
HUMPPILAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTO  Pöytäkirja 3/2019 

 

 

PAIKKA:     Humppilan kunnanviraston kunnanhallituksen huone 

AIKA:          Tiistai 14.5.2019 klo 13.30 

PAIKALLA:  Ritva Savolainen pj., Riitta Nokkala, Eino Nirkkonen, Antti Miettinen, Eva Sunabacka, 

Aila Suikkanen                           

POISSA:       Jaana Valtonen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30. 

       2.   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

       3.   Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisena. 

       4.   Kokouksen sihteerin valinta 

             Aila Suikkanen valittiin kokouksen sihteeriksi, Sanna Paanasen olellessa opintovapaalla 

       5.   Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirja 2/2019 tarkastettiin ja hyväksyttiin 

       6.   Yhteistyö viranhaltioiden kanssa 

Vieraana kokouksessa oli kirjastonjohtaja Jari Hjelm. Hän kertoi kirjaston uusista suunni-

telmista.  ” Kirjakassi” jaettaisiin joka 5. viikko vapaaehtoisvoimin niille, joiden on vaikea 

asioida kirjastolla. Digiapua kirjastolta, mallina Lahden toiminta. Kultuuritoimintalaki muut-

tunut niin, että kulttuuritoimintaan olisi osallistettava kaikki kuntalaiset. Liikuntaohjaajaa 

haetaan kunnalle, ennaltaehkäisyä, tiedotusta sekä ohjausta varten. Nuorison kehittämis-

suunnitelma tekeillä.  Kunnan talouden sopeuttamis-työryhmään valitaan Elämänlaatu lau-

takunnasta jäsen. Vanhanaseman kahviossa vielä vapaita kahvituspäiviä. Humppilapäivä-

info Talvisella 28.5. Humppilapäivä on sunnuntaina 9.6. 

       7.   Vanhusneuvoston toiminnan arviointi 1.1. - 14.5.2019 



 Tästä on erillinen liite 1. 

       8.   Lausunnon antaminen FSHKY:lle 

  Tästä erillinen liite 2. 

        9.  Yhteistyö eri järjestöjen kanssa 

  Sota-invaliidit ry:  Kaatuneiden muistopäivä, Kirkkopyhä ja laavulla makkaranpaistoa. So-  

ta-Veteraanit ry: Kirkkopäivä, virkistyspäivä ja veteraanipäivä. Eläkkeensaajien atk-koulutus  

meneillään torstaisin Ylä-asteella. Eläkkeensaajat ylläpitävät Talvisen kotiseutumuseota ja 

Eläkeliitto Kauppilan perinnetilaa. 

Vanhustenviikon 6.-13.10.2019 tapahtumia suunnitellaan ensin omissa järjestöissä ja ideat 

työstetään yhteispalaverissa 11.6.2019 kunnantalolla klo 13:30.   

10.10.2019 on seurakunnan ja fshky:n yhteinen vanhusjuhla seurakuntatalolla 

    10.   Muut esille tulevat asiat 

             Elämänlaatulautakunnalle tiedoksi, että varmistavat syyskauden ja ensi vuoden vesijum- 

             pan jatkumisen sekä kunnantalon alakerran kuntosalille investoitaisiin uusi laite. 

Seuraava vanhusneuvoston kokous 13.8.2019 klo 13:30 kunnantalolla. 

     11.   Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________             _________________________________ 

Ritva Savolainen    Aila Suikkanen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 



 

    LIITE

  

Humppilan vanhusneuvosto 12.3.2019 

 

KOOSTE vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuisminin vierailun yhteydessä 

käydyistä aiheista ja keskustelusta 

 

Annukka Kuismin kertoi tämän hetkisistä kuulumisista koskien Mäntyrinteen palvelu-

keskuksen asukkaiden palveluiden siirtymistä Attendon yksikköön. Attendon pitämässä 

omaisten tiedotustilaisuudessa on kerrottu yksikön nimeksi tulevan Ukkopekka. Asu-

kaspaikkoja on yhteensä 44. Keskustelun aikana vanhusneuvoston jäsenet nostivat esil-

le kysymyksiä ja asioita, jotka ovat nostattaneet keskusteluja. Tärkeintä tilanteessa on 

huomioida asiakkaat, heidän läheisensä ja henkilökunta. Yleistä tiedotustilaisuutta ei 

Annukka Kuismin pidä tärkeänä tässä vaiheessa. 

 

1. Palveluseteli 

 Palveluseteli luodaan niin, että se kattaa enemmän kuin vain pelkän hoivamak-

sun osuuden. Sillä voi maksaa kustannuksia myös esimerkiksi aterioista ja tuki-

palveluista (turvapalvelu, siivous). Tässä tavassa on huomioitu jo valmiiksi mah-

dollisen uuden asiakaslain mukanaan tuoma muutos, jossa tehostetun palvelu-

asumisen maksujen kokonaisuutta pyritään muodostamaan samoin kuin laitos-

hoitomaksuja. Palvelusetelillä voi maksaa lyhytaikaisen tehostetun palveluasu-

misen maksuja ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuja. 

 Palveluseteli ei kata kaikkia kustannuksia vaan asiakkaalle jää maksettavaksi 

omavastuuosuus sekä muun muassa kustannus vuokrasta. 

 Asiakas voi kieltäytyä halutessaan tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kuntayh-

tymän on järjestettävä asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut joko kuntayh-

tymän omassa yksikössä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Täl-

löin asiakkaalta peritään asiakasmaksut kuten nytkin. 

 Palveluseteli tullaan ottamaan käyttöön myös muualla Fshky:ssä. 

 Asumispalveluun tarkoitetun palvelusetelin rinnalle on tarpeen luoda palve-

luseteli, jolla voidaan kattaa kotihoidon palveluiden kustannuksia. 



 Palvelusetelin työstäminen on vielä hieman kesken, mutta se pyritään saatta-

maan valmiiksi maaliskuun aikana. 

 Kun palveluseteli on saatu valmiiksi, aloitetaan asiakkaiden kanssa yksilökohtai-

set keskustelut, joissa vasta selviää, ottavatko kaikki asiakkaat vastaan tarjotta-

van palvelusetelin. 

 Palvelusetelin kustannukset saadaan Mäntyrinteen palvelukeskuksen toimin-

taan varattujen määrärahojen suuntaamisella palvelusetelin kustannuksiin. 

 

2. Asukkaat 

 Omistajuus muuttuu 1.6.2019 ja asukkaiden siirtyminen tapahtuu sen jälkeen 

(tarkkaa aikataulua ei ole tiedossa vielä). 

 Siirtoa ennakoiden asukkaille kirjoitetaan C-lausunnot valmiiksi, jotta etuisuuk-

sien hakeminen Kelasta saadaan nopeasti toteutumaan (eläkkeensaajan hoito-

tuki). 

 Keskustelussa nousi esiin lääkäripalvelut ja niiden saatavuus Attendolla. Keskus-

telua nousi myös fysioterapeuttien palveluista jatkossa. Annukka Kuismin tar-

kastaa miten asia on sovittu. 

 Attendon yksikössä ei ole vainajia varten kylmätiloja tai kappelia. Vainajat tul-

laan jatkossa siirtämään Forssan sairaalalle kylmiöön ennen hautajaisjärjestely-

jen alkuun saamista (kuolintodistus, hautauslupa). 

 

3. Intervallijaksot ja päivätoiminta 

Keskustelut intervallijaksojen toteutumisesta on aloitettu. Päivätoiminnasta ei ole tois-

taiseksi olemassa suunnitelmia. 

 

4. Ateriapalvelu 

Tarkoituksena on, että myös Humppilassa siirrytään siihen, että ateriat tuodaan Loikul-

ta (Loimijoen kuntapalvelut). Ateriat kuljetetaan jatkossa jäähdytettynä. Muutoksen 

jälkeen kotihoidon henkilökunta ei kuljeta aterioita. Näin toimien kotihoidon henkilös-

tön vapautuva resurssi saadaan käyttöön muihin tehtäviin. Tarvittaessa kotihoidon 

henkilöstö lämmittää asiakkaalle kuljetetun ruuan, mikäli asiakas ei siihen itse pysty. 



Asiakkaalla on tässäkin asiassa valinnan mahdollisuus. Ateriat voi myös ostaa muulta 

palveluntuottajalta. Tämä taas saattaa tuoda palveluntuottajiksi uusia toimijoita. 

 

5. Kylvetyspalvelu 

Kylvetyspalvelusta on keskustelut käynnissä. 

Tässä yhteydessä esille keskustelussa nousi Niittykujalla sijaitsevat saunatilat, jotka oli-

sivat toimivat kylvetyspalveluun. Niittykujalle ei tosin ole kerhotiloja, joissa voisi toteut-

taa esim. päivätoiminnan tapaista toimintaa. 

 

6. Henkilöstö 

Henkilöstön kanssa aloitetaan YT-neuvottelut viikolla 12. Tehostetun palveluasumisen 

puolella työskentelevät siirtyvät Attendolle vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen 

kautta. Halutessaan on mahdollista irtisanoutua. Laitoshoidon puolella työskenteleville 

henkilöille pyritään löytämään työtä Fshky:stä tai Attendolta. Jos henkilö siirtyy laitos-

hoidon puolelta Attendolle, pyritään siirrosta sopimaan samoin ehdoin kuin tehostetun 

palveluasumisen puolelta siirtyville. Fshky on suuri työnantaja ja pyrkimyksenä on, että 

kaikille löytyy työtä. 

 

7. Valvonta 

Liittyen valtakunnalliseen keskusteluun, valvonta oli kokouksessa esillä. Attendon yk-

sikkö sijaitsee Fshky:n alueella ja tästä syystä Fshky:llä on valvontavelvollisuus myös uu-

teen yksikköön. Valvonta ei ole rytmiltään tasaista, valvonta on satunnaista. Palveluoh-

jaajat koordinoivat asiakkaiden palveluita ja pystyvät seuraamaan eri yksiköiden toi-

mintaa. Palveluohjaajat pääsevät myös seuraamaan tilannetta asiakkaiden potilastieto-

järjestelmään tehtyjen kirjausten kautta. 

Lähtökohta on se, että toimitaan niin kuin sovitaan. Niin omassa, kuin yksityisessä toi-

minnassa. 

  

 

MUUTA: 



1. Annukka Kuisminille annettiin palautetta asukkaiden ulkoilutuksesta Mäntyrinteellä. Nyt 

yhteistyö ulkoiluttajien ja henkilökunnan välillä ei toimi. Ulkoiluttajien aikaa menee ulkoili-

joiden etsimiseen ja pukeutumisessa avustamiseen. 

 

2. Annukka Kuismin toi esiin vanhuspalveluiden kehittämistyön, jolla pyritään laajasti paran-

tamaan digitaalisten palveluiden käyttöä. Sähköisten palveluiden käyttäminen kasvaa. Ke-

hittämistyössä tarvitaan myös vanhusneuvoston apua ja tässä yhteydessä esitettiin haaste 

Humppilan vanhusneuvostolle; miten palveluita voitaisiin juuri Humppilassa kehittää? Mil-

laisia yhteistyön muotoja kuntalaisten, Fshky:n ja yhdistysten/järjetöjen/seurakunnan välil-

le voisi vielä kehittää? Mahdollisuuksia on monenlaisia ja avoin ideointi on tervetullutta. 

Esimerkkejä: Kotihoidon etäkotikäynti asiakaan kotona olevan päätteen avulla, yhteisruo-

kailujen tai etä-jumppien järjestäminen asiakkaiden kotona ovelien päätteiden avulla. 

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toi esiin, että tähän kehittämistyöhön on tarpeen osal-

listua. Aiheeseen palataan viimeistään elokuun kokouksessa, jolloin sihteeri on paikalla ker-

tomassa tarkemmin kehittämistyöstä.   

 

3. Maakunnallisesta vanhusneuvostosta keskusteltiin. Toiminnan aloittamisesta ei tällä het-

kellä ole tietoa. Esille nostettiin pilotointi, jonka kautta Hämeessä olisi mielenkiintoista asi-

aa testata. Asia lepää toistaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   


