
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
MUISTIO 
 
Aika:    Maanantai 9.4.2018 klo 13.00-15.14 
 
Paikka Toriasema, Kristallisali, Nokianvaltatie 25 F 
 
Läsnä: Anneli Toikka   Nokian Eläkkeensaajat ry. 
 Ilkka Kotiranta   Nokian Eläkeläiset ry. 

Mervi Veijola   Nokian Eläkeläiset ry. 
Sinikka Hartman  Nokian Kansalliset Seniorit ry. 
Pirkko Peura   Nokian Kansalliset Seniorit ry. 
Kaarina Kuisma  Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry. 
Teijo Salminen (vara)  Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry. 
Marjatta Heinonen  SPR, Nokia 
Matti Honkaniemi  Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. 
Aatos Taipale   Linnavuoren tehtaiden eläkeyhdistys ry. 
Marjatta Rautalin  Nokian Sotaveteraanit ry. 
Päivi Sirén (vara)         Nokian ev.lut. seurakunta 
Hannele Koivisto (vara) Nokian ev.lut. seurakunta 
Eero KH Lämsä (pj.)  Nokian eläkkeensaajat ry. 
 
Katja Uitus-Mäntylä (siht.)Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut 
 

  
 

1. MAAKUNTAVALMISTELUN TILANNEKATSAUS/EEVA HALME 
Projektipäällikkö Eeva Halme esitteli sote-uudistuksen  
tilannekatsauksen. Eeva Halmeen esitys on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Kokouksessa esitetyt kysymykset: 
K: Miten määräytyy henkilökohtaisen budjetin suuruus? 
V: Perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen palvelutarpeeseen, joka 
määritellään asiakkaalle tehtyyn hoito- ja palvelussuunnitelmaan 
 
K: Missä/kuka käsittelee ja myöntää asiakassetelit? 
V: Kunta ei tuota enää palveluita, vaan arviointi tapahtuu liikelaitoksen 
kautta (esim. asiakasohjaus). Asiakkaalle laaditaan hoito- ja 
palvelusuunnitelman ja sen perusteella myönnetään tarvittaessa 
asiakasseteli 
 
K: Miten kasvukeskuksien tilanne on huomioitu, kun nuoret muuttavat 
kaupunkeihin ja ikääntyneet jäävät ehkä muualle? 
V: Palveluissa on alueellista vaihtelua. Esim. tiheämmin asutuilla 
alueilla tiukempaa, mutta reuna-alueilla on jo tyhjiäkin paikkoja. Tämä 
on haaste jatkossakin. 
 



K: Miten saa vertailtua laatua/hintaa? Onko jotenkin määritelty (esim. 
sertifikaatit)? 
V: Tuottajien kriteerit määritelty ja niitä valvotaan (järjestäjä valvoo) 
 
K: Omaishoitajien tilanne? 
V: Kriteerit ja tukimuodot yhdenmukaistetaan niin, että ovat koko  

         maakunnan alueella samanlaiset. 
 

2. KLINIK- SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI/ HEIDI 
LEPPÄNEN 
Vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen esitteli sähköistä hoidon tarpeen 
arviointia. 
 
Asiakas voi ottaa yhteyttä sähköisesti terveyskeskukseen 24/7 niihin 
palveluihin, jotka ennalta määritelty. Tärkeää on muistaa, että Klinik ei 
ole tarkoitettu akuuttiin hoidon tarpeeseen. Tällä hetkellä ei tarvitse 
vielä vahvaa tunnistautumista (esim. pankkitunnukset).  
 
Nokialla Klinik käytössä seuraavissa palveluissa: 

 lääkäri- ja hoitajavastaanotto 
 matkailijarokotukset 
 ehkäisyneuvola 
 suun terveydenhuolto 

 
Klinik löytyy kaupungin irternet-sivuilta: 
https://hta.klinik.fi/terveyspalvelut/nokia/ajanvaraus  
 

3. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
4. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Vammaisneuvosto on päivittänyt omaa toimintasääntöään. Jatkossa oli 
perusteltua, että sekä vanhus- että vammaisneuvoston toimintasäännöt 
olisivat rakenteeltaan samanlaisia.  
 
Keskusteltiin päivitetäänkö toimintasääntö kesken toimintakauden vai 
vasta seuraavan toimintakauden alkaessa. Edellisen toimintasäännön 
laadintaan liittyi monia näkökulmia, joten voisi olla perusteltua mennä 
nykyinen toimikausi loppuun voimassa olevalla toimintasäännöllä. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti, että toimintasääntö päivitetään 
vasta uuden toimintakauden alkaessa. 
 
Lisäksi perusturvan sisäisistä työjärjestelyistä johtuen esitetään, että 
jatkossa vanhusneuvoston sihteerinä toimisi kotihoidon esimies Riitta 
Sernola 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
 

https://hta.klinik.fi/terveyspalvelut/nokia/ajanvaraus


 
5. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SELVITYKSEN TILANNEKATSAUS 

Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.4.2018 Lisäksi 
selvitystyölle on nimetty projektiryhmä, joka kokoontuu viikoittain. 
Sisäisestä projektin johdosta vastaa Katja Uitus-Mäntylä. Lisäksi 
projektityölle ollaan hankkimassa myös ulkoista projektitukea. 
 
Projektin valmistelussa on viisi osaprojektia: (suluissa vastuuhenkilöt). 

 Taloudelliset vaikutukset (Mikko Koskela) 
 Lainsäädäntö ja sopimukset (Hanna Vuojela) 
 Henkilöstön siirto ja asema (Vesa Koskinen) 
 Palvelujen sisältö ja laajuus (Katja Uitus-Mäntylä) 
 Kiinteistöt (Mikko Koskela) 

 
Kaupunginvaltuuston on tarkoitus tehdä päätös yhteistoiminta-
alueeseen liittymisestä 18.6. 

 
6. KOTOISA EHTOO -OHJELMAN PÄIVITYKSEN TILANNEKATSAUS 

Kaupunginjohtaja on nimennyt valmisteluryhmän, joka on kokoontunut 
kaksi kertaa. Valmisteluryhmään kuuluvat: 
 
perusturvalautakunnan pj  Jouko Jaakkola 
vanhusneuvoston pj.   Eero KH Lämsä 
kotihoidon esimies   Riitta Sernola 
vs. perusturvajohtaja   Katja Uitus-Mäntylä 
muistihoitaja    Hilkka Isotalo 
rakennustarkastaja   Petri Mäki 
suunnitteluinsinööri   Juha Paattakainen 
liikuntapalvelupäällikkö  Hanna Murotie 
sosiaaliohjaaja   Minna Kuittinen 
Pirkan opiston koulutussuunnittelijaPäivikki Koikkalainen 
 
Vanhusneuvoston tulisi käsitellä suunnitelman luonnos ennen 
luottamuselinten käsittelyä. Tästä johtuen tulisi toukokuussa pitää 
ylimääräinen kokous. Kokouspäiväksi sovittiin 21.5. klo 13.00. 
 

7. IKÄNEUVO-HANKKEEN TILANNEKATSAUS 
Setorin  toiminta alkanut hyvin. Kävijöitä on ollut helmikuussa 414 ja 
maaliskuussa 435. Setorilla on ollut mm. liikunta-, keskustelu- 
kädentaidon ryhmiä, terveyden edistämisen tietoiskuja yms. 

 
Näillä tiedoilla Ikäneuvo-hanke ei saisi rahoitusta tämän vuoden 
 jälkeen enää sosiaali- ja terveysministeriöltä. Nyt tehdään  
 suunnitelmaan, miten aloitetut hyvät käytännöt saadaan säilytettyä  
 maakunnan alkuun asti. 

 
 
 



8. ILMOITUSASIAT  
 

Odotusajat ikäihmisten palveluihin 1-3/2018: 
Kaikkia tietoja ei vielä saatavilla, joten otetaan asialistalle seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Voimassa oleva yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 
2017-2018 sekä valvonnan toteutuminen vuonna 2017 toimitetaan 
vanhusneuvoston jäsenille. Alvittomien sosiaalipalvelujen tuottajien lista 
löytyy myös Nokian kaupungin internet-sivuilta. 
 
8.3. olleen koulutuksen tietoisku vanhusneuvostolle pidetään 
seuraavassa kokouksessa. 
 
Marjatta Heinonen toi terveiset liikenneturvallisuustyöryhmästä.  
Ikääntyneille ei tapahdu juurikaan onnettomuuksia. Mopoikäisille 
näyttäisi olen suurin riski liikenneonnettomuuksiin. 
 

9. MUUT ASIAT 
Ei muita asioita. 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14 
 
 
Seuraavat kokoukset: 
21.5. klo 13.00 
18.6. klo 13.00    


