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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 19.09.2017 klo 14:00 - 15:20

Paikka Jokisimpukka, Helmi-sali

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Korpela Kaisu 14:00 - 15:20 pöytäkirjanpitäjä

Aho Terttu 14:00 - 15:20 puheenjohtaja
Hannila-Salonen Virpi 14:00 - 15:20 varapuheenjohtaja
Anttila Ismo 14:00 - 15:20
Aro-Heinilä Tuomo 14:00 - 15:20
Jussila Kari 14:00 - 15:20
Kuusinen Antti 14:00 - 15:20
Kuusinen Ireene 14:00 - 15:20
Rasila Anja 14:00 - 15:20
Tuominen Antti 14:00 - 15:20
Venno Hilkka 14:00 - 15:20
Rehula Pirjo 14:00 - 15:20 asiantuntija Satasoten muutosagentti

Poissa Ankelo Kimmo
Helkiö-Mäkelä Heidi
Peltonen Birgit
Syväsalmi Emilia

Allekirjoitukset

 Terttu Aho Kaisu Korpela
 Puheenjohtaja Pöy täkirjanpitäjä



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 2

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 8

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Virpi Hannila-Salonen
  ja Kari Jussila.

Pöytäkirjan tarkastus

Virpi Hannila-Salonen  Kari Jussila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Jokisimpukka
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

1 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 4

2 Satasoten tilannekatsaus, muutosagentti Pirjo Rehula 5

3 Satakunnan vanhusneuvoston edustajan valinta 6

4 Eurajoen kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö 7

5 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 8

6 Ruskon vanhusneuvoston haaste 9

7 Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia 10

8 Seuraava kokous 12

Oikaisuvaatimusohje
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Vanhusneuvosto § 1 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

226/00.00.01/2017

Vanhneuv § 1
Eurajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2017 § 213 ni men-
nyt edustajat lautakuntiin, yhteisöihin sekä toimikuntiin
1.6.17-31.5.2019 väliseksi ajaksi.
Vanhusneuvoston kunnanhallituksen edustajina ovat Emilia Sy vä-
sal mi (varalla Tuomo Aro-Heinilä ) ja Virpi Hannila-Salonen (varalla
Min na From). Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vanhusneuvosto ni-
meää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Asiakkuuspäällikön tehtävänä on toimia vanhusneuvoston sih tee ri-
nä.

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja va rapu-
heen joh ta jan

Päätös:
Puheenjohtajaksi valittiin Terttu Aho ja varapuheenjohtajaksi Virpi
Han ni la -Salonen.

-----
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Vanhusneuvosto § 2 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Satasoten tilannekatsaus, muutosagentti Pirjo Rehula

Vanhneuv § 2
Satasote on linjannut, että ikääntyneiden palveluja tulee maa kun-
nas sa kehittää Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen ”Ke hi-
te tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omais-
hoi toa 2016 – 2018” (I&O-muutosohjelma) mukaisesti. Maakuntaan
ha lu taan muutosagentin johdolla muodostaa palvelukokonaisuus
ver kos toi mal la eri toimijat yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on
luo da malli Sote-uudistuksen valmistelijoiden, maakunnan kuntien ja
kun ta yh ty mien, julkisten ja yksityisten palvelun tuottajien, järjestöjen,
seu ra kun tien, muiden alueella työskentelevien tahojen sekä van hus-
neu vos to jen kanssa. Tavoitteena on myös lisätä avointa yhteistyötä
ikä ih mis ten kotona asumisen sekä omais- ja perhehoidon mah dol lis-
ta mi sek si.

Valmistelujen etenemisestä kertoo Satasoten muutosagentti Pirjo
Re hu la.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

-----
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Vanhusneuvosto § 3 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Satakunnan vanhusneuvoston edustajan valinta

136/05.23.02/2017

Vanhneuv § 3
Uusi maakuntahallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa
2.10.17. Tähän kokoukseen tulee seutukuntien tehdä ehdotukset
Sa ta kun nan vanhusneuvoston jäsenistä. Satakunnan van hus neu-
vos to on maakuntahallituksen asettama. Ensimmäisessä ko kouk-
ses saan 22.9. maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajistonsa ja
maa kun ta hal li tuk sen. Uuden maakuntahallituksen kokoukseen koo-
taan mahdollisimman monta niistä toimikunnista ja ryhmistä, mitä
maa kun ta hal li tus on asettanut ja pohditaan, miten ryhmät asetetaan
tu le vai suu des sa. Myös Satakunnan vanhusneuvoston osalta kat so-
taan puheenjohtajuus ja koko ryhmä, onko nykyisillä jäsenillä val-
miut ta jatkaa ja onko tullut muita vanhusneuvoston toimialaan liit ty-
viä toimijoita keitä voisi kutsua mukaan ryhmään.

Rauman seutukuntaan kuuluvat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä.
Rau man seudun ikäihmisten neuvoston työryhmän edustajina on toi-
mi nut Pirkko Metsäkallas Raumalta ja varalla Jukka Kemppainen
Eu ras ta.

Rauman Ikäihmisten Neuvosto on kokoontunut ja keskustelun jäl-
keen neuvosto päätti ehdottaa omaa ehdokasta Satakunnan van-
hus neu vos toon. Rauman neuvosto jättää päätäntävallan Rauman
seu tu kun nan jäsenestä Satakuntaliitolle. Rauman Ikäihmisten neu-
vos to ehdottaa Satakunnan vanhusneuvoston jäseneksi Leea Hil tus-
ta. Hän edustaa Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry:tä ja on Rauman
Ikä ih mis ten neuvoston jäsen sekä Rauman Ikäihmisten neuvoston
pu heen joh ta ja 1.1.2018 alkaen.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto tekee ehdotuksen Satakunnan van hus-
neu vos ton edustajaksi

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto ehdottaa Satakunnan vanhusneuvoston
edus ta jak si Leea Hiltusen Raumalta.

-----
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Vanhusneuvosto § 4 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö

136/05.23.02/2017, 238/05.23.02/2017

Vanhneuv § 4
Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain 11 §:n myötä la ki sää tei-
sik si. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vai kut ta mis mah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huo leh dit ta va sen toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hy vin-
voin tia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riit tä-
vyy den ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin an-
net ta va mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suun nit te luun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on mer ki-
tys tä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elin ym pä ris tön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suo riu tu mi sen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen
kan nal ta.
Vanhusneuvoston vaikuttavuutta vahvistaa sille laadittu toi min-
ta-sään tö. Säännön hyväksyy kunnanhallitus, jonka alaisena van-
hus neu vos to toimii.
Liitteenä ehdotus Eurajoen kunnan vanhusneuvoston toi min ta sään-
nök si.

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Eu-
ra joen vanhusneuvoston toimintasäännön.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hy-
väk syy vanhusneuvoston toimintasäännön.

-----
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Vanhusneuvosto § 5 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018

238/05.23.02/2017, 136/05.23.02/2017

Vanhneuv § 5
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhusneuvosto osallistuu lain
mu kai sen ikääntyneiden hyvinvointia koskevan suunnitelman to teu-
tu mi sen arviointiin sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien so si aa li-
pal ve lu jen riittävyyden ja laadun arviointiin. Arviointiin osallistuminen
tu lee olemaan neuvoston merkittävä tehtävä toimintakaudella.
Vanhusneuvosto toimii myös muulla tavoin ikääntyneen väestön
edun val vo ja na. Neuvosto seuraa myös muualla omaksuttuja hyviä
käy tän tö jä ikääntyneiden edunvalvonnassa. Suotavaa olisi myös
van hus neu vos ton jäsenten osallistuminen vanhusneuvostojen ke hit-
tä mis tä koskeviin tilaisuuksiin.
Vanhusneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja pyydettäessä ja
laa tia myös kannanottoja ikääntyneille tärkeistä asioista. Toi min nas-
sa tulisi painottaa käyttäjien näkökulmaa palvelujen saatavuudesta,
laa dus ta ja toimivuudesta. Vanhusneuvoston jäsenet ovat myös ak-
tii vi sia omissa verkostoissaan, suhteessa omiin taustatahoihinsa ja
ikään ty nei siin kuntalaisiin.
Kevään 2017 toimintakausi jäi lyhyeksi, koska vanhusneuvoston toi-
mi kau si on kunnanhallituksen toimikausi. Vanhusneuvoston ko kouk-
sia pidetään toimintasäännön mukaan vähintään kaksi kokousta
vuo des sa. Käsiteltävät aiheet on syytä kartoittaa ja laatia suun ni tel-
ma kunkin osa-alueen eteenpäin viemiselle.
Vanhusneuvosto jatkaa aktiivista tiedottamista ja toimintansa nä ky-
väk si tekemistä. Kunkin toimintakauden alussa olisi hyvä suunnitella
toi min ta ka len te ri, josta näkyvät mm. kokousten aiheet ja muut ta-
pah tu mat.
Vanhusneuvosto ottaa kantaa toimintakauden aikana toi min ta sään-
tön sä vahvistamisesta.

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmasta vuosille
2017-2019, liite.

Päätös:
Vanhusneuvosto hyväksyi toimintasääntöluonnoksen ja esittää kun-
nan hallitukselle, että se hyväksyy Eurajoen vanhusneuvoston toi-
min ta sään nön.

-----
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Vanhusneuvosto § 6 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Ruskon vanhusneuvoston haaste

Vanhneuv § 6
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto haastaa kaikki Suomen van-
hus neu vos tot Suomi 100-vuottaa haasteeseen ” Hyvä teko ikä ih mi-
sil le”.
Ruskon neuvoston jäsenet ovat lupautuneet tekemään hyvän teon
vuon na 2017 Suomen täyttäessä 100 vuotta.  Meidän ” Hyvä te kom-
me” on vuonna 2017 käydä tervehtimässä ikääntyneitä kotona tai
pal ve lu ta los sa yksinäisyyden poistamiseksi.
Tarkoitus on tehdä päivittäin joku hyvä teko, se voi olla esimerkiksi
ter veh dyk sen antaminen, oven avaaminen naapurille, viemällä
kaup pa kas si ikääntyneen/ sairaan kotiin, viemällä paistettua pullaa
naa pu ril le, viemällä ikääntynyt ulos, käymässä tervehtimässä pal ve-
lu ta lon asukasta pikakäynnillä, hymy ja ystävällinen katse tai lause
naa pu ril le. Ajatuksena on, että teko ei maksa mitään, mutta tuottaa
taa tus ti hyvän mielen niin tekijälle kuin saajalle. Tarkoitus olisi, että
käy tän nöt jäisivät elämään ja tulisivat osaksi arkea, jossa elämme.
Po si tii vi sel la ja myönteisellä asenteella on suuri merkitys niin te ki jäl-
le kuin saajallekin.

Toivomme että kaikki Suomen vanhusneuvostot lähtevät yhdessä
mu kaan tekemään parempaa Suomea omalla tavallaan. Ainoa toive
on, että tapa jolla haluatte sen toteuttaa, ei maksa mitään.  Suomi
tar vit see positiivisuutta kaiken murheen keskellä, jota maailmassa
on.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto ottaa haasteen vastaan ja jäsenet omilla
ta hoil laan toteuttavat haasteen tarkoittamia tekoja.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto ottaa Ruskon vanhusneuvoston haasteen
Hy vä teko vastaan.

-----
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia

351/05.23.00/2017

Vanhneuv § 7
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet
iäk käi den ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi
pal ve lu jen laatusuosituksen. Suositukseen on koottu linjaukset pal-
ve lu ra ken teen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön mää-
rän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Tällä hetkellä ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat,
jot ka järjestävät ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja ter veys-
pal ve lut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikään ty mis po liit ti-
nen strategia.

Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hal lin to-
kun tien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toi mi joi-
den kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään
ikä ih mis ten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut
jae taan. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksytään kun nan val tuus-
tos sa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen
lin jauk sia.

Uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen ke-
hit tä mis tä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2013. Sen tar koi tuk-
se na on tukea niin kutsutun vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat
Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikään ty-
mis tä
Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön
Laadulla on tekijänsä
Ikäystävällinen palvelujen rakenne
Teknologiasta kaikki irti.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset koh dis-
tu vat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seu ra-
taan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

I&O kärkihankkeessa kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja per he hoi-
ta jien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koor di-
noi duik si.

Työryhmä painottaa palvelurakenteen uudistamisessa erityisesti ikä-
ih mis ten asumisen ja asuinympäristöjen toimivuutta, en nal ta eh käi-
syä, monimuotoista kuntoutusta, palveluohjausta, laatua, va lin nan-
va paut ta ja toimintojen valvonnan kehittämistä.  Paikallisia haas tei ta
tu le vat olemaan erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta, pal ve lu jen
mo ni muo toi nen kehittäminen ja alalla tarvittavan henkilöstön mer kit-
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

tä vä lisäys.
Koska ikä on merkittävin muistisairauden riskitekijä, voi väestöön
suh teu tet tu na olettaa muistisairaiden määrän kasvavan. Val ta kun-
nal lis ten selvitysten mukaan ympärivuorokautisessa hoi dos sa ole vis-
ta 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista yli puolella on diag nos ti soi tu
muis ti sai raus. Seuraavaksi yleisimmin hoitoa tarvitaan ai vo hal vauk-
sen ja lonkkamurtuman vuoksi. Noin 10 %:lla ym pä ri vuo ro kau ti ses-
sa hoidossa olevalla ikäihmisellä on jokin muu psy kiat ri nen sairaus
kuin dementia.

Satsaukset iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi-
seen ja kansansairauksien kuten diabeteksen ja sydän- ja ve ri suo ni-
sai rauk sien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ovat edellytyksiä lai tos hoi-
don tarpeen vähentämiselle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää ikäihmisten mielenterveys- ja päih de on gel mien en nal-
ta eh käi syyn ja hoitoon.

Vanhusten ja vammaisten oikeutta valita kotikuntansa on parannettu
vuo den 2011 alusta kotikuntalain (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain
(1378/2010) muutoksella.

Eurajoen kunnan vanhuspoliittisen strategian päivittäminen on ajan-
koh tai nen mm kuntaliitoksen tuoman muutoksen johdosta. Stra te-
gian ja vision määritteleminen on yhteistyötä kaikkien hallintokuntien
se kä järjestöjen kesken unohtamatta mahdollisia tulevia palvelujen
käyt tä jiä.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto päättää
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa, ym pä ris tö lau-

ta kun taa, vapaa-aikalautakuntaa ja perusturvalautakuntaa se-
kä Eurajoen seurakuntaa nimeämään jäsenen van hus po liit ti-
sen strategian työryhmään

2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen stra te-
gian työryhmään

3. päättää nimetä jäsenen Eurajoen vanhuspoliittisen strategian
työ ryh mään

Päätös:
Vanhusneuvosto
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa, ym pä ris tö lau ta-

kun taa, vapaa-aikalautakuntaa ja perusturvalautakuntaa sekä
Eu ra joen seurakuntaa nimeämään jäsenen vanhuspoliittisen
stra te gian työryhmään

2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen strategian
työ ryh mään

3. päättää nimetä Eurajoen vanhuspoliittisen strategian työryhmään
Vir pi Hannila-Salosen

-----
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Vanhusneuvosto § 8 19.09.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Seuraava kokous

Vanhneuv § 8
Vanhusneuvosto keskustelee seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätösehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:
Seuraava kokous 30.11.2017 klo 14.00.

-----


