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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Maanantai 31.5.2021 klo 13.00-15.00

Paikka:

Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 5 A, 37150 Nokia

Läsnä:
Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Pirkko Peura (pj.), Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Tarja Pukuri, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Marjatta Heinonen, SPR, Nokia
Matti Honkaniemi, Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.
Hans Lönnqvist, Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry.
Marjatta Rautalin, Nokian Sotaveteraanit ry.
Hannele Koivisto, Nokian ev.lut. seurakunta
Eero KH Lämsä, Nokian eläkkeensaajat ry.
Anneli Toikka, Nokian eläkkeensaajat ry.
Katja Uitus-Mäntylä (siht.) Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut
Leena Syrjä, tiedottaja klo 13-13.35

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. NOKIAN KAUPUNGIN SAAVUTETTAVUUSTYÖ
Kaupungin tiedottaja Leena Syrjä oli kokouksessa esittelemässä yleisesti
kaupungin viestintää sekä kaupungilla tehtyä saavutettavuustyötä ja
jatkokehittämistä.
Vanhusneuvoston sai lopuksi esittää kysymyksiä ja kommentteja
tiedottamiseen liittyvistä asioista.
4. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN KORONAKATSAUS
Päivätoiminnassa voidaan periaatteessa siirtyä nyt normaaleihin
ryhmäkokoihin.
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Tehostetun vierailurajoitukset ovat pääasiassa poistettu. Edelleen kuitenkin
suositellaan:
- tapaamisia ulkona tai tapaamishuoneessa
- enintään kahta vierailijaa kerralla
Päivitetty ohje löytyy netistä: https://www.nokiankaupunki.fi/wpcontent/uploads/2021/05/Tiedote-tapaamiset-Vihnuskodilla-18-05-2021-1.pdf
Setori olisi tarkoitus avata mahdollisesti vielä ennen kesää.
5. UUSITTU LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.5.2021 uusitun lain mukaiset
asiakasmaksut Nokialla. Kokouksessa esiteltiin vanhusneuvostolle
keskeisimmät muutokset ikääntyneiden palveluiden maksuihin. Kokouksen
esitys lähetetään erikseen vanhusneuvoston edustajille.
Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun (säännöllinen kotihoito)
maksusäännökset on nostettu asetuksesta lain tasolle ja lisäksi palvelun
enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien
mukaan.
Pääasiassa muuttuu vain maksujen määräytymisen perusteena olevat tunnit.
Nokialla tällä hetkellä käytössä ns. tuntivälykset, joiden mukaan maksu
määräytyy. Jatkossa maksuprosentti muuttuu käytännössä tunnin välein.
Maksimimaksu (35 % bruttotuloista) laskutetaan 38 tunnin jälkeen.
Kunnan perimät maksut eivät saa millään tuntimäärällä ylittää laissa säädetyn
maksutaulukon mukaista enimmäismaksua.
Maksutaulukon mukaisen tulosidonnaisen maksun lisäksi voidaan jatkossakin
periä kohtuullinen maksu asiakassuunnitelmaan sisältyvistä, tukipalveluina
järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä
edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista.
Kotisairaanhoidon palvelut alkavat kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen.
Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla
järjestettyjen asumispalvelujen (tehostettu palveluasuminen ja
palveluasuminen) maksut. Näistä on aiemmin voinut päättää kunta itse.
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Ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja
säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa.
Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa eli tehostetussa palveluasumisessa
peritään jatkossa asiakasmaksuna 85% asiakkaan nettotuloista laissa
säädettyjen vähennysten jälkeen. Jos kotona asuva puoliso on
pienempituloinen, käytetään puolisoiden yhteenlaskettuja tuloja vähennysten
jälkeen ja maksu saa olla enintään 42,5%
- Vähennyksinä huomioidaan
o Sv-korvattavat lääkkeet (enintään lääkekatto)
o Muut kuin kuin sv-korvattavien lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset siltä osin kuin
terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan
terveydelle tarpeellisiksi
o Edunvalvontapalkkion perusmaksu
o Tehostetun palveluasumisen vuokra (asumistuki vähennetään)
o Asiakkaan todelliset (välttämättömät) asumismenot pitkäaikaiseen
tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai
pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirryttäessä (=aiemman oman asunnon
kulut).
• Omistusasunto enintään 6 kk
• Asumisoikeusasunto enintään 3 kk
• Vuokra-asunto, huoneenvuokralain mukaisen
irtisanomisajan osalta
- Asiakkaalle tulee jäädä asiakasmaksun jälkeen vähimmäiskäyttövara 164
€/kk (sama summa myös pitkäaikaisessa perhehoidossa)
- Asiamaksun lisäksi ei saa periä enää erillistä maksua mm. aterioista,
pyykkipalvelusta
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksuihin ei ole merkittäviä muutoksia,
vähimmäiskäyttövara 110 € pysyy ennallaan
Lisäksi uutena asiakasmaksuihin Nokialla esitetään 1.7.2021 alkaen:
Turvapuhelinlaitteen maksu ilman avustajakäyntejä 29 €/kk
Kaislakodon turvapalvelun ja valvonnan maksu 12 €/kk (vrt. kotona asuvat)
Ateriamaksu jaettuna vuorokauden eri aterioille (mm. palveluasuminen
Myös terveyspalveluiden maksuihin tulee muutoksia; mm.
sairaanhoitajakäynnit ovat jatkossa maksuttomia.
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6. VIHNUSKODIN ASUKAKYSELYN TULOKSET
Kokouksessa esiteltiin Vihnuskodilla huhti-toukokuun vaihteessa tehdyn
asukaskyselyn tulokset.
Vastaajia oli 50 ja määrä laski jonkin verran vuoden 2019 kyselystä (69).
Kokonaisarvosana hoidolle (44 vastaajaa) oli 8,34. Vuoden 2019 kyselyssä
arvosana on 8,39.
Tuloksissa ei ollut merkittäviä muutoksia aiempaan kyselyyn. Varsinaiset
hoitoon liittyvät kysymykset arvioitiin asteikolla 1-5. Parhaat arvosanat (4,3)
annettiin edellisen kyselyn tapaan henkilökunnan ammattitaidolle ja
käyttäytymiselle. Myös omaan huoneeseen oltiin tyytyväisiä (4,3). Heikoimman
arvosanan 2,9 sai hoitoneuvotteluiden järjestämisen riittävyys. Edellisessä
kyselyssä arvio oli 3,0.
Eniten laski arvio siitä, kuinka hyvin asukas saa tietoa järjestettävästä
ohjelmasta (4,0  3,5). Suurin nousu oli kysymyksessä, miten asukas pystyy
vaikuttamaan järjestettävään ohjelmaan (2,7  3,7). Myös
ulkoilumahdollisuuksien nähtiin parantuneet (2,8  3,2).
Jonkin verran tuloksissa oli nähtävissä koronan vaikutukset Esimerkiksi kysymys
”Tiedonsaanti henkilökunnan ja omaisten välillä on riittävää” sai arvion 3,4, kun
aiemmassa kyselyssä arvosana oli 3,9. Myös arvosana kysymykseen ”Saan
henkilökunnalta riittävästi tietoa hoidosta ja hoivasta” laski hieman (3,8  3,6)
7. AJANKOHTAISET ASIA
a. Meneillään olevat kilpailutukset
Tehostetun palveluasumisen ja turvapuhelinpalveluiden kilpailutukset ovat
menossa. Kunnallinen hankintayksikkö KuHa vastaa kilpailutuksen
toteutuksesta. Uudet sopimukset tulevat voimaan 2022 alusta.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutukseen on mahdollista yhdistää myös
tavallinen palveluasuminen, jota nyt ei ole vielä Nokialla ostopalveluna.
Päivätoiminnan kilpailutus tehdään kunnan omana työnä ja tässäkin uusi
sopimuskausi alkaa 1.1.2022./
b. Päiväkeskuskuljetusten muutos
Kuljetuksia hoitanut yritys lopettaa toimintansa tänään. Kuljetuksien
hoitoon tehdään suorahankintasopimus ajalle 1.6.-31.12.2021 ja palvelu
kilpailutetaan syksyn aikana.

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

PÖYTÄKIRJA | 31.5.2021
5(5)

8. ILMOITUSASIAT
Ikäihmisten palveluille myönnettiin Ympäristöministeriöltä 30 000 € avustus
välimuotoisen asumisen selvityksen tekemiseen. Haettu hankeaika 1.10.202130.6.2022.
9. MUUT ASIAT
a. Eläkeläisyhdistysten puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet aloitteen:
”Vuosikortti liikuttamaan ikääntyneitä kuntalaisia”. Aloitteessa
esitetään edullista vuosikorttia mm. uimahallin ja kuntosalin käyttöön.
Kortti olisi tarkoitettu kaikille 65 vuotta täyttäneille eläkeläisille.
Vanhusneuvosto puoltaa tehtyä aloitetta.
b. Koti TV; arkiliikuntaa ikäihmisille omalta TV-kanavalta. Kanavan toimii
antennitelevisiossa.
c. Hyvinvointiala HALI ry:n lähettämä kirje hoitajamitoituksen
korjaamiseen ja näistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
d. STM:n webinaari 3.6. Mervi Veijoja ja Hans Lönnqvist osallistuvat.
e. Eduskunnan ikäverkoston keskustelutilaisuus pidettiin 26.4. Tähän ei
ollut osallistujia vanhusneuvostosta.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
Seuraava kokous pidetään 13.9.2021. Yritetään varata kirjastolta tila tähän.

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

