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1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. Kempeleen kunnan omaishoidontuen päivitetyt myöntämisen perusteet 
Omaishoidontuen myöntämisen perusteet on päivitetty yhteistyössä 
erityisryhmien ja ikähoivan kanssa. Perusteet ovat menossa kunnan hallitukseen 
hyväksyttäväksi. Muutoksia myöntämisen perusteihin ei ole tullut, ainoastaan 
asioita on tarkennettu/selkeytetty. Edellinen päivitys oli vuodelta 2018. Jatkossa 
tarkoitus päivittää kriteerit vuosittain.  
Omaishoitajat tekevät Kempeleessä merkittävää ja tärkeää työtä. Uusia 
omaishoidontuen hakemuksia tulee viikoittain. Omaishoitajien määrä on 
kasvanut vuodessa 30:llä uudella omaishoitajalla. Tällä hetkellä alle 65 
vuotiaiden omaishoidettavia on 83  ja 80 omaishoidettavaa ikähoivan puolella.  

 
3. Kehitysvammahuollon asiakas- ja ylläpitomaksut 1.4.2021 alkaen 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kehitysvammaisten tilapäisestä 
hoidosta tullaan laskuttamaan omavastuuosuudet ylläpidosta asiakasmaksulain 
4 § mom. perusteella 1.4.2021 alkaen. Kunta vastaa edelleen hoivan ja 
huolenpidon osuuden maksamisesta eri palveluntuottajille.  
 
Muutos edelliseen (2017) kehitysvammahuollon asiakas- ja ylläpitomaksuihin 
niin, että maksu peritään myös hoidettavan kotona tapahtuvasta hoidosta, jos 
palvelu toteutetaan tilapäisenä perhehoitona. Aiemmin tästä ei ole peritty 



 

 

asiakasmaksua ja asiakkaat ovat kokeneet siitä eriarvoisuutta. Maksuissa on 
huomioitu se, että hoito tapahtuu asiakkaan kotona.  
Uusista asiakas- ja ylläpitomaksuista lähetetään asiakkaille tiedote. 
 
 

4. Nimikemuutos vammaispalveluista erityisryhmiksi 
Vammaispalvelujen alaprosessissa on tehty vuoden 2020 aikana toiminnallisia 
muutoksia.  Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä on siirtynyt 1.12021 alkaen 
sosiaalityön palvelujen kokonaisuuteen (lähiesimies on johtava 
sosiaalityöntekijä) ja mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta Zytkäri on siirtynyt 
1.1.2021 alkaen vammaispalveluiden kokonaisuuteen. 
Palveluesimies sekä palveluohjaajat vastaavat kehitysvammaisten palveluiden 
lisäksi myös muiden erityisryhmien palveluista ja palveluohjauksesta. Tästä  
johtuen oli perusteltua muuttaa vammaispalveluiden palveluesimiehen nimike 
erityisryhmien palveluesimiehen nimikkeeksi ja vammaispalveluiden 
palveluohjaajan nimikkeet erityisryhmien palveluohjaajan nimikkeiksi. 
Asiassa on kuultu vammaispalveluiden esimiestä sekä palveluohjaajia.  

 
5. Muut asiat 

Keskusteltu tulevan sote-uudistuksen mahdollisuuksista sekä uhkista.  
 
3.6.2021 kokoukseen kutsutaan Ylikylän koulun rehtoria kertomaan koulun 
rakennuksesta sekä vanhan koulun tilanteesta. Kutsutaan kokoukseen myös 
vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikko kertomaan taksikortti 
uudistuksesta. 
 
Suunniteltiin kokousta 17.6.2021 kauden päätökseen, mutta aikaa joudutaan 
siirtämään ja ehdotetaan uudeksi ajaksi 10.6.2021   ja tällöin olisi ruokailu. Aika 
ja paikka sovitaan seuraavassa kokouksessa.  
 
Vammaisystävällisemmän yrityksen valitseminen siirretään myöhempään 
ajankohtaan, seuraavalle neuvostolle. 
 

 
 

6. Seuraava kokous 
3.6.2021 klo: 17, Toimintakeskus Zytyke 
 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


