SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO

MUISTIO

Satakunnan vanhusneuvoston kokous 3/2021

AIKA
PAIKKA

torstai 23. syyskuuta 2021 klo 9–11.22
Monimuotokokouksena Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1 tai Teamskokous

LÄSNÄ
Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja
Henell Matti
Keiholehti Esko
Pajunen Tuulikki
Riuttamäki Simo
Silvola Keijo
Koivula Ulla, sihteeri
LÄSNÄ TEAMSIN VÄLITYKSELLÄ:
Hiltunen Leea
Kankaanranta Päivi
Pudas-Tähkä Sanna-Mari
Telin Tuula
Poissa:
Kangassalo Ritva
Roininen Irma
Esittelijät:
Grönfors Sari
Haapanen Emmi
Koivuniemi Minna
1. Kokouksen avaaminen – Asko Aro-Heinilä
Satakunnan vanhusneuvoston tämän kokoonpanon viimeinen kokous. Kiitos panostuksesta
ikäihmisten eteen tehtyyn työhön Satakunnassa.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat paikan päällä ja etäyhteyden kautta.
3. Edellisen kokouksen 6.5.2021 muistion tarkastaminen
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Muistio hyväksyttiin.
4. Satakati-hankkeen projektipäällikkö Minna Koivuniemi
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille Satakunnassa.
Esitys liitteenä: hankkeen lähtökohta ja tarve, tavoitteet ja toteutus, kohderyhmänä
kotihoidon asiakkaat. Verkostoituminen ja yhteistyö, tähän mennessä tehtyä, hankkeen
tuotokset ja tulokset.
Keskustelua:
Hyvä, että hankkeet ja tahot tekevät keskenään yhteistyötä. Kone vai ihminen asiakkaan
kannalta. Vapautuuko hoitajalle aikaa keskusteluun ja läsnäoloon asiakkaan kanssa? Kone
ei korvaa ihmistä asiakkaan luona. Hankkeessa pohditaan asiakkaan kanssa, voiko hänelle
olla hyötyä tekniikasta (esim. sensori, tarkistetaan että lääke on otettu, asiantuntija on
laitteen toisessa päässä).
Laite voi olla käyttäjälle vieras: ihmiset ovat erilaisia. Laitteen käyttöönotto perustuu
keskusteluun asiakkaan kanssa, yksilölliseen arviointiin. Myös sairaudet voivat estää
laitteen käyttöä – testataan ja kehitetään. Hyvä ratkaisu niille, jotka asuvat kaukana
läheisistä. Käyttäjiä haastatellaan ja saatua tietoa käytetään mallin eteenpäin viemisessä.
Arvioinnissa esille myös ne, joille teknologia ei tuo apua? Tämänkin kohderyhmän kanssa
kuitenkin eteenpäin? Voiko tässä hankkeessa selvittää? Hanke voi kerätä myös tämän
ryhmän tiedot.
Voiko hankkeessa huomioida ”valtakirjan” käydä esimerkiksi ikääntyneen naapurin kanssa
lääkärissä? Tietoa kerätään hankkeessa – esim. muistihäiriöiselle pädi ei sovi, mutta
sensorista voi olla apua.
Digikerho 80–90-vuotiaille Diakonialaitoksella, osallistujat innokkaista. Teknisiä haasteita
voi tulla, kun laitteisiin tulee päivityksiä tai jos verkon toiminnassa hankaluutta.
Riskinä laitteiden käytössä väärinkäyttäjät ja haittaohjelmat. Hankkeen laitteissa on tehty
Digi-HTA -arviointi (digiturva-arviointi), mutta tietosuojaa tulee silti pitää koko ajan yllä.
5. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus-hanke, kotiin annettavat palvelut osahanke –
yhteistyömahdollisuudet, hankekoordinaattori Sari Grönfors
Kotiin annettavat palvelut ikääntyneille ja ikääntyville -kokonaisuus.
Liitteessä:
- Sote-uudistuksen aikataulu
- visio STM-Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022
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hyvinvointialueet ja Tulevaisuuden sote-keskushanke – painopiste peruspalveluihin
tulevaisuuden sote-keskus (sosiaalipuoli ja terveydenhoito toimivat tiiminä)
tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman keskeisiä sisältöjä ja liittymäpintoja
ikääntyneiden palvelujen kehittäminen
kansallinen ikäohjelma 2020–2023
kotiin annettavat palvelut osa-alue Satakunnassa

Keskustelua:
Tavoitteena hyviä alueita joka puolella maakuntaa, jolloin kaikki asiakkaat ovat palvelujen
saavutettavissa.
tukeakotiin.fi -sivuston eteen on tehty paljon töitä – mihin saadaan tietojen kotipesä ja mistä
saa lisätietoa – yhteydenotot Sari Grönfors tässä vaiheessa (julkiset ja yksityiset palvelut
yksityisille ja ammattilaisille). Tällä hetkellä tallessa Satasairaalan palvelimella, mutta sitä ei
päivitetä tällä hetkellä. Ei kannata kehittää päällekkäistä toimintaa, vaan viedään jo olemassa
olevaa eteenpäin.
Sari Grönfors toivoo, että hänet kutsutaan tuleviinkin kokouksiin. Häneltä voi kysyä lisää ja
hänelle voi tuoda asioita käsiteltäviksi.
6. Hankekoordinaattori Emmi Haapanen Satanuva
- Satakunnan maakunnallinen nuorisovaltuusto = Satanuva
Esitys liitteenä:
- uusi hanke
- hankkeen tavoitteet
- Satanuva 2021 -esittely
- Satanuvan tehtäviä
Keskustelua:
Tavoitteena, että hyvinvointialueen käynnistyessä olisi käynnissä sekä nuorten että
ikääntyneiden yhteistoiminta eikä tarvitse tyhjästä käynnistää maakunnallisia toimintoja.
Sidosryhmillä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja maakunnallisen toiminnan osalta
keskeistä keskusteluyhteys – mitä yhteisiä toimintatapoja tai edunvalvonnan kohteita,
vuorovaikutteista keskustelua eri ikäryhmienkin välillä.
Yhteistyöhanke nuorten ja ikääntyneiden välillä käynnissä (Satanuva ja Satakunnan
vanhusneuvosto): kunnat saavat uudet vanhusneuvostot ja aloitellaan uudelleen yhteistyötä
marraskuun paikkeilla.
7. Kansanedustajayhteistyö
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tässä vaiheessa ei vielä tietoa sopivasta tapaamisajankohdasta
Satakuntaliiton edunvalvonta- ja viestintäasiantuntija Sanna Oksan kanssa sovitaan
tulevan Satakunnan vanhusneuvoston kanssa seuraavasta tapaamisesta
satakuntalaisten kansanedustajien toive on, että tapaaminen mielellään yhdessä
nuorten ja ikääntyneiden kanssa

8. Huoli-ilmoitus
- huoli-ilmoituksesta tiedettiin vain vähän - 10.2.2021 Satakunnan vanhusneuvostolta
kysely maakunnan kunnille miten asia on kunnissa tiedossa
- koostettiin tiedote kommenteille Satakunnan vanhusneuvostolta jäsenilleen, kuntien
vanhusneuvostoihin, kuntiin ja SENK:iin toukokuussa – tiedotetta ei ole jaettu
eteenpäin
- pientyöryhmässä otettiin esille esitteen tekeminen tiedotteen sijaan – jako kuntiin,
takseihin ym.
- huoli-ilmoitus-esitteen tekemistä kannatettiin: yhteystiedot mukaan, malli lomakkeesta
esitteen kääntöpuolella (voi täyttää saman tien)
- pientyöryhmä lähettää luonnoksen kommenteille Satakunnan vanhusneuvostolle
ennen kuin esite monistetaan – tarkistetaan monistamisen hinta vs. painattamisen
hinta
- esitettä on hyvä pystyä kunnissa kopioimaan itse lisää tarvittaessa – kukaan
ulkopuolelta ei joudu lähettämään lisätilauksia
- esitteen avulla saadaan jaettua tietoa huoli-ilmoituksesta – ihmisillä on erilaisia tapoja
elää – itsemääräämisoikeus – oikean tiedon jakaminen
- pientyöryhmän toimikausi jatkuu siihen asti, kun uusi pientyöryhmä on asetettu (uusi
Satakunnan vanhusneuvosto asettaa)
- sihteeri sai Merikarvian vammais- ja vanhusneuvostolta Merikarvia-lehden artikkelin
huoli-ilmoitukseen liittyen. Liitteenä.
9. Hoitoon pääseminen
- pohdittiin kirjelmän tekemistä kuntiin ja tiedotusvälineille
- Ritva Kangassalon kommentteja: ”Faktatiedon tulisi olla tiedotteen pohjana. Mikäli
nykyisessä toiminnassa on moitittavuutta, pitäisi löytää sille selkeät perustelut.
Satakunnan vanhusneuvoston on näitä vaikea tietää. Laki ja ohjeisto ovat selkeitä, eikä
niiden perusteella ikä-, sukupuoli- varallisuus- tms. muuta syrjintää voida tehdä. Sen
sijaan esim. monisairauksisuus, sairauden ennuste tai oma hoitotahto pitää huomioida.
Onko olemassa kerättyä palautetta asiaan liittyen.”
- kaivattiin faktatietoa kunnista
- voidaanko esim. muistuttaa kuntia asian pitämisestä aktiivisena?
Keskustelua:
Satakunnan vanhusneuvosto on yhteydessä kuntien vanhusneuvostoihin - pyyntö seurata
tilannetta. Palautteen antaminen kuntaan kunnan vanhusneuvostolta, jos hoitoon
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pääseminen ei onnistu. Kunnan vanhusneuvosto pystyy paremmin kuulemaan kunnan
asukkaita kuin maakunnallinen neuvosto. Pitäisi tunnistaa, onko henkilöitä, jotka eivät saa
aikoja niin kuin toiset – virallisesti tätä ei saa esiintyä.
Ajan saaminen voi olla pitkän odotuksen takana ja hoitoon pääseminen voi myös olla
pitkän odotuksen takana – koko ketjuakin voisi pohtia.
Kirjelmän sijaan hyvä ajatus lähestyä kuntien vanhusneuvostoja – kuntien kautta voidaan
saada kuvaa siitä, miksi hoitoon pääsy voi olla hankalaa. Takaisinsoitot koettu monesti
hankalaksi monilla alueilla – onko muita keinoja, miten hoitoon pääsy helpottuisi.
Satakunnan vanhusneuvosto voi tehdä koosteen saapuneista kommenteista.
Hoitoon pääsy on tärkeä osa uuden hyvinvointialueen toimintaa – hoitoketjuun on
päästävä kiinni ja ketjun tulee toimia. Vanhusneuvostot ottavat kantaa, mikä on hoitoon
pääsemisen tilanne heidän kunnassaan – tammikuun lopulla tms. voisi lähettää kirjelmän
pientyöryhmän kautta. Tällöin uudet vanhusneuvostot on jo valittu kunnissa.
10. Maakuntaohjelman valmistelun tilanne
- Satakuntaliiton Timo Vesiluoman esitys liitteenä
- 14.9.2021 lähetetty kommentointipyyntö sähköpostilla Satakunnan vanhusneuvostolle
- Satakuntastrategia: luonnos 2 esiteltiin. Toinen lausuntokierros liikkeellä nyt. Keväällä
oli ensimmäinen lausuntokierros, johon saatiin 19 kommenttia. Tavoite on, että uusi
maakuntahallitus esittäisi Satakuntastrategian 10.12.2021 kokoontuvan uuden
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
- Satakuntastrategia käsittää maakunnan pitkän aikavälin strategian
maakuntasuunnitelman vuoteen 2050 sekä maakuntaohjelman (ohjaa pitkälti
rahoitusta). EU:n älykkään erikoistumisen strategia liittyy tähän myös. Kyseessä on
keskeinen asiakirja Satakuntaliitossa ja toiminee järjestöille ja muille maakunnan
toimijoille oman toiminnan kehittämistä ja muutoksia perusteltaessa.
- sovittiin, että sihteeri välittää lausuntopyyntöviestin uudelleen ja ilmoittaa, että myös
sihteerille voi lähettää lausunnot – sihteeri tekee koosteen ja toimittaa eteenpäin
Satakuntaliitossa
11. Webinaari työseminaarin tilalla syksy 2021
- 18.10.2021 on se maakuntahallitus, joka valinnee uuden maakunnallisen
vanhusneuvoston
- pientyöryhmä jatkaa toimintaansa siihen asti, kun uusi Satakunnan vanhusneuvosto on
valinnut uuden pientyöryhmän
- syksylle suunniteltu fyysinen työseminaari on päätetty vaihtaa tammikuussa
järjestettäväksi webinaariksi. Alustava ajankohta välillä 15.-20.1.2022.
- sihteeri aikataulutti Irma Roinisen tekemän alustavan ehdotuksen päivän ohjelmasta:
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”SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON WEBINAARI
Aika:
Todennäköisesti välillä 15. – 20.1.2022
Paikka:
puhujat Satakuntaliitossa tai etänä, yleisö etänä, Teams-webinaari
Tarkoitus:
- esitellään uusille Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille sekä uusille kuntien
vanhusneuvostojen jäsenille Satakunnan vanhusneuvoston hyviksi koettuja
toimintatapoja
- uudet ja edelleen jatkavat toimijat pääsevät tutustumaan toisiinsa
Alustava ohjelma:
- Satakunnan vanhusneuvoston puheenjohtaja esittäytyy ja avaa tilaisuuden, 5 min.
- asiantuntijapuheenvuoro – mikä taho? 20 min.
- Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri esittelee hyviksi koettuja toimintatapoja, 20 min.
- yhden kunnan vanhusneuvosto esittäytyy, 20 min.
- keskustelua, 30 min.
- kokonaiskesto 1 ½ h
Tekniikka
- Teams-webinaari
- puhujat voivat halutessaan tulla paikan päälle Satakuntaliittoon
Keskustelua:
- korona tullee jäämään elämiimme – ryppäitä on edelleen liikkeellä, siksi Teamskokoontuminen, järjestetään tapaaminen terveysturvallisesti
- ajankohtaan vaikuttaa se, että saadaan ensi kuntien ja Satakunnan vanhusneuvostot
toimimaan (uudet jäsenet)
- jatkovalmistelu nykyisen pientyöryhmän tehtäväksi, kunnes uusi pientyöryhmä valittu
12. Maakuntakierrokset jäivät tekemättä seuraavissa kunnissa:
- Eurajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pori ja Siikainen
- Honkajoki, joka vuoden 2021 alusta on osa Kankaanpäätä
- on jo aikaa siitä, kun kunnissa on käyty – varaudutaan käymään kaikki kunnat läpi
uuden Satakunnan vanhusneuvoston jäsenten kanssa
- tapaamisissa tuli paljon hyvää tietoa esille, avartavia tilaisuuksia
- jatketaan kuntakohtaisia tapaamisia Satakunnan vanhusneuvoston kanssa aloittaen
uusi kierros niistä kunnista, joissa ei vielä ole käyty ensi vuoden alkupuolella – kaikki 16
kunnan vanhusneuvoston kanssa
13. Pientyöryhmän terveiset
Ei asioita tällä kertaa.
Jätetään tämä asiakohta tuleviinkin kokousten esityslistoihin.
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14. Muut asiat
Toimikausiasia: Satakunnan vanhusneuvoston toiminta näillä jäsenillä päättyy tähän
kokoukseen, mutta pientyöryhmä toimii siihen asti, kunnes uusi Satakunnan
vanhusneuvosto on kokoontunut ja valinnut uuden pientyöryhmän. Näin vahvistetaan
toimija myös välivaiheen ajaksi.
Päivi Kankaanranta: Hyvä näkyvissä vanhustyössä – webinaari 25.10. klo 13–15. SAMK:n
veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hanke menossa. Valtakunnallinen webinaari kotihoidon
hankkeiden päättäjille, esimiehille ja vanhustyön kehittämisestä kiinnostuneille. Päivi
Kankaanranta lähettää sihteerille aineistoa - jaetaan jäsenille sekä kuntien
vanhusneuvostoihin.
15. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous
Ei päätetä tässä vaiheessa. 18.10. saataneen uusi vanhusneuvosto valittua – kutsutaan
koolle mahdollisimman pikaisesti sen jälkeen.
16. Seuraava pientyöryhmän kokous
Sovitaan sähköpostitse pientyöryhmän kesken. Alustavasti sovittu 6.10. klo 10–11.30.
Aiheina mm. hoitoon pääseminen ja työseminaarin jatkovalmistelu.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti tehdystä työstä Satakunnan ikäihmisten hyväksi. Ikäihmisten asiat ovat
maakunnallisesti paremmin tunnistettavissa ja niitä on saatu yhdessä vietyä eteenpäin. On
hyvä tietää, mitä eri puolilla maakuntaa tehdään ja miten sitäkin kautta voi viedä omaa
toimintaa eteenpäin.
Satakuntaliitto tarjoaa paikallaolijoille lounaan Ravintola Sofiassa.
Esko Keiholehti ja Keijo Silvola kiittivät kokouksen päätteeksi: erityiskiitos siitä, että
puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja.
Kokous päätettiin klo 11.22.
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