MASKUN KUNTA
Vanhusneuvosto

Muistio
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Aika

maanantai 10.3.2021 klo 10.00 – 11.40

Paikka

Maskun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Osallistujat

Ylhäinen Taito
Jaakkola Seija
Laine Ari
Saarinen Marita
Saarinen Tapio
Sillanpää Jarmo
Penkkimäki Johanna
Löfstedt Maija
Pusa Tuula

kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja
SPR Maskun osasto
Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry
Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkua -yhdistys
Maskun Vanhustentukiyhdistys ry.
Eläkeliiton Maskun yhdistys
vs. diakoniatyöntekijä, Maskun seurakunta
sihteeri, poissa
sihteeri

Muut kutsutut

Hassinen-Laine Tuija

Perusturvakuntayhtymä Akseli, sosiaalityö-,
perhe- ja Ikäihmisten palvelujen palvelulinjajohtaja, paikalla klo 10.00 - 11.10

Puheenjohtaja Taito Ylhäinen avasi vanhusneuvoston kokouksen.
Perusturvakuntayhtymä Akselin ajankohtaiset kuulumiset
Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaalityö-, perhe- ja Ikäihmisten
palvelujen palvelulinja-johtaja Tuija Hassinen-Laine kertoi tämän
hetkisestä Perusturvakuntayhtymä Akselin tilanteesta ikäihmisten
toiminnoista, vanhuspalvelun tilanteesta ja koronarokotuksista.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Normaalit toiminnat käynnissä vain ikäihmisten ryhmätoiminnot ovat tauolla.
On perustettu uusi kotikuntoutustiimi.
Hoitohenkilöstöstä on pulaa. Hoitajamitoitusta ei ole pystytty
ihan kokonaan täyttämään.
Osa toiminnoista ulkoistettu; esim. lääkkeiden jakelu (automaatti), kauppapalvelut.
Vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli (yhtymähallitus on tämän hyväksynyt kokouksessaan). Palvelusetelin käyttöönotto on valinnaista, ei pakollista. Laitoshoidossa tällä hetkellä noin kuukauden jonotusaika.
Kun asiakas siirtyy tehostetun palvelun yksikköön, omaishoitajan hoitovastuu päättyy tässä kohdin.
Nousiaisten Moisiokodissa päättyy sekä tehostetun palvelun
asumisyksikkö sekä laitoshoito. Toiminta päättyy vasta kun
kaikille asukkaille on löydetty uusi asumispaikka.
Luukan hälytysjärjestelmä on uusittu, vanha järjestelmä ei toiminut enää tarvittavalla tavalla.
Luukan ilmastointi on hoidettu tilapäisin ratkaisuin.
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Yli 80-vuotiaiden (heille on tavoitettu puhelimitse ja kerrottu rokotukseen pääsemisestä) sekä riskiryhmä 1:n rokotukset on
käynnissä. Ensi viikosta alkaen pyritään rokottamaan 70-79 vuotiaita. Riskiryhmien rokottaminen jatkuu. Haasteena on,
kun rokotteiden määrää ei aina tiedetä.
Ptky Akselille ehdotettiin otettavan käyttöön useampi puhelinnumero mihin henkilöt voivat ottaa yhteyttä rokotusta halutessaan (kunnan puhelinvaihteessa olla haasteellista).
Tehostetun asumisen yksiköissä olevat henkilöt on jo rokotettu.
Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollisesti maaliskuun loppupuolella saadaan lisää rokotteita, silloin saadaan paremmin
rokotusjonot toimimaan. Huhtikuun loppuun mennessä yli 70vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat pitäisi olla rokotettuna.

Vanhusneuvosto kävi keskustelua vanhusväestön palveluista.

Perusturvakuntayhtymä Akselin henkilökuljetuspalvelun hankinta, kriteerit – vanhusneuvoston lausunto
Vanhusneuvosto keskusteli Perusturvakuntayhtymä Akselin henkilökuljetuspalvelun hankinnasta (sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen kuljetus, ei Kela-taksi). Yhteisenä lausuntona esitettiin,
että kuljetuksissa pitää olla sama, tuttu kuljettaja (Maskun alueen
taksit). Kuskilla pitää olla hyvä paikallistuntemus sekä hyvä suomenkielen ymmärrys ja puhe. Taksien pitää olla inva-varusteltuja.
Takseista pitää saada kuitti. Pelkästään rahaa ei saa käyttää kriteerinä, vaan on huomioitava myös muut asiat.
Jarmo Sillanpään esitys päätettiin antaa Perusturvakuntayhtymä
Akselille vanhusneuvoston lausuntona:
”Kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan mukaan ikääntyneiden henkilöiden liikkumisen tuen määrän järjestämisen laajuus riippuu asiakkaan yksilöllisestä palvelutarpeesta, jonka myöntäminen ei ole
kokonaan harkinnanvaraista ja henkilön tuloja ei ole laissa säädetty ainoaksi perusteeksi arvioida palvelujen tarvetta. Liikkumisen tuki voi olla välttämätön palvelu, jotta kotona asuminen olisi
mahdollista varsinkin ikääntyneillä henkilöillä.
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut tulee toteuttaa, kuten nytkin, subjektiivisina palveluina vaikeavammaisille henkilöille.
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Tutun taksin käyttöön pitää olla yksilöllinen mahdollisuus sekä sosiaalihuoltolain-, että vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa, joka on otettava huomioon kriteerejä määritettäessä. Kysymys on paljon apua tarvitsevista henkilöistä, joita on usein autettava kotoa ja myös saatettava takaisin kotiin sekä myös kuljetuksen aikana. Paikallinen taksiyrittäjä tuntee usein parhaiten pitkäaikaiset asiakkaansa ja heidän tarpeensa ja he luottavat tuttuun
henkilöön.”
Kunnan hyvinvointipalvelujen toimitilat, tarveselvitys – vanhusneuvoston lausunto
Vanhusneuvosto keskusteli kunnan hyvinvointipalvelujen toimitilojen tarveselvityksestä.
Vanhusneuvosto edellytti, että Lemun urheilutaloa ei myydä. Urheilutalo on ainoa isompi kokoontumistila Askaisten/Lemun alueella. Lemun urheilutalon ilmastointi on saatava kuntoon. Muuten
vanhusneuvostolla ei ole tarveselvitykseen mainittavaa.

Muut asiat
Maskun seurakunnasta vs. diakoniatyöntekijä Johanna Penkkimäki esitti seurakunnan huolestumisen yksin asuvien ikäihmisten
sekä nuorempienkin yksinäisyydestä.
Vanhusneuvostolle laadittava kunnan nettisivustolle oma kohta
(tämä on jo tehty kunnan uusien sivujen julkaisun yhteydessä).
Sivustolle siirrettävä vanhusneuvoston muistiot.
Perusturvakuntayhtymä Akselin asiakkaaksi siirtyy enenevässä
määrin myös perheitä, opiskelijoita; syynä pahentunut koronattilanne ja eristäytyminen rajoitusten mukaisesti.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.40.

Muistion vakuudeksi

Tuula Pusa
toimistosihteeri, sihteeri

