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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:  Maanantai 28.11.2022 klo 11.00-13.00 
 
Paikka: Kirjastotalo Virta, ryhmätyötila paja, 1.krs. 
 
Läsnä:     Hans Lönqvist, pj.            

Anneli Toikka 
Ilkka Kotiranta 
Mervi Veijola 
Hannele Koivisto 
Pirkko Peura 
Rauno Mörö 
Matti Honkaniemi 
Tarja Pukuri 
Eero Lämsä 
Marjatta Rautalin 
Minna Riekkola, siht. 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
-Joulukahvit 

 
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 
3. TALOUDEN TOTEUMA 1-10/22 
Minna Riekkola esitteli alkuvuoden talouden toteuman.  
Ikäihmisten palvelujen toimintakulut tammi-syyskuussa 2022 ovat 
olleet 17,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 vastaavana 
ajankohtana toteuma oli 15,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen 
on täten 1,3 miljoonaa euroa ja 8,4 %. 
 
Suurin menoerä ikäihmisten palveluissa on ollut palveluiden ostossa, 
erityisesti työvoiman vuokrauksessa. Tehostetun palveluasumisen 
osalta kehitys on ollut odotusten mukaista. Odotusajat ikäihmisten 
palveluihin: tehostettu palveluasuminen 58 pvää, kotihoito alle 7 vrk, 
omaishoidon tuki 34 pvää. 
 
Heinäkuussa tehtiin päätös tehostetun palveluasumisen paikkaa 
odottavien väliaikaisesta sijoittamisesta tehostetun palveluasumisen 
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yksikköön ostopalveluna määräaikaisesti. Tavoitteena oli purkaa 
jonoa erikoissairaanhoidosta siirtämällä terveyskeskusosastolta 
tehostetun palveluasumiseen odottajia viemästä 
erikoissairaanhoidosta siirtyviltä paikkaa terveyskeskusosastolta. 
Tästä on kertynyt lisäkustannuksia, jolla on ollut välillisiä vaikutuksia 
myös terveyspalveluiden tulosalueelle. 

 
4. HANS LÖNNQVIST-YHTEENVETO HUOMISEN KYNNYKSELLÄ-

RAPORTISTA 
 
Tarkasteltiin yhdessä raporttia. Raportti koostuu 
pitkittäistutkimuksista, siitä voi tarkastella pitkällä aikavälillä 
tunnuslukujen kehittymistä.  
Raportin paperiversiota voi pyytää omalta järjestöltään. Sähköinen 
versio on luettavissa seuraavan linkin kautta: 
huomisen-kynnyksella-yhteenvetoraportt-2022_final.pdf (senioriliitto.fi) 

 
5. MERVI VEIJOLAN PUHEENVUORO 

HYVINVOINTIVALTUUSTOTYÖSKENTELYSTÄ 
Mervi Veijola kertoi tilannekatsauksen hyvinvointivaltuuston 
työskentelystä sekä tarkemmin monialavaliokunnan valmistelutyöstä. 
Hyvinvointialueen päätöksentekoa voi seurata www.pirha.fi tai 
Pirkanmaan hyvinvointialue | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi) 
 

6. MUUT ASIAT 
 
Poutunpuiston ulkokuntosali: Mika Lehtinen kysyy laitteiden 
pohjamateriaalista, vaihtoehtoina kivituhka tai tekonurmi. Yksimielinen 
vanhusneuvoston mielipide on tekonurmi. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet osallistuivat lakikoulutukseen, koulutus oli 
tehopaketti lainsäädäntöä. Osallistujat: Ilkka Kotiranta, Tarja Pukuri ja 
Hans Lönqvist. 
 
Vanhusneuvoston edustajaa on pyydetty kertomaan toiminnasta NTY:n 
kokoukseen. Eero Lämsä on ollut vanhusneuvoston edustajana 
kokouksessa. 
 
Keskusteltiin pankkipalveluista. Vanhusneuvosto valmistelee esityksen 
HVA:n vanhusneuvostolle pankkipalveluista ja erityisryhmien 

https://www.senioriliitto.fi/site/assets/files/5515/huomisen-kynnyksella-yhteenvetoraportt-2022_final.pdf
http://www.pirha.fi/
https://www.tays.fi/fi-fi/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue
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(ikäihmiset, vammaiset) mahdollisuudesta asioida pankissa 
henkilökohtaisesti. 
 
Nokian paikallisen vanhusneuvoston jatkoon liittyvät asiat on kesken. 
Tulevan vuoden sihteerin tehtävä on vielä avoin. Vanhusneuvoston 
jäseniä tiedotetaan, kun asia tarkentuu. 

 
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.00 


