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Aika  torstai 9.5.2019 klo 15.30-17.38 
 
Paikka Henrikinhovin ruokasali 
 
Osallistujat Sanna Kuhlman varapuheenjohtaja  
  Einar Grundström 
  Leena Toivanen 
  Paavo Valtanen     
  Selina Vastamaa 
  Sirpa Saarinen 
  Aila Uusiniitty 
  Lauri Heiskanen asiantuntija 
  Kirsi-Marja Polo esittelijä 
  Satu Lankinen sihteeri 
 
Poissa Paula Koivisto jäsen 
  Paula Järvi  asiantuntija 
  Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Sanna Kuhlman avasi kokouksen klo 15.34. 
  
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

Todettiin läsnäolijat.  
 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

4. Martta-toiminnan esittelyä; Sari Granni, Marttaliiton hallituksen jäsen 
 
Marttojen julkaisemia kirjoja voi tilata osoitteesta martanpuoti.fi. Kokemäellä 
toimii Teljän harrastemartat. Myös miehet ovat tervetulleita Martta-toimintaan. 
Esim. Porissa toimii Herkuttelevat herramartat. (Grannin esitelmä on liitteenä. 
Granni lähti klo 16.25.) 
 

5. Mitä vanhuspalveluiden valvonta tarkoittaa käytännössä? 
 

Yksityisiin palvelukoteihin tehdään pääsääntöisesti sovittuja käyntejä, mutta 
myös ennalta arvaamattomia. Kirsi-Marja Polo näytti sääntökirjan, jota 
noudatetaan palvelusetelissä. Kokemäen kaupungilla on valvontavelvollisuus 
Kokemäellä toimiviin kolmeen yksityiseen palvelukotiin. 
Vanhuspalvelupäällikkö on valvontaa toteuttava viranomainen. 
Valvontakertomus lähtee Aviin, sekä tiedoksi perusturvalautakunnalle. 
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Valvontalomake pohjautuu sääntökirjaan. Tänä vuonna on tehty kaksi ennalta 
ilmoittamatonta valvontakäyntiä. Tällöin tarkistetaan mm. 
työvuorosuunnitelmat ja –toteumat eli lasketaan mitoitus. Polo valvoo myös 
Palvelukeskus Henrikinhovia.  
 
Henrikinhovissa on pienempi mitoitus kuin yksityisillä, mutta tukitoimille on 
oma henkilöstö. Eli keittiössä, pyykissä ja siivouksessa on oma 
henkilöstönsä.  
 
Kuka tahansa voi tehdä Aviin ilmoituksen huomattuaan epäkohdan. Avi 
ilmoittaa tarvittavat toimenpiteet. Polo ilmoitti, että hänellä ei ole luottamus 
yksityisiin horjunut. Tänä vuonna Avilta on tullut virallinen ohjeistus, miten 
valvontakäynti tehdään. Jos töitä tehdään raha mielessä, se laskee laatua. 
Valvontakäynnillä on melkein aina kaksi viranhaltijaa. Valvontakäynnillä 
nähdään myös asukkaat samalla.  
 
Palveluseteli lähti aikanaan toimintaan sen vuoksi, ettei yksityisiä 
palvelukoteja tarvitse kilpailuttaa. Jos Henrikinhovin mitoitus nostetaan 0,7 
hoitajaan, tarvitaan Henrikinhoviin lisää 7,5 hoitajaa. Otettaisiinko nämä rahat 
kotihoidosta? Viranhaltija tekee valmistelutyön, jos tarvitaan lisää 
työntekijöitä.  
 
Vanhusneuvoston jäsenet miettivät, että kotona asuvien ikäihmisten asiat 
ovat huonommin kuin palvelukodeissa olevien. Osa kotona olevista on 
sellaisia, jotka eivät enää pysty olemaan kotona. Kuntien pitäisi huolehtia 
paremmin tästä rajapinnasta, esim. muistisairaan osalta. Ikääntyvien 
kohdalla pitää tehdä ennakoivaa työtä.  
 
Polo kertoi, että 65-vuotiaille järjestetään Hyvinvoinnin portaat. 75- ja 80-
vuotiaille on hyvinvointiarvioinnit. Yhteisöllisyys ja naapuriapu on tarpeen. 
Huoli-ilmoitus on tehtävä, jos huomaa naapurilla ongelmia. Ilmoituksen voi 
tehdä myös soittamalla Pololle.  
 
Jäsenet epäilivät, että Hyvinvoinnin portaissa käy vain hyväkuntoiset 
ikäluokasta. Huoli-ilmoituksista eivät kuntalaiset tiedä. Rahasta on tehty 
jumala ja killinkiäkään ei saisi hoitoon mennä. Polo kertoi, että 80-vuotiaiden 
luona käydään, mutta jokaisella on itsemääräämisoikeus. Kenenkään luokse 
ei voi väkisin mennä.  
 
Jäsenet miettivät, onko jossain määritelty, mikä on ihmiskelpoinen asumus. 
Pitää myös muistaa, että suurin osa vanhuksista haluaisi enemmän hoitoa. 
Pitäisikö myöntämisperusteita löysätä? Polo kertoi, että perusteet 
tehostettuun palveluasumiseen ovat kohtuullisen tiukat. Jokainen ihminen 
arvioidaan yksilönä. On asiakkaita, jotka ovat juuri siinä rajapinnassa. 
Paikkaan on oikeutettu, jos mm. rava-indeksi on kolme tai yli. Määrärahat 
ovat tiukat. Kokemäellä asiakkaat eivät jonota. Jos on oikeutettu paikkaan, se 
järjestetään. Voidaan laajalta alueelta hakea tehostettua palveluasumista.  
 
Miten hoitoala saadaan pysymään vetovoimaisena? Ammattitaito on 
asiakkaan parhaaksi. 
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Kaikilla ei ole läheisiä. Tällöin kontaktoinnin viranomaisiin voi tehdä kuka 
vaan. 
 
Kotipalvelun henkilöstö väsyy. Hoito vaatii rahaa. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ikäihmisten asioista evästettiin 
viranhaltijoita. Keskusteltiin asiasta ja kuultiin selostus. Erityisesti kotihoidon 
tilanteesta oltiin huolissaan. Kirsi-Marja Polo korosti, että yhdessäkään 
tehostetun asumispalvelun yksikössä Kokemäellä ei asukkaita kohdella 
huonosti. 
 

6. Yhdistysten esittämät asiat 
 

Kirsi-Marja Polo kiitti vanhusneuvostolaisia ja yhdistyksiä Palvelukeskus 
Henrikinhovin kevätkirmauksen järjestelyissä. Hän myös kertoi, että kesällä 
vuokrataan ja testataan sähköavusteinen riksa yhdessä Ikipihlaja Kuusaman 
kanssa. 

 
7. Muut asiat 

 
Aila Uusiniitty kertoi koulutuksesta, jossa Sanna-Maria Rantanen kertoi, mitä 
haasteita on mielenterveyspotilaan omaisella. Myös omaista pitää tukea, ei 
vain potilasta. Kankaanpäässä on kerran viikossa matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka omaisille. Liian vähän kysytään, että mitä sinulle kuuluu. 
Mielenterveydestä puhutaan liian vähän.  
 
Paavo Valtanen kertoi poikkitieteellisestä seminaarista, joka oli Porin 
yliopistokeskuksessa. Miehiä ei kiinnosta, paikalla oli vain muutama mies. 
Aiheena oli, että mitä hyvinvointivaltio on luvannut kansalaisille. Nuori saa 
palvelun paremmin kuin vanhus. Usein selvitetään tilannetta fyysisesti, 
vaikka pitäisi mitata muisti. Palveluohjaus pitää olla yksilökohtaista. 
Kohdataan asiakas. Vanhuksetkin voivat osallistua johonkin joskus. Jotakin 
on sattunut sellaisen ihmisen kohdalla, joka yleensä käy jossain, ja jostain 
syystä jää pois.  
 
Olohuoneessa oli viimeksi apteekkari Minna Huupponen. Hän kertoi 
vitamiinitarpeista ja lääkeannostelijoista. Hän kertoi myös jalkahoidosta ja –
rasvoista. Esitys oli hyvä, paikalla oli 26 kuulijaa.  
 
Sanna Kuhlman esitti, että pitää saada sitouttavat arvot vanhustenhuoltoon. 
Kirsi-Marja Polo kertoi, että Palvelukeskus Henrikinhovin arvot ovat 
omavalvontasuunnitelmassa. Esimiehet kulkevat mallina. Kiireen taakse ei 
saa piiloutua, pitää osata priorisoida. Kotiväki pitää myös saada arvojen 
taakse. Nostetaan esimerkiksi arvot yksi kerrallaan esiin esim. facebookissa 
Henrikinhovin sivuilla.  
 
Olohuoneessa 11.6. on esittelijänä ylikonstaapeli Marko Leppäniemi. Hän 
puhuu turvallisuudesta. Emäntänä on Selina Vastamaa. 
 
Seuraava vanhusneuvoston kokous on 8.8. Vieraanamme silloin on 
Kokemäen kaupungin hallintojohtaja Mikko Löfbacka. Hän puhuu aloitteista. 
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Olkaa koko kesä ihmisiksi! Hoitakaa myös itseänne! 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Sanna Kuhlman päätti kokouksen klo 17.38. 
 
 

 Muistion vakuudeksi Satu Lankinen, palvelusihteeri 


