden kunnioittamisella pystytään palvelut jatkossakin säilyttämään Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosastolla.
7. Palveluita ei voi pitkien välimatkojen tähden siirtää Mikkeliin. Kangasniemi on laaja
kunta, jossa rajojen väliset etäisyydet ovat kymmeniä kilometrejä. Kangasniemeläiset
tarvitsevat edelleen terveyspalveluita kuntataajamaansa.
8. Neuvosto edellyttää, että kunnahallitus huolehtii kangasniemeläisten
terveyspalveluiden edunvalvonnasta jatkossakin siten, ettei Hyvinvointikeskuksen
toimintaa supisteta.
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§ 15
VPL ja SHL SOTE -kuljetusten järjestäminen 2019
KNGDno-2019-790
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sopimusluonnos.pdf
2 Kuntakysely kuljetuspalveluiden järjestämisestä.pdf
3 neuvoston vastaus kyselyyn kunnille Sansia Oy sopimusten optiovuosien
käyttöönotosta.pdf
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on ottanut kantaa v. 2019 SHL ja VPL
mukaisten Essote kuljetusten järjestämiseen Sansia Oy:n järjestämänä. Neuvoston
kokouksissa kuljetusjärjestelyistä on noussut keskustelua.
Sansia Oy:n sopimusluonnokseen perustuen on olettamus, että sopimuskausi päättyy
vuoden 2021 loppuun. Sopimusluonnoksessa on maininta 2 optiovuoden
käyttömahdollisuudesta. Ensimmäinen optiovuosi on 1.10.2021 - 30.9.2021. Essote Ky:
n tila- ja tukipalvelut oletettavasti valmistelevat optiovuoden käyttämistä. On myös
oletus, että Essote Ky:n kuljetuspalvelut tulevat kysymään Kangasniemen kunnalta
lausuntoa optiovuoden käyttämisestä ja Sansia kuljetusten jatkumisesta.
Esityslistan lähettämiseen mennessä ei Esssote Ky:n kuljetuspalveluista ole saatu
vastausta sopimuksen päättymisestä ja optiokauden valmistelusta. Asia kuitenkin
selviää neuvoston kokoukseen mennessä ja kokoukseen on kutsuttu Essoten tila- ja
tukipalveluista logistiikkapäällikkö Markku Pulkkinen ja Arja Brotkin esittelemään
sopimukseen liittyvia asioita ja määräaikoja.
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee Sansia Oy:n Matkojenjärjestämiskeskuksen
(MYK) välittämien vammaispalvelu,- sosiaalihuolto- ja erityishuoltolain mukaisten
kuljetusten, sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakujetusten
järjestämisestä ja sopimuksen jatkumisesta ensimmäisen optiovuoden
ajan. Keskustelussa on hyvä huomioida seuraavia näkökulmia:
Kunnan ja autoilijoiden resurssit järjestää toiminta omana toimintana
sopimuskauden jälkeen, hyödyt ja haitat
Sopimuksen jatkuminen 1 optiovuoden yli, hyödyt ja haitat
Asiakasnäkökulma, asiakkiden tyytyväisyys nykyiseen palveluun, palvelun
joustavuus,
Elinkeinon harjoittamisen näkökulma ja kunnan kokonaiskustannusten saama
hyöty
Onko suoritettu palvelun käyttäjille kyselyjä ja onko muuta tilastollista tietoa
toiminnan järjestämisestä
Esityslistan liitteenä lähetetään edelleen v. 2019 liitteenä ollut sopimusluonnos asian
käsittelyn tueksi.
kokoukseen mennessä Essote Ky:n tila ja tukipalvelut ovat lähettäneet kyselyn kunnille
optiovuosien käyttämisestä. Kirje ja neuvoston puheenjohtaja Pirjo Laitisen laatima
vastaus esityslistan liitteenä. Kyselyn vastausaika on kiirreellinen 3.6.2021 mennessä.
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Ehdotus
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee kokouksessa antamastaan
lausunnosta, mahdollisesta kuljetussopimuksen jatkamisesta 2 optiovuodella tai
Kangasniemen kunnan irtautumisesta sopimuskauden päättyessä yhteisestä
kuljetussopimuksesta. Neuvoston kannanotto asiaan toimitetaan kunnanhallituksen
valmistelun ja päätöksenteon tueksi sekä lähetetään Essote Ky:n tila- ja tukipalveluihin
tiedoksi.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi annetun lausunnon.
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§ 16
LISÄPYKÄLÄ: Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelmaan liittyvän erityisavustuksen
myönteinen päätös
KNGDno-2021-203
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Tulla
sari.tulla@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Allekirjoitettu hakemus.pdf
2 Lausunto, Essote.pdf
3 VN_11434_2021-YM-2Päätös harkinnanvaraisen valtionavustuksen myöntämisestä ja
liitteet.pdf
Kirjastonjohtaja Sari Tulla on neuvoston kokouksessa 11.5.2021 kertonut
vireilläolevasta ympäristöministeriön hankerahalla toteutettavasta hankkeesta.
Kokouksen jälkeen kuntaan on tullut tieto, että hankehakemus on hyväksytty
ja Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena
valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja
hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000
€. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022. Hankkeen esittelyssä kerrotaan:
"Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes on yli
65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja
hyvinvointitoimen alaisuuteen. Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille
virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.
Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä
maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään. Palvelurakenteen
kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi kuntalaisiksi yhteisöllisillä
toimintatavoilla.
Kangasniemen kunnassa on ns. Ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään ikäihmisten
palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. Alueella on myös vuokrataloja, joihin
asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu noin 100 ikäihmistä.
Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa.
Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan Ikäihmisten
kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan
ikäihmiset.
Hankkeen tavoitteena on parantaa Ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä
asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen
kokoontumispaikka. Lisäksi haluamme luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista
toimintaa myös ikäihmisille.
Hankkeen kokonaiskustannus on 66700 €, josta omarahoitusosuus on 26700 €.
Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä Esoten
lausunto ovat liitteinä.

Kangasniemi
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
09.06.2021

2/2021

17 (19)

Kunnanhallitus tulee kokouksessaan 14.6.2021 käsittelemään hankkeen
omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan
vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen
kuolinpesien varojen käyttöä. Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä
valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan
Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos
kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla.
Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön
sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle
sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna
2005, varat on haettu käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon
kehittämiseen ja vuonna 2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Varoja
on jäljellä taseessa yhteensä 27 802,67 euroa. Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-,
testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663153,51
euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä."
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 24.5.2019 § 15 ottanut kantaa
seuraavasti rahastojen käyttöön:
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausunnossaan kunnanhallitukselle, että
Rahastojen hallinta (myös muut kunnan rahastot) vastuutetaan hallintopäällikölle.
Viranhaltija hakee uusia rahastoja valtiolta ja näiden käyttö määritellään
tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja väestöryhmille. Näin yksi henkilö valmistelee
uusien rahastojen hakemisen ja kokonaisuus säilyy yhdellä viranhaltijalla
hallinnassa. Myös vammaiset, lapset yms erityisryhmät tulisi paremmin
huomioiduksi.
Varojen käytössä ja hakemisessa huomioidaan toteutuksen ja käytön seuranta
(yhdistykset / essote).
Rahastojen varoja ei käytetä lakisääteisten palveluiden toteuttamiseen.
Vähävaraisuutta tulkittaessa mahdollistetaan enemmän kokonaisharkintaa
(enemmän harkintavaltaa varallisuuden jakamiseen. )
Osa-avustamisen mahdollisuus.
Rahastojen käyttöön aktiivisuutta siten, että pääomat pienemmissä rahastoissa
käytetään 10 vuoden aikana.
Lisäksi toivotaan, että käytettävissä olevia varoja voidaan käyttää myös yleisemmin
väestön virkistykseen, mm. uimahalliretkiin, päivätoiminnan kehittämiseen.
Elli Partin rahaston käytöstä ehdotetaan, että rahastolla mahdollistetaan
toimintakeskuksen väen osallistuminen "Arjen suola" -koulutuksiin.
rahastosta myönnettäsiin vaatehankintoihin tukea.
virkistystä yksin asuville vanhuksille, jotka eivät osallistu Essoten järjestämään
toimintaan.
Veijo Viljakaisen rahastosta ikäihmisten päivätoimintaan hankittaisiin teknisiä välineitä:
tietokone, tabletteja väen käyttöön ja videotykki. Rahaston varoilla turvattaisiin avoimen
päivätoiminnan toiminta.
S-L Viinikaisen rahaston varat esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan ikääntyvien
kehitysvammaisten virkistykseen.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että Leena Reinikaisen rahastonvaroilla
perustettaisiin ja palkattaisiin osa-aikainen koordinaattori (Vert. Kangasniemen Ev.lut
seurakunnassa perustettu II diakonin virka Aino Suuroesen testamentin varoin
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vanhustyöntukemiseen). Rahaston varoja käytettäisiin myös toiminnan järjestämiseen.
Tarkoituksena olisi vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden poistaminen ja virkistymisen
tukeminen. Näin välillisesti tuettaisiin kotona asuvia vanhuksia. Koordinaattorin tehtävä
olisi organisoda vapaaehtoisia ja järjestöjen väkeä vanhusten ja vammaisten
osallistumisen tueksi varoilla järjestettyyn toimintaan.
Tai vaihtoehtoisesti yrittäjälle voitaisiin maksaa virkistyspalvelusta rahaston varoista,
mikäli tämä kohdistaa toimintaansa kohdeväestöön.
Neuvosto esittää ehdotuksessaan myös joustoa myös tämän rahaston käyttöön.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee uudesta viriketupa hankkeesta, merkitseen
saadun avustuksen tiedokseen ja toteaa, että kunnan rahastojen käyttö
avustuskohteen omarahoitusosuuden kattamiseen on linjassa vanhus- ja
vammaisneuvoston 24.5.2019 § 15 esitetyn rahastojen käytön kanssa.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyäksyi ehdotuksen ja lisäsi, että hanke on tervetullut
lisä iäkkäiden palvelutarjontaan ja että hankkeen toivotaan käynnistyvän
mahdollisimman pikaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§11, §13, §14, §15, §16
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 §)

