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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:  Maanantai 29.8.2022 klo 13.00-14.45 
 
Paikka: Kirjastotalo Virta, Paja-Sali, 1.krs. 
 
Läsnä: Lönnqvist Hans, puheenjohtaja  

Kuisma Kaarina, varapuheenjohtaja  
Honkaniemi Matti  
Koivisto Hannele  
Kotiranta Ilkka  
Lämsä Eero  
Mörö Rauno  
Peura Pirkko  
Rautalin Marjatta  
Toikka Anneli  
Veijola Mervi  
Minna Riekkola, siht. 
Vieraat: 
Liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen 
Vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Kailio 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

 
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 

3. POUTUNPUISTON ULKOKUNTOSALIN TILANNE 
Liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtisen kanssa tehdään yhdessä 
suunnitelmaa Poutunpuistoon rakennettavasta ikähmisille 
suunnatusta ulkokuntosalipisteestä.  
-sovitaan, että konsultoidaan ft Riku Keisalaa ikäihmisille 
soveltuvista laitteista ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 
ehdotusta 
-sovittiin, että välineet voidaan tilata tänä vuonna ja asentaa 
välineet paikoilleen vasta ensi vuoden puolella 
 

4. VANHUSTEN VIIKKO JA IKÄMESSUT, KAUPPAKAVERITOIMINTA 
Emma Kailio on suunnitellut yhdessä työryhmän ja 
vanhusneuvoston jäsenten kanssa vanhusten viikon ohjelmaa. 
viikon suunnittelu on käynnissä, huomioitavaa erityisesti: 
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-Viikon ohjelma valmis 6.9. mennessä. Toimijat ilmoittavat 
tapahtumatiedot kulttuuripalveluihin sähköpostilla: 
erika.honkanen@nokiankaupunki.fi. Tapahtumailmoituksissa 
tulee huomioida tiedot tapahtumapaikan tai osallistumisen 
esteettömyydestä. Ilmoituksen liitteeksi voi lisätä julkaisuvapaan 
valokuvan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa käytettäväksi.  
- Juhlan ohjelma valmis 12.9. mennessä, pääjuhla 5.10 klo 13, 
Kerholassa. 
- Ennakkomarkkinoinnin aloitus 6.9. > 
 
Kauppakaveritoiminta alkaa 13.9.22, Prismassa. Kauppakavereita 
käytettävissä: 
ti klo 9.30-11  
to klo 13-15 
Kauppakaverikoulutukset viikolla 36. 

 

5. OSAVUOSIKATSAUS JA ENSI VUODEN TALOUSARVIO 
Odotusajat ikäihmisten palveluihin:  
tehostettu palveluasuminen 58 pv 
omaishoidon tuki 21 pv  
kotihoito alle 7 pv. 
 
Ikäihmisten palvelujen toimintakulut tammi-kesäkuussa 2022 ovat 
olleet 10,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 vastaavana 
ajankohtana toteuma oli 9,7 miljoonaa euroa. Kasvua 
edellisvuoteen on täten 0,8 miljoonaa euroa ja 8,2 %. 
Merkittävintä kasvu on ollut kotihoidossa työvoiman 
vuokrauksessa sekä asumispalveluissa palvelujen ostoissa. 

 
Vuodelle 2022 on ikäihmisten palvelujen toimintakuluihin varattu 
1,5 miljoonaa euroa edellisvuoden toteumaa enemmän ja 
tämänhetkinen kasvu tarkoittaisi n. 0,3 miljoonan euron 
määrärahaylitystä.  

 
Ajanjaksolla 3-6 /22 haasteita on tuonut kunta- ja sotealojen 
lakot, jotka ovat vaikuttaneet välillisesti henkilöstön 
saatavuuteen. Haastetta on ollut myös tehostetun 
palveluasumisen paikkojen saatavuudessa. Kotihoidon kesäajan 
sijaisuudet on saatu täytettyä vuokratyövoiman turvin. Muita 
keinoja palvelun tarpeen täyttämiseksi on ollut turvautuminen 
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omaisten apuun sekä käyntisisältöjen tarkastelu, esim. 
poistamalla kotikuntoutuskäynnit kesäajalta. Lyhytaikaishoivassa 
ja arviointi- ja kuntoutusosastolta on ollut potilaspaikkoja pois 
käytöstä henkilöstövajeesta johtuen. 
 
Merkittävimpiä riskejä ikäihmisten palveluissa on henkilöstön 
saatavuuden heikkeneminen edelleen. Jos asukaspaikkoja 
joudutaan sulkemaan, se tulee näkymään muiden ikäihmisten ja 
terveyspalveluiden ruuhkautumisena sekä 
erikoissairaanhoidosta kotiutumisen viivästymisenä. 
 
Talousarvion laatiminen v. 2023 siirtyy pääosin 
hyvinvointialueelle. Ikäihmisten palveluiden arviota Nokian 
osalta on käyty läpi ja tärkeät menoerät kirjattu tiedoksi HVA:lle. 
Ensi vuonna kustannuksia kertyy hoitajamitoituksen 
muutoksesta, tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 
nousee huhtikuussa 0,6:sta 0,7:aan, ellei muutosta suositukseen 
tehdä valtakunnallisesti. 

 

6. KOTOISA EHTOO-VÄLIMUOTOINEN ASUMINEN 
 

Käytiin läpi keskeiset asiat raportista. Raportti on lähetetty 
vanhusneuvoston jäsenille luettavaksi. Se on esitelty 
perusturvalautakunnalle. 
 
Hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa: 
Tarvitaan sekä akuuttiin tarpeeseen vastaamista että ennalta 
ehkäiseviä toimia tulevaisuuden ikääntyneitä ihmisiä varten. 
Lyhyen ja pidemmän ajan tehtävien lisäksi tulee miettiä 
seuraavat kolme asiaa: 1) miten lisätään asumisen ennakointia 
2) miten hyödynnetään olemassa olevia kohteita ja rakennuksia 
sekä 3) missä vaiheessa tulee kysymykseen uudisrakentaminen.  
Hankkeen ehdottamat tavat välimuotoisen asumisen 
kehittämiseksi Nokialla tulevina vuosina:  
-kortteliasumisen käynnistäminen 
-yhteisöllisen asuminen lisääminen 
-olemassa olevien talojen yhteisöllisyyden ja esteettömyyden 
vahvistaminen  
-neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen.  
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Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen tulisi 
ehdottomasti ottaa käyttöön uusissa asumiskonsepteissa. 
Esimerkiksi valmiudet kuvapuhelimen käyttöön olisi 
varmistettava uusissa kohteissa. Lisäksi suositellaan 
kustannusten ja asukastyytyväisyyden seurantaa erityisesti 
kortteliasumisen osalta. Hoivapalvelujen kustannukset olisi hyvä 
ottaa mukaan kustannusseurantaan, jotta saadaan väline 
vaikuttavuuden arviointiin. Seuranta ja arviointi palvelevat myös 
kortteliasumisen ja välimuotoisen asumisen konseptin 
jatkokehittämistä. 

 
7. MUUT ASIAT 

Seuraava kokous 10.10 klo 13-15, Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta 
(huom. muuttunut kokouspäivämäärä) 

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 
 
 


