PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

15.11.2019 _________1.__

Aika:

15.11.2019 klo 9.30- 10.43

Paikka:

Riihikoti, Koskitie 4, 21870 Riihikoski

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Marja Viitanen, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys
Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys
Eino Salo, Yläneen Eläkkeensaajat ry
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue
Touko Verho, Kyrön seudun sotaveteraanit, poissa
Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky, poissa
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta, poissa
Timo Jytilä, Lounais-Suomen neuroyhdistys
Toivo Miinalainen, Pöytyän kunta
Sinikka Hutko, Pöytyän kunta
Tiina Vesanto, Pöytyän kunta
Pekka Riitamo, Kyrön seudun sotaveteraanit, varajäsen
Maarit Haverinen (läsnä § 5)

PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

15.11.2019_________2.__

1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 7.11.2019.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Virtanen Marja-Liisa ja Hutko Sinikka
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

5) Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö.
Ikäihmisten perhehoidonkoordinaattori Maarit Haverinen, joka on aloittanut koordinaattorina
tämän vuoden alussa, kertoi perhehoidosta. Perhehoito ei ole laitoshoitoa eikä tehostettua
palveluasumista. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Kaarinan kaupunki koordinoi
perhehoitoa, jolta kunnat ostavat palvelut.

6) Vanhus- ja vammaisneuvoston kevään 2020 kokousaikataulu
Sovittiin seuraavat kokouspäivät keväälle 2020:
31.1.2020 klo 9.30 Kotikarpalo
26.3.2020 klo 9.30 Kartanokoti
15.5.2020 klo 9.30 Riihikoti

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

7.11.2019

_________3.__

7) Muut asiat
- Neuvosto keskusteli terveyskeskuksen ajanvarausjärjestelmästä, joka on monimutkainen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto välittää viestin terveyskeskuksen, jos järjestelmää pystyttäisiin
yksinkertaistamaan.
- Puheenjohtaja luki Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kannanoton sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksesta. Heidän kannanoton mukaan asiakasmaksuja ei tule
korottaa vuoden 2020 alusta. Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto puoltaa kannanottoa.
LIITE 1
- Perusturvajohtajan virka on laitettu auki.
- Pöytyän kunnan päihde- ja mielenterveystyöntekijänä on aloittanut Sami Lehtonen.

8) Seuraava kokous
Seuraava kokous on 31.1.2020 klo 9.30 Kotikarpalo, Kyrö
9) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43

Heimo Pohjanpalo
puheenjohtaja

Tiina Vesanto
sihteeri

Marja-Liisa Virtanen

Sinikka Hutko

LIITE 1

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kannanotto 28.10.2019
Eläkeliiton V-S piirin syyskokous vaatii kunnilta ja kuntayhtymiltä valveutuneempaa
paneutumista iäkkäiden sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen määräytymiseen.
Asiakasmaksuja tarkastetaan kunnissa taas ensi vuoden alusta lukien.
Lähes puolelle pitkäaikaissairaista terveydenhuoltomenot ovat merkittävä taloudellinen
rasite. Tämä ei koske vain pienituloisia, vaan myös suurelta osin keskituloista.
Eläkejärjestöjen vuonna 2018 tekemän selvityksen perusteella tiedetään, että noin
viidennes pitkäaikaissairaista on asiakasmaksujen vuoksi tinkinyt viimeksi kuluneen
vuoden aikana muista menoista, kuten ruuasta. Joka kymmenes on asiakasmaksujen
vuoksi siirtänyt menoaan sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Vuosittain yli 300 000 kappaletta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja päätyy
ulosottoon. Eläkeläisten määrä tästä ryhmästä on kasvava. Sosiaali- ja terveyshuollon
asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa eläkeläisille velkaantumista ja ulosottoja.
Asiakasmaksu on myös lain mukaan jätettävä perimättä tai sitä voidaan kohtuullistaa, jos
periminen vaarantaa asiakkaan tai perheensä toimeentulon. Tämä lain suoma
mahdollisuus on alikäytetty.
Asiakasmaksuihin tehtyjen korotusten lisäksi paljon sairastavien pienituloisten
eläkeläisten tilannetta ovat entisestäänkin kurjistaneet tällä vuosikymmenellä tehdyt
korotukset lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksiin sekä leikkaukset
perusturvaetuuksiin. Nämä toimet ovat heikentäneet pienituloisten ja paljon sairastavien
iäkkäiden palvelujen saatavuutta.
On perusteltua kysyä, onko kaikilla iäkkäillä ihmisillä Suomessa varaa sairastaa ja onko
iäkkäillä varaa perusoikeuteen eli riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Eläkkeellä olevien ei tule ajaa toimeentulotuen asiakkaiksi heidän tarvitsemiensa sosiaalija terveyshuollon palveluiden vuoksi.
Asiakasmaksuja ei tule korottaa vuoden 2020 alusta.

