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KOKOUSPAIKKA Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, Hamina 

 
 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Lekander Ari, puheenjohtaja, Haminan Seniorit ry 
Harjula Oili,  Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry 
Hauhia Ritva,                          Kilpailukykyvaliokunnan edustaja  
Hietala Reijo,  Haminan seudun Oloneuvokset ry 
Hytönen Riitta,                        Kasvatus ja koulutus-valiokunnan edustaja 
Kasari Erkki,  Haminan kaupungin eläkekerho ry 
Kasari Jorma,                         Hyvinvointivaliokunnan edustaja, poistui 11.40 
Kiiski Helga,  Haminan ja Ympäristön Eläkeläiset ry, Ei paikalla  
Kiiski Kirsi,                              Kymsoten edustaja 12.40 
Koskivuori Irene,  Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry 
Parjanen Pirkko,                     Kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja 
Räsänen Tuomo,                    Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry,  
Satama Anja,                         Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry 
 
                                                

 
 
MUUT SAAPUVILLA                              
OLLEET                                           
 
 

 
 
Honkanen Hannah                  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, Ei paikalla 
Junnila Tanja                           Kotihoidon palvelualuepäällikkö, Kymsote, poistui  
                                                11.55 
Maasilta Rita                           Palvelupäällikkö, Haminan kaupunki 
Nordman Pia                           Henkilöstöpäällikkö, Haminan kaupunki, poistui 
                                                12.40 
Tylli Leila                                 Asumispalveluiden palvelualuepäällikkö, Kymsote, 
                                                poistui 11.55 
 

 
 
ASIAT 

 
 
28-29 § 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
28 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
                                                                                                                              
 
 
 

29 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kasari Erkki ja Koskivuori Irene.  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- 
JOITUS JA VARMENNUS 
 
 
 

 
 
Ari Lekander 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 
 

 
 
Rita Maasilta  
Pöytäkirjanpitäjä  
 
 

   Kasari Erkki                          Koskivuori Irene 
Pöytäkirjantarkastaja 
 

Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 

 

   
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  
JA NÄHTÄVÄNÄPITO 

Pöytäkirja on tarkastettavissa 10.5.2019 Haminan kaupungin asiointipalvelu Rin-
kelissä, kaupungintalon katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.   
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivuilla, Kau-
punki-info ja päätöksenteko/ Päätöksenteko/ Vanhusneuvosto  
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30 § KYMSOTEN KESKEISET KUULUMISET VANHUSNEUVOSTOA KOSKEVISSA   
        ASIOISSA; LÄSNÄ ASUMISPALVELUIDEN PALVELUALUEPÄÄLLIKKÖ LEILA TYLLI,  
        KOTIHOIDON PALVELUALUEPÄÄLLIKKÖ TANJA JUNNILA SEKÄ KIRSI KIISKI, 
        KYMSOTEN EDUSTAJA VANHUSNEUVOSTOSSA 
 
 
Leila Tylli, asumispalveluiden palvelualuepäällikkö: 
Tehtäväkenttään lukeutuu Miehikkälä, Virolahti, Hamina sekä puolet Kouvolasta. Alue käsittää 
17 asumisyksikköä, 707 asiakaspaikkaa. 
 
Alun muutostilanteessa ollut hieman haasteita. Asukkaat ovat saaneet hoitoa ja palvelut ovat 
toteutuneet. Suurimpia muutoksia on tapahtunut esimiestasolla, joiden vaatimukset ovat kasva-
neet. Lisäksi haastavaa on löytää henkilöstöä ja sijaisista on suuri pula. Yksityisten toimijoiden 
toimintaa valvotaan ja huomioidaan, että se toteutetaan asianmukaisin tavoin. On mahdollista, 
että jokainen yksikkö on oman näköisensä, mutta perusasioissa on laadun oltava tasaista, tä-
hän panostetaan. Tavoitteena toiminnassa on mm. yhtenevät käytännöt. Todettiin, että nähtävä 
on myös mikä on ollut hyvin ja toimivaa ja tätä on kyettävä hyödynnettävä kehittämistyössä.  
 
Keskusteluun nostettiin hoitajamitoitus ja näkemys, että hoitajien lukumäärä ei koeta vastaavan 
todellisuutta, sillä hoitajat hoitavat paljon myös muita tehtäviä.  
 
Keskustelua käytiin moniammatillisuudesta yksiköissä, siitä millaisesta tiimistä henkilöstö koos-
tuu, onko esimerkiksi virikeohjaajia, fysioterapeutteja ja ulkoiluttajia. 
 
Kymsotessa on todennäköisesti tulossa yt-neuvottelut, jos esitetyt päätökset menevät läpi. Uu-
sia vakansseja ei ole mahdollista saada.  
 
Keskusteluun nostettiin, että asiakasmaksut ovat joissakin tapauksissa nousseet huomattavasti 
vuoden alusta alkaen. Käytäntöjen yhtenäistämisessä on ollut haasteita.  
 
Kymsoten hallintoa koskevat järjestelyt ovat vielä kesken. Haminan vanhusneuvosto haluaa 
tulla kuulluksi asiassa ennen kuin asia työstetään virallisesti loppuun Kymenlaakson alueella, 
jotta vanhusneuvoston on mahdollista ottaa asiaan kantaa. 
 
Kymsoten suunnalta toivotaan yhteydenottoja ja vuoropuhelua asioissa. Pyritään hyvään työs-
kentelyyn, mikäli virheitä syntyy, pyritään ne korjaamaan.  
 
 
Tanja Junnila, kotihoidon palvelualuepäällikkö: 
Tehtäväkenttään kuuluu Hamina, osa Kouvolaa, Virolahti ja Miehikkälä   
 
Myös kotihoidossa samankaltaisia haasteita henkilöstön saamisessa kuin on aiemmin kuvattu. 
Haaste koskee myös pitkiä sijaisuuksia. Käytännön työtasolla muutokset eivät ole juuri näyttäy-
tyneet. Muutostilanteessa on kuitenkin asioita, joihin ei osata vielä antaa vastauksia.  
Nostettiin esiin olisiko Kymsoten mahdollista harkita oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia tule-
vaisuudessa helpottamaan muun muassa rekrytointia. 
 
Kotihoidon suurin muutos on, että asiakkaaksi tulon prosessi uudistui. Toiminnassa on asia-
kasohjausyksikkö, ikäopastin, joka on täysin uusi toimintamalli Kymenlaaksossa. Tavoitteena on 
muun muassa, että muodostetaan asiakkaan toimintakyvystä lähtevät palvelut ja palveluiden 
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saatavuus on laadultaan tasaista. Palvelu on muodostunut kotihoidon rinnalle. Myös Kaste-
hankkeessa on toimintamalleja yhtenäistetty. 
Yhteydenotot asiakasohjausyksikköön tehdään puhelimitse, jossa jo tehdään alkukartoitus. 
Standardoidut mittarit toimivat arvioinnin tukena. Esiin nousi kysymys, kuuluuko arviointitiimiin 
fysioterapeuttia ja onko olemassa säädöksiä mitä vähimmäissisällön arvioinnissa on oltava. 
Keskustelua käytiin fyysisen toimintakyvyn kartoittamisen tärkeydestä.  
 
Kauppapalvelu on muuttunut Haminassa alkuvuodesta. Aiemmin toteutettu työllisyysyksikön 
kanssa yhteistyössä. Haasteena on ollut, ettei työllistettyjä ole ollut mahdollista saada. Nykyään 
asiaa hoitaa Ruokavaunu-yritys. Palvelussa yhteistyössä on K-Market Kanuuna. Ostokset hoi-
tuvat kauppalapputilaisten kautta. Kauppapalvelun kotiinkuljetus maksaa 12.90 €. 
Kauppapalvelumuutos on toteutettu niin, että asiakkaalta vähennetty 4 tuntia kuukaudessa koti-
palveluaikaa, jolloin myös tähän liittyvät maksut ovat vähentyneet. Tilalle on tullut kauppavau-
nun maksut. Kuljetuksen etäisyydellä ei ole vaikutusta kuljetusmaksuun. Palveluntuottajalla on 
asianmukaiset kuljetuslaitteet. Kuka tahansa haminalainen voi tilata palvelun.  
 
Kotihoidonmaksut on yhtenäistetty Kymsoten myötä. Laissa on määritelty raamit maksuille. 
 
Kotihoidonkäyntien pituudet määrittyvät asiakastarpeen mukaan. Maksut menevät asiakastar-
veperustaisen suunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että suunnitelma ja toteutus vastaavat 
toisiaan. Hilkka-järjestelmä toimii tukena tässä. Järjestelmässä laaditaan suunnitelmat ja seura-
taan käyntejä. 
 
Käsiteltiin kirje veteraanikodilta koetuista epäkohdista  

- Eri lähtökohdin olevat asiakkaat veteraanikodissa, vastuut eri toimijoilla, olemassa eri-
laisia sopimuksia. Nämä aiheuttavat sekavuutta. 

- Tietyt hankinnat ovat jäissä, kunnes selviää mihin kustannuspaikoille kustannukset 
menevät 

- Asian selvittäminen jatkuu Kymsoten toimesta 
 
 
Kirsi Kiiski, varhaisen tuen palveluiden päällikkö: 
 
Hyvinvointia edistäviä käyntejä järjestetään 75 vuotta täyttäneille, jotka eivät vielä ole ikäänty-
vien palveluiden piirissä. Ensisijaisesti tarjotaan ryhmätapaamisia. Mikäli ei halua ryhmätapaa-
mista, on myös 1,5h kestävä kotikäynti mahdollinen. Kutsuja on aloitettu lähettää alkuvuodesta.  
 
Omaishoitajille järjestetään hyvinvointikäyntejä, kun esimerkiksi omaishoitajuus päättyy. Näiden 
kautta omaishoitaja saa tukea muuttuneessa tilanteessa.  
 
Hamina on ollut Kymsoten alueella ainut kunta, jossa ei olla tehty omaishoitajien terveystarkas-
tuksia. Nyt tarkastukset on aloitettu myös Haminassa. 
 
Kaatumisseulalle etsitään tiloja vastaanotolle Haminassa, nyt vastaanotot Kotkassa ja Karhu-
lassa. Kirsi Kiiski kertoo palvelusta lisää, kun toiminta alkaa Haminassa. 
 
Sosiaalityöntekijöistä, erityisesti gerontologisista sosiaalityöntekijöistä on pula. 
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31 § HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ PIA NORDMAN, HAMINAN KAUPUNKI. HAMINAN  
        KAUPUNGIN JA KYMSOTEN RAJAPINNAT 
 
Pia Nordman, henkilöstöpäällikkö toimii Haminan kaupungin edunvalvojana Kymsoten asioissa. 
Edunvalvonta tapahtuu kolmessa eri foorumissa; palveluiden saatavuus ja saavutettavuus työ-
ryhmässä, seurantaryhmässä, joka muodostuu Kymsoten johtajista ja kuntien edunvalvojista 
sekä kaupungin omassa työryhmässä. 
 
Ennakoivat palvelut vaativat vielä täsmentämistä. Kohtaamispaikat ja liikuntaryhmät ovat ajan-
kohtaisia selvityksen alla olevia asioita. Haminassa on kolme Kymsoten ylläpitämää kohtaamis-
paikkaa, joissa sopimukset on tehty kesäkuulle. Määrittelyä vaatii se ovatko nämä tulevaisuu-
dessa oman kunnan vaiko Kymsoten toimintaa. Kohtaamispaikat ovat aiemmin mietitty osaksi 
hyvinvointiasemaketjua, jollainen toimii Pohjois-Kymenlaaksossa. Kotkassa kohtaamispaikka-
toiminta on järjestynyt korttelikotien kautta yhdistystoimintana. Pia nostaa asian esiin Kymsoten 
palavereissa.  
 
Tärkeää on mallintaa selkeäksi mitä kunnassa toteutetaan ja mitkä tehtävät ja vastuut kuuluvat 
Kymsotelle. Jos henkilö on sosiaali-  ja terveyspalveluiden asiakas tai on merkittävä uhka, että 
tämä päätyy palveluiden piiriin, on asia Kymsoten tehtäväkenttään lukeutuva.  
 
Keskustelua käytiin tarpeesta Haminan kaupungin liikuntapalveluissa työskentelevien tehtävä-
kentän sekä varahenkilöjärjestelyn täsmentämiseen.  
 
Todettiin myös, että vertaisohjaajien lisääminen tulevaisuudessa olisi hyvä asia. 
 
Esiin nousi kysymys olisiko 65 vuotiaiden, eläkkeelle jäävien liikuntaneuvonnat tulevaisuudessa 
mahdollisia. 
 
 
 
 
32 § VANHUSNEUVOSTOA KOSKEVAT ASIAT VALIOKUNNISSA, VALIOKUNTIEN 
        EDUSTAJAT TIEDOKSIANTAJINA 
 

 Kaupunkikehitysvaliokunta 
Terveyskioskiasia, Ulla Enamo-Posti on luvannut toimittaa valiokunnalle hintatiedustelun. 
Simo Kaksonen myös työstää asiaa. Tämän viikon aikana tulossa tietoa lisää, kun valio-
kunta kokoontuu. 
 

 Kilpailukykyvaliokunta 
Ei varsinaisesti vanhusneuvostoa koskevia asioita. Tiedoksi annettiin, että Aallokko on 
vaihtamassa omistajaa. Tervasaareen on rakentumassa päiväkoti. Tervasaaren tonteista 
ei ole ollut paljoa tiedusteluita. 

 

 Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 
Kansalaisopiston maksut on määritelty tulevaksi kerran vuodessa. Maksuista vapautta-
misasioissa sekä ideoista liittyen uusiin kurssisisältöihin yhteyttä voi ottaa Anne Rosen-
dahliin tai kansalaisopisto sihteeriin. 
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33 § KESÄRETKI TI 18.6.2019 VIROLAHDEN ZAR OUTLETIIN 
 
Mainos kesäretkestä ja ilmoittautumisohjeet ovat tulossa Reimariin sekä kaupungin internetsi-
vuille toukokuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kaupungin asiakaspalvelupisteeseen 8.6.2019 
mennessä. Retkeen kuuluu lounas, jonka menu on nähtävissä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuessa on ilmoitettava, minkä ruoan valitsee sekä mahdolliset allergiat. 
 
Linja-auton hintatiedustelu on toimitettu. Lähtö klo 9.30 Haminan linja-autoasemalta ja paluu klo 
16.00 Haminaan, lähtö Virolahdelta 15.30. Selvitetään mahdollisuutta linja-auton kulkemiseen 
Pyhällön kautta.  
 
Retkellä on opastus, jossa esitellään ZAR outletin toimintaa. 
Omakustanneosuudeksi matkalle päätettiin 20 euron maksu. 
 
 
34 § VANHUSTEN VIIKON TYÖRYHMÄ 
 

 Kirsi Forsell, liikuntakoordinaattori, työryhmän yhteyshenkilö ja koollekutsuja 

 Mika Soidinsalo, liikunnanohjaaja 

 Laura Korhonen, kirjastopalvelut 

 Ilkka Muurman, kulttuuripalvelut 

 Marjut Kettunen, Gerontologisen sosiaalityön ja ennalta ehkäisevien palvelujen palvelu-
esimies johtava sosiaalityöntekijä, Kymsote 
 

 vanhusneuvoston jäsenistä työryhmään nimettiin Ari Lekander ja Oili Harjula sekä lisäksi 
Pentti Hannula, Haminan seudun Oloneuvokset ry 

 
Seurakunta pyydetään yhteistyöhön vanhusten viikon järjestelyihin. 
 
Mahdolliset työryhmän muut jäsenet lisätään työryhmän kokoonpanoon asian edetessä. Tar-
kennuksista informoidaan vanhusneuvostoa. 
 
 
 
35 § MUUT ASIAT 
 
Kesäajan ohjelmaa Haminassa 

 10.5. Unelmien ulkoilupäivä Tervasaaressa klo 10-18 

 Pyörävaellusreitti avataan lauantaina 11.5. 

 Repoveden retki järjestetään 15.5. Ilmoittautuminen Haminan kaupungin asiointipalve-

luun, kaupungintalon katutaso, Puistokatu 2, Hamina.   

 Kylät lentoon kesäkiertue kesäkuussa kolmen viikon ajan  

 kesä-elokuussa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00 puistojumppa- 

Jumppa on maksuton. 

 kesä-elokuussa tiistaisin ja torstaisin vesijumppa klo 12, maksu 4 € 

 

Seuraava kokous on tiistaina 3.9.2019 klo 10 Kumppanuustalo Hilmassa. 


