
     

Naarajärven kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 4.12.2019 klo 13-15  

Paikka: Naarajärvi, Kanttila kahvio  

Läsnä: Hannu Vuori, Kaija Viljakainen, perusturvaltk:n pj Ari Hänninen, perusturvajohtaja Paula 

Tiihonen, vastaanottojen tulosaluejohtaja Mari Teittinen, kyläasiamies Mervi 

Lintunen, valt. pj Sakari Ojala, hyvinvointikoordinaattori  Merja Norontaus (siht.) 

Keskustelua: 

- Mari Teittinen: Ostot ympäristökunnilta (tk-vaihto) vähentyneet vuosi vuodelta. Tähän 

mennessä 2019 n. 8000 €. ei sisällä päivystyskäyntejä. 

- Kaija Viljakainen: Lastenneuvolapalvelut? Paljon lapsiperheitä. Bussikuljetukset Naarajärvi – 

kaupunki hankalia.  

- MT: Perhepalveluiden terveydenhoitaja tulee käymään Naarajärvellä pitämässä vastaanottoa. 

- KV: Huoli myös vanhuksista. Osa vanhuksista käy pääterveysasemalla. 

- MT: Hoitajavastaanotoilla kysyntä ja tarjonta ei vastaa toisiaan tilastoitujen kontaktien 

mukaan. Hoitajavastaanoton pyörittämiseen menee iso osa ajasta. Jatkossa ei välttämättä ole 

yksi päivä viikossa, vaan tarpeen mukaan hoitajavastaanottoja järjestetään. 

- Hannu Vuori: Kuntoutus- intervallihoito siirretään Hiekanpäähän?  

Paula Tiihonen: Tarkoituksena intervallihoidon kehittäminen. Kerttulassa muitakin 

lyhytaikaisia hoidettavia. Ikääntyneiden hoitoprosesseja hiotaan niin, että intervallihoito 

(Hiekanpää) ja kuntoutuspaikat (Kerttula) keskitetään. Ao. tilat soveltuvat ao. toimintoihin 

paremmin. Molempia on molemmissa. Henkilökunta voi profiloitua eri alueille. 

Uniapneahoitaja tarkoitus ottaa omaksi toiminnaksi. Ennakkotutkimus tehdään Pieksämäellä. 

Lähetetään uniapneahoidon aloittamiseksi MKS:aan. Jatkohoito terveyskeskuksessa. 

- KV: Mikä on Kerttulan kohtalo? 

- PT: Tehostetussa palveluasumisessa liikaa asukkaita. Omia paikkoja (Hiekanpää, Kerttula, 

Kivitasku) 123 . Ideaalitilanteessa olisi yhteensä 210 paikkaa (ml. yksityiset ostot). Joka 

tapauksessa joudutaan ostamaan ulkopuolelta. Kun ostetaan lyhytaikaista kuntoutusta, tulee 

kalliimmaksi kuin tehostetun palveluasumisen kuntoutus. 

- PT: Asumispalveluja ei lähdetä keskittämään kaupunkiin. Omista tiloista valitaan 

kuntouttavan asumispalvelun paikat. Ensisijaisesti vähennetään ostopalveluista. Kerttulassa 

päivätoimintakerho säilytetään. 

- Vanhusneuvosto saanut 10 000 € viriketoimintaan eri tahoille, palvelukeskukset päättää, 

mihin käytetään. Taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisestä toiminnasta meneillään Diakin ja 

kaupungin kehittämishanke, mm. Kivitasku mukana. Nivottava yhteen kehittämistyön kanssa. 

- PT: Moniammatillisia palveluohjaus-tiimejä tulossa hoitamaan moniongelmaisia asiakkaita. 

- MT: Sairaslomatodistukset? Haavahoidot jne. -> pääterveysasemalta 

- MT: Puhelinyhteyden saaminen? Operaattoreiden kilpailuttaminen tehty juuri tietohallinnon 

toimesta. Puhelinongelmista saatava yksilöity tieto 



     

- Merja Norontaus: päätösten vaikutusten ennakkoarviointi-työkalu käyttöön (asiakas, talous, 

henkilöstö, ympäristö näkökulmat)? Koettiin liian työläänä. Voisi kokeilla ”pienemmissä” 

arvioinneissa ainakin alkuun. Työkalun käyttöön otto kirjattu valtuustokausittaiseen 

hyvinvointisuunnitelmaan. 

- PT: arviointia kuitenkin tehdään hoitajavastaanottojen mahdollisten muutosten vaikutuksista. 

Loppukeväästä uusi kumppanuuspöytäkierros, jossa arvioidaan muutoksen toteutumista. 

Arvioinnissa tärkeää kuvata tapauskohtaisesti puutteita ja ”pullonkauloja” 

- PT: Talousarviossa pysyminen joka tapauksessa haasteellista 

 

 

 

 

Muistion kirjasi 

 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 

 


