VANHUSNEUVOSTO
Aika
Paikka

MUISTIO

6/2017

Keskiviikko 29.11. klo 10 – 11.20
Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Kallio

Varsinaiset jäsenet:
Varajäsenet:
(x) Hilkka Häkkilä, pj.
( ) Leena Hellgren
(x) Kyllikki Rantala, varapj.
( ) Tuula Karhunen
(x) Olli Santaniemi
( ) Sirkku Servomaa
(x) Lauri Muistola
( ) Aarno Jalonen
(x) Helena Nivala
( ) Maija Mäkipaakkanen
(x) Kaisu Kyllönen
( ) Marja-Leena Kurikko
(x) Eira Järvinen
( ) Maila Antikainen
(x) Seija Hellström
( ) Irma Svahn-Valkonen
( ) Jorma Salminen, pois
(x ) Tamara Laurila
( ) Kaisa Lanttola, pois
(x) Marjut Lehtinen, saapui klo 10.50 ( ) Johanna Kiianmies
( ) Pirjo Kujanpää, pois
( ) Anne Ilola, pois
(x) Mika Hakala
( ) Johanna Taruma
( ) Jouni Mattsson, pois
( ) Kimmo Kiuru, pois
Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) Katariina Ilves, sihteeri
Paikalla myös vanhusneuvoston tuleva sihteeri Päivi Hongisto
ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin erityslista.
4. Kokousmuistion 1.11.2017 hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Valtuustoaloite liikennepuiston rakentamisesta Hyvinkäälle (dnro KH 888/2017)
- Puheenjohtaja on valmistellut lausunnon ja se on lähetetty
vanhusneuvostolle kommenteille 13.11. Lausunto hyväksyttiin ilman
muutoksia.
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
Käytiin läpi alustava ehdotus ja tehtiin tarvittavat muutokset.
7. Vanhusneuvoston jäsenet 2018-2019
Järjestöt toimittavat ehdotukset jäsenistä sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon
viimeistään 1.12. Vanhusneuvoston sihteeri toimittaa vanhusneuvostolle sosiaali- ja

terveystoimeen tulleet esitykset ja vanhusneuvosto pitää 8.12. klo 10 kokouksen,
missä käsitellään uuden vanhusneuvoston valintaesitys.
8. AVI:n vaatimus kotihoidon työn kuormitus selvityksestä
Marjut Lehtinen kävi läpi Avin kutsun ja tarkastuskertomuksen Avin tarkastuksesta
syyskuussa 2017 (liitteinä). Nyt syyskuussa 2017 Aluehallintoviraston käynti liittyi
2016 lokakuussa tehtyyn tarkastukseen, jossa sovittiin seuranta käynnistä vuodelle
2017. Aluehallintoviraston käynti liittyi vuonna 2016 heillä olemassa olevaan
hankkeeseen, jossa tehtiin tarkastuksia kotihoidon yksiköihin ympäri Suomen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on aloitettu
Kotihoitohanke vuonna 2016, joka jatkuu yhä.
Työterveydestä ei oltu tehty vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa ohjeistettua
työpaikkaselvitystä, jossa olisi selvinnyt mm. psykososiaaliset kuormitustekijät.
Tästä antoi Avi nyt vaateen, että se tulee tehdä ja selvitys toimittaa 31.12.2017
loppuun mennessä heille.
Koska myöskään vaarojen selvittäminen ja arviointi- ohjelma ei ole ollut
toiminnassa, ei ole kyseisiä muutoksia voitu ohjelmaan tehdä. Ohjelman korvaa
käsin tehdyt paperilomakkeet tulevassa.
9. Kotipalvelujen nykytilanne, Marjut Lehtinen
Lehtinen selvitti korjaava/tehdyt toimenpiteet esim. vaarojen arviointi, perehdytys ja
resursointia seurataan. Työaikatoiveita on työstetty, uusia työvaatteita odotetaan, 6
vkon työlistat ja vuorojenvaihtolomakkeet käytössä. Kollegiaalinen tuen
parantuminen uusien tilojen myötä jolloin saadaan uudet toimivammat tilat ja
työvälineet. Marjut esitteli työnohjausjärjestelmä ”Hilkka”-toimintaa. Ohjelman avulla
pystytään seuraamaan reaaliajassa sairaanhoitajan ja lähihoitajan työpäivää:
asiakaskäynnit, matkat, yms. Myös asiakaskäynnin pituudet taltioituvat minuutin
tarkkuudella järjestelmään.
Kotihoidolla on käytössä 13 kaupungin autoa ja 3 autoa kotisairaalan käytössä.
Parkkilupia tullut ja tulossa lisää, jolloin ei tarvitse käydä parkkikiekkoja välillä
muuttamassa.
10. Muut esille tulevat asiat
o Vanhusneuvoston sihteeri vaihtuu vuodelle 2018. Uusi sihteeri on Päivi
Hongisto paivi.hongisto@hyvinkaa.fi
o Lausunto senioripysäkistä käsitellään seuraavassa kokouksessa
11. Seuraava kokous
- Pidetään lyhyt kokous 8.12. klo 10-11.
- Sihteeri lähettää uudelle vanhusneuvostolle
kokouskutsun/kokousaikaehdotuksen sitten, kun jäsenet ovat tiedossa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

