
 
SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO              MUISTIO  

 
                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 4/2022 
 
 

AIKA  tiistai 13. syyskuuta 2022 klo 9.10–10.32 

PAIKKA Hybridikokous: Satakuntaliitto neuvotteluhuone 3 tai Teams-kokous 

 

LÄSNÄ 

Arikka Heikki (Sanna-Mari Pudas-Tähkän varajäsen), etänä 

Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja, paikalla 

Harju Pertti, etänä 

Henell Matti, paikalla 

Hiltunen Leea, etänä 

Kalliokorpi Sari, etänä 

Pajunen Tuulikki, etänä 

Teeri Sari, etänä 

Telin Tuula, etänä 

Koivula Ulla, sihteeri, paikalla 

 

Poissa: Erkki Ilmari, Ranne Kaarina. 

Vierailevana luennoitsijana Minna Koivuniemi 

 

1. Kokouksen avaaminen – puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä 

Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hieman teknisiä aloitusongelmia oli, 

joten koko aloitettiin 10 minuuttia myöhässä.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat.  

 

3. SataKati-hanke, Minna Koivuniemi – teknologiakyselyn alustavat tulokset, kts. liite 

- hanke saanut jatkoaikaa 

- kysely edelleen käynnissä, nyt esitellään väliaikatuloksia tehdystä kyselystä 

- Euran kunnan hallinnoima hanke ja hyvinvointialueen suositus tarvitaan hallinnointiin, 

Sataedu ja THL mukana hankkeessa, Satakunnan vanhusneuvosto yhteistyökumppanina 

- teknologiaa käyttöön kotihoidon asiakkaille – autetaan itsenäistä asumista, läheisten 

tiedonsaantia ja yhteydenpitoa 

- kysymys vanhusneuvostolle: help-desk ikäihmisille ja heidän läheisilleen, kommentteja? 

Keskustelua: 



- Sari Teeri: Porin vanhusneuvostossa keskusteltiin help-deskistä – tarpeelliseksi 

osoittautunut ikäihmisille. Voisi olla laajempaa toimintaa – laajaa tietokoneen ja 

etäyhteyksien käyttöohjausta toiveena, ei pelkästään kotihoitoon liittyviä asioita.  

- kannattaisi miettiä laajalta pohjalta – ikäihmisten teknologiapalvelujen help-deskin 

käynnistäminen (oppilaitos, hyvinvointialue tms?) Jatkokehittelyä tarvitaan ja 

kannattaa viedä eteenpäin. Nouseva tarve tällaiselle on, kun palveluja tuotetaan 

digitaalisten työvälineiden kautta. Minna poistui klo 9.34.  

- Leea Hiltusen kommentti keskustelupalstalta: Kannatan help-deskin laajentamista. 

Hyvä esitys.  

 

4. Edellisen kokouksen 14.6.2022 muistion tarkistaminen 

Muistio hyväksyttiin. 

 

5. Kansanedustajat tavattu – osallistujat kertovat tilaisuudesta, katso liite. 

- Henell: kansanedustajien tapaamisesta jäi kiireinen olo – moni kansanedustaja lähti 

vuoron perään seuraaviin tapaamisiin - millä kiireettömyys pois, jos tulee vielä 

vastaavia tapaamisia? 

- pääkohdat esittämistämme asioista saatiin esille – kannattaa jatkaa – pitäisi kysyä 

kansanedustajilta, mitä mieltä he olivat tapaamisesta 

- Vastaus: kiireettömiä tapaamisia on hankala varata, kansanedustajat vaikuttavat niin 

monessa muussakin  

- Telin: ihmiset poistuivat melko alkuvaiheessa tapaamisesta ja kelloa vilkuiltiin, ei 

jaksettu keskittyä asiaan – kannattaa jatkossa ottaa mietintään, miten porukka saadaan 

pysymään tunti paikoillaan 

- loppuvaiheessa keskusteltiin mm. vaikuttamistoimielinten valinnoista – 

toimintasäännön suhteen ollut erilaisia näkemyksiä hyvinvointialueen valmistelun 

kanssa – jos näyttää vaikealta puheenjohtajien valintaan liittyen (miten saada 

alkuvuonna tehty päätös muuttumaan), tulisi asiaa pitää tiiviisti esillä – milloin olisi 

hyvä aika valmistella muutoksia. Mielestämme tärkeää, että ikäihmisten ääni näkyy ja 

kuuluu, eivät poliitikkojen näkemykset.  

- myönteinen kuva jäi tapaamisesta, asioita oli pohdiskeltu ja omakohtaisia kokemuksia 

oli – kannattaa jatkaa tämäntyyppistä toimintaa 

- Vastaus: hyvinvointialueen ja maakunnan poliittisen johdon tapaaminen tietomme 

tuomiseksi on tärkeää – vuorovaikutuksesta ei kannata luopua vaan kehittää sitä. 

Tapaamisia ei voi olla kovin usein ja sisältöä kannattaa miettiä tarkoin. Ensi kevään 

eduskuntavaalien jälkeen luodaan yhteyttä uusien edustajien kanssa. Ensi vuoden 

kesällä seuraava tapaaminen kesän alussa tai lopussa?  

- vaikuttajatoimialueen aluehallituksen listalla jo? Kunnat ovat esittäneet 

vaikuttajatoimielinten jäseniä – kunnissa ehdotettu omaa ehdokasta 

hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue nimeää vanhusneuvoston 



- toimimme saattaen vaihtaen, kunnes nähdään, että hyvinvointialueen vanhusneuvosto 

on ottanut toiminnallista vastuuta. Kahta maakunnallista vanhusneuvostoa ei ole.  

- Yhteenveto: kiireen tuntu, keskustelu sujui hyvin.  

 

Päätös: järjestetään uusi tapaaminen kesäkuun alussa tai lopussa 2023.  

 

6. Maakuntakierrokset 

- maakuntakierrokset tehty  

 

Päätös: sihteeri tekee selkeän koosteen, joka jaetaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston 

valmistelijoille sekä kuntien vanhusneuvostoille ja Satakunnan vanhusneuvostolle 

 

7. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston yhteistyösopimus Satakuntaliiton 

sekä Satakunnan hyvinvointialueen välille, katso liite. 

 

- maakuntahallituksen ja aluehallituksen käsittelyssä ollut, hyväksytty. Lakisääteisesti 

hyvinvointialue vastaa jo nyt, mutta erityisesti toiminnallisesti vuoden alusta vastaa 

myös vanhusneuvostotyöstä. Maakuntaliitto voi hyödyntää edelleen hyvinvointialueen 

vanhusneuvostoa ja pyytää kannanottoja sekä kommentteja. Nämä voivat myös tulla 

maakuntaliittoon käsiteltäviksi. Tällä sopimuksella mahdollistetaan Satakuntaliiton ja 

hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten sekä ikääntyneiden asioihin liittyen. 

- määritelty se, mitä lainsäädäntö sanoo, että hyvinvointialueen pitää resurssoida 

vanhusneuvoston toiminta tukihenkilöstön ja kokousasioiden osalta – Satakuntaliitto ei 

ole sotetoimija, joten Satakuntaliitosta ei siirry henkilökuntaa hyvinvointialueelle. 

Sotetyöntekijät siirtyvät kunnista ja sairaanhoitopiiristä liikkeenluovutusperiaatteella. 

Saattaen vaihtaminen tavoitteena edelleen eli sihteerin työ edelleen toimii apuna. 

Alkuvuoden 2023 aikana katsotaan, että uusi neuvosto alkaa – ja sitten 

Satakuntaliitossa päätös lakkauttamisesta. Välivaihetta ei kannata jättää lainkaan. 

Yhteistyö jatkuu vaihdon jälkeenkin.  

 

Päätös: merkitään tiedoksi ja liitetään muistion liitteeksi.  

 

8. Tiedonsiirto hyvinvointialueen vanhusneuvostolle  

- toimintasäännön valmistelun seuraaminen 

- pientyöryhmä ja sihteeri yhteydessä hyvinvointialueen valmisteluun – Sini Gahmberg, 

Anna Alarautalahti-Heurlin – vuorovaikutusta toimintasäännöstä – mitä ollaan 

valmistelemassa, mitä hyväksymässä, pientyöryhmä kommentoi ja antaa näkökulmia 

sekä virikkeitä. 

- Hiltunen: hyvä menettelytapaehdotus – 21.9. satasairaalan auditorion 

keskustelutilaisuus, vanhusneuvostojen ja järjestöjen edustajia on kutsuttu mukaan – 

toimintasääntö, toimintarakenne – keskustelua odotetaan – kannattaa osallistua  



- kutsu liitteenä 

- 21.9. jälkeen – miten toimintasääntöä hiotaan – pientyöryhmä operatiivisena 

yhteistyökumppanina yhteistyökumppaneiden toimijoille – sanoitetaan 

toimintasääntöön asiat meiltäkin 

 

Päätös: sihteeri ja pientyöryhmä verrokkina hyvinvointialueen valmistelussa – tietoa 

Sini Gahmbergille ja Anna Alarautalahti-Heurlinille.   

 

9. Yhteistyö SataNuvan kanssa – SataNuva kokoontui 24.8. – syksyn yhteisiä suunnitelmia 

- yhteistyö saatava käyntiin kuntatasolla nuorten ja ikääntyneiden välillä 

- asia otettaneen esille kuntien vanhusneuvostoissa syksyn kokouksissa 

- asia on tärkeä ja konkretisoituu kuntatasolla  

- Satanuvan, Satakunnan vanhusneuvoston ja hyvinvointialueen toimielinten tulisi luoda 

esimerkkimalleja siitä, mitä yhteistyö nuorten ja ikääntyneiden välillä voi olla 

kuntatasolla. Alueellinen toiminta voisi toimia virikkeiden antajana – yhdessä pohditaan 

Satanuvan kanssa, minkälaisia asioita kuntatasolla voitaisiin lähteä tekemään – viesti 

kunnan vanhusneuvostolle ja nuorisovaltuustolle konkreettisista esimerkeistä – tähän 

voimme tarttua -ajatuksella 

- sihteeri ja Emmi Haapanen (Satanuva) keräävät muutaman ajatuksen kuntatasolla 

toimivasta yhteistyöstä ja kommenteille pientyöryhmään – kokeeko ryhmäkin, että 

nämä asiat ovat niitä, mitä kannattaa viedä ehdotuksina eteenpäin – näistä yhteinen 

esitys paikallistason yhteistyön edistämiseen.  

 

Päätös: Sihteeri ja Emmi Haapanen kokoavat esimerkkejä kuntatasolla toimivasta 

yhteistyöstä. Ehdotukset pientyöryhmälle kommentoitaviksi. Sitten ehdotukset kuntien 

vanhusneuvostoihin ja nuorisovaltuustoihin.  

 

10. Kyselyt hoitoon pääsemisestä kunnissa – Siikainen, tulokset liitteenä 

- esiteltiin Siikaisten kyselyn tulokset hoitoon pääsemisestä 

 

Päätös: merkitään tiedoksi ja liitetään muistion liitteeksi. Tulokset saapuneista kyselyistä 

hyvinvointialueen tietoon.   

 

11. KELA-taksi-asiaan palataan, kun maakuntakierrokset kunnissa tehty 

- Onko asia ajankohtainen vai onko tilanne rauhoittunut ja toimiva? Vuodenvaihteessa 

oli paljon julkista keskustelua. Osittain varmasti on opittu toimimaan ja pahimmat 

ylilyönnit pystytty korjaamaan? Tilannekatsaus voisi olla hyvä tehdä? Ajatuksia?  

 

Päätös: sihteeri ottaa yhteyttä Kelaan. Kysytään, mikä on heidän käsityksensä kelataksin 

toimivuudesta Satakunnan eri puolilla. Tiedon samaisen jälkeen arvioitutetaan se kuntien 

vanhusneuvostoissa. Ei tehdä asiasta nyt kyselyä vanhusneuvostoihin  



Sari Teeri: hyvä menettely – vanhusneuvostot voisivat kartoittaa asioita omissa piireissään 

Sari Kalliokorpi: Kannatetaan.  

Päätös: Palvelujärjestäjän näkemys ensin meille miten kelataksipalvelu toimii Satakunnassa 

– lähetetään vastaus kuntien vanhusneuvostoille ja pyydetään vertaisarviointia – onko 

sama näkemys kuin mitä Kela näkee – mitä kehittämisasioita tulee vanhusneuvostoilta?  

 

12. Muut asiat 

- Jämijärven Vanhusten viikon ohjelman esite liitteenä 

- Toiveena, että omissa järjestöissä ja vanhusneuvostoissa muistettaisiin Otson päivä eli 

Satakunnan lipun päivä vuosittain 11.10. – maakuntahengen ja maakunnan 

yhtenäisyyden tunnistamisen kannalta merkittävä päivä. Otson päivän viesti muistion 

liitteeksi – jatkaa toiminnallisuutta vanhusten viikon jälkeen. 

- Sari Teeri: tapahtumapäivä Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon-hankkeen kautta 20.9. klo 

12–14.30 Puuvillan tapahtumalavalla. Hanke esittäytyy, Ikäystävällinen Pori, Kati-

hanke, Contakti-teatterin esitys (Oman näköinen elämä vanhanakin). Lisätietoa 

tapahtumasta: https://vetojapitokotihoito.samk.fi/tapahtumat/  

 

13. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 

- palautetta siitä, miten valmistelu on saatu liikkeelle saattaen vaihdettavuuteen 

kokoukseen 

- ke 23.11. klo 9–11 hybridikokous 

 

14. Seuraava pientyöryhmän kokous 

Sovitaan sähköpostitse erikseen.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.32. 

 
 

https://vetojapitokotihoito.samk.fi/tapahtumat/

