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      1)  Kokouksen avaus 
  

Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo ja samalla hän toivotti tervetulleeksi perus-

turvajohtaja Anneli Lehtimäen. 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 23.2.2018. 

  Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun  puolet jäsenistä on läsnä mukaan luet-

tuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 

      Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

      3)   Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Eino Salo ja Toivo Miinalainen 

 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

4) Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

 

       5)   Perusturvajohtajan katsaus vanhustenhuollon tilanteesta 

 

Perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki on selvitellyt vuoden alusta Pöytyän vanhustenhuollon ti-

lannetta. Syksyllä on konsultin toimesta selvitetty vanhustenhuollon ja sosiaalipuolen tilan-

netta, joka on auttanut hänen toimintaansa. Konsultin selvityksen mukaan Pöytyän palvelura-

kenne on kapea-alainen, tehostettua palveluasumista on liikaa. Kunnasta puuttuu tai on liian 

vähän välimuotoista asumista sekä kotona asumisen tukevia palveluja.  

 

Lehtimäen mukaan silti Pöytyällä on asiat hyvin, upeat tilat eri kuntakeskuksissa. Henkilöstö-

mitoitus on hyvä. Pöytyällä on asiat hyvin – hyvä on tehdä työtä. 

 

Kompassihankkeen kautta osallistutaan omaishoidon kriisityönprojektiin sekä valtakunnalli-

seen keskitetyn palveluohjauksen kokeiluun.   

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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Kokonaisvaltaista Pöytyän vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman runkoa laaditaan par-

haillaan ja sen pitäisi olla tämän kevään aikana valmis. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tarvi-

taan myös vanhus- ja vammaisneuvoston apua.  Kotona selviytymisen tueksi kehitetään palve-

luja. Omaishoitoa ja siihen liittyviä tukitoimia pyritään lisäämään. Päivätoiminta kehitetään 

siten, että toimintaa olisi jokaisena arkipäivänä eri palvelukeskuksissa.  

Intervalleja muutetaan kuntouttavaksi intervallitoiminnaksi, jossa asiakas otetaan kokonaisval-

taisesti huomioon. Henkilökunnassa olisi myös fysioterapeutti/toimintaterapeutti.  Yhteisöllistä 

asumista pyritään lisäämään kotihoidon ja tukipalveluiden turvin. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli perusturvajohtajan katsauksen Pöytyän vanhustenhuollon 

suunnitelmista ja kiitti häntä käynnistä. 

 

 

 

6) Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto/ Soile Laine 

 

Sairaanhoitaja Soile Laine kertoi kehitysaiheestaan hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ja 

niiden yhteydessä täytettävästä Hehko-vihosta. Soile Laine pyysi neuvostolta kannanottoa vi-

hosta, mikä hyvää, mikä huonoa. 

Kotikäynnit tehdään 80 ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole kunnan palvelujen piirissä.  Nykyisin 

henkilöille soitetaan ja tarjotaan kotikäyntiä. Käyntejä on ollut vähän. Jos on tehty kotikäynti, 

Hehko-vihko on täytetty asiakkaan luona. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdotti, että vihkosta ei jatkossa käytettäisi. Vihossa liikaa kysy-

myksiä, monikaan ei luultavasti jaksa täyttää vihkoa. Vihossa liian henkilökohtaisia kysymyk-

siä, rajoittavat vastaamista.  Vanhus- ja vammaisneuvosto oli sitä mieltä, että ehdottomasti 

kannattaa tarjota kotikäyntiä, koska käynnillä pystyy kartoittamaan kotiolot kaikkein parhai-

ten. Käynneistä asiakkaan luvalla kirjaus Lifecareen asiakastietoihin, jotta kartoitus palvelee 

tulevaisuudessa asiakasta ja palveluntarjoajaa. 

Vihkoja ei siis jatkossa täytetä, ainoastaan kysymysvihkonen tukisi haastattelua.  

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli Soile Laineen alustuksen asiasta ja tilanteen etenemisestä 

tiedotetaan neuvostoa.   (Liite 1) 
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7) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018  

 

Työvaliokunta on valmistellut toimintasuunnitelman ja talousarvio ehdotuksen vuodelle 2018. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kävi läpi suunnitelmat tehden niihin pieniä muutoksia. (Liite2) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi korjatun toimintasuunnitelman ja talousarvion vuo-

delle 2018   

 

 

8) Kokouspalkkioiden maksaminen 

 

Vanhusneuvostolle ei maksettu kokouspalkkioita viime kaudella, koska neuvosto oli päättänyt 

olla esittämättä asiaa kunnanhallitukselle johtuen kunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta.  

Kokouspalkkion maksaminen otettiin esille työvaliokunnassa sekä vanhus- ja vammaisneuvos-

tossa ja yksimielisesti päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että kokouspalkkiot maksettaisiin. 

(Liite 3) 

 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle kokouspalkkioiden maksamista van-

hus- ja vammaisneuvoston sekä työvaliokunnan kokouksista. 

 

    

9)  Muut asiat 

 

Minna Majuri-Kiiski oli saanut kuntalaisilta ehdotuksen liikenneturvan järjestämästä ”ikäau-

toilijan kuntokurssista”.  Merja Männikkö lupasi selvittää asiaa. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että Lounais-Suomen neuroyhdistys ry on esittänyt toiseksi vammais-

järjestön edustajaksi Timo Jytilää.  Kunnanhallitus on päättänyt nimeämisestä 5.3. kokouk-

sessa.   

 

Sihteeri esitteli Kompassihanketta, jossa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat. Tavoitteena 

on luoda keskitetty maakunnallinen asiakas- ja palveluohjausmalli sekä kehittää uusia palvelu-

muotoja omaishoidon asiakkaille omaishoitajien jaksamisen tueksi.  Pöytyä on mukana omais-

hoitajien äkillisiin kriisitilaisuuksiin varautumisessa sekä maaliskuun lopulla alkavassa Keski-

tetty palveluohjaus-kokeilussa.   

 

 

 

 

 

       Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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9) Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous on 26.4.2018 klo 9.00 Riihikodilla, Riihikoskella 

 

10) Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05   

 

 

 

 

Heimo Pohjanpalo   Tiina Vesanto 

Puheenjohtaja     sihteeri 

 

 

 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 

 

            Eino Salo   Toivo Miinalainen  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Hei!        LIITE 1 

Olen Pöytyän vanhuspalveluilla töissä, kotihoidossa Yläneellä sairaanhoitajana. 

Monen muun tavoin olen osallisena Pöytyän tulevaisuusmatkalla ja aloittanut lisä-

opintoina suorittamaan opetushallituksen virallistaman tuotekehittäjän erikois-

ammattitutkintoa. 

 

Koulutuksen suuri tehtävä on tehdä Pöytyälle hyvinvoiva ja elinvoimainen tule-

vaisuus. Koko kehittämisellä tähdätään paitsi uusiin ja vaikuttaviin kokeiluihin, 

myös kuntastrategian uudistamiseen ja sen toteuttamiseen. 

  
”Työnantaja antaa luvan ja sparraa kehittämään uutta työssä. Asiat voi tehdä monella tavalla ja 
siihen Pöytyä kannustaa. Kehittämään työtä ja etsimään uudenlaisia vaikuttavia toimintamalleja.” 

 

Oma suurin kehittämistehtäväni on HEHKO-vihkojen uudistaminen. HEHKO = 

hyvinvointia edistävä kotikäynti. HEHKOt kuuluvat vanhuspalvelulain (12 §) mu-

kaan väestön hyvinvointia edistäviin palveluihin, joita kuntien tulee asukkailleen 

järjestää. 

 

Pöytyällä asuville, aina kuluvana vuonna 80- ja 85-vuotta täyttäville, varataan 

mahdollisuus hyvinvointia edistävään kotikäyntiin niille, jotka eivät ole kunnan 

palvelujen piirissä. Haastattelun tukena kunnat ovat käyttäneet ikääntyneiden 

haastattelussa itse laadittuja lomakkeita tai Suomen Kuntaliitossa vuonna 2004 

laadittua haastattelulomaketta joko suoraan tai sovellettuna (ks. linkit: www.kunta-

liitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/hyvinvointia-
edistavat- palvelut ja www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2013/12/18/TOIMIA_ky-
selylomake_toimintakyvyn_kartoitus_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavissa_paveluissa.pdf 

  

Aikaisempina vuosina HEHKO-käyntejä asiakkaiden luona tehdessä, olemme työ- 

kaverien kanssa todenneet, ettei nykyiset kysymykset sellaisenaan kerro haasta-

teltavan kokonaistilanteesta riittävästi ja ovat mielestämme tuollaisenaan sekavat.  

 

Nyt toivoisinkin teidän apua siihen, että ottaisitte kantaa nykyisen vihkon kysy- 

myksiin. Ajatelkaa omia ikääntyneitä läheisiänne, sekä mahdollisesti itseänne tu-

levaisuudessa palveluja tarvitsevana. Miten hyvin nykyisen vihkon kysymykset vas-

taisivat palvelutarpeen kartoittamiseen? Onko jotain kysymyksiä/osa-alueita, 

joita pitäisi muuttaa tai laajentaa? Voisiko jotain poistaa?  

 

 Innolla ajatuksianne ja ideoitanne odottaen:   

 Soile Laine, sairaanhoitaja, Pöytyän kotihoito.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/hyvinvointia-edistavat-palvelut
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/hyvinvointia-edistavat-palvelut
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/hyvinvointia-edistavat-palvelut
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2013/12/18/TOIMIA_kyselylomake_toimintakyvyn_kartoitus_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavissa_paveluissa.pdf
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2013/12/18/TOIMIA_kyselylomake_toimintakyvyn_kartoitus_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavissa_paveluissa.pdf


   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 

JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018    

      

Tavoite Toimenpide  Toteutus Arviointimittari Onnistuminen Kustannus 

      

Vaikuttavuuden 
lisääminen kai-
killa sektoreilla 
varhaisessa vai-
heessa, vaikut-
taminen ympä-

ristön suunnitte-
lussa ja toteu-

tuksessa siihen, 
että vanhusten 
liikkumisen ja 
asumisen tar-
peet otetaan 

huomioon 

Aloitteet, lausun-
not, mahd. työ-
ryhmissä olo 

Tarvittaessa työ-
valiokunta val-
mistelee ja van-
hus-ja vammais-
neuvosto päät-
tää. 

Annetut lau-
sunnot, tehdyt 
aloitteet, työ-
ryhmät lkm 

Miten edenneet val-
misteluun, kirjaus 
omaan exell-tauluk-
koon 

Ei kustannuksia 

  

Kokoontuminen 
vähintään 6 
krt/vuosi 

Kokoontuminen 
joka kuntakes-
kuksessa vuoro-
tellen 

  

Kokouskerrat Matkakustannukset 
1000€, toimisto-ja 
postituskulut 100€, 
kokouskulut 4000€, 
muut kulut 1000€ 

  
Työvaliokunnan 
kokoukset 

Työvaliokunta 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat Matkakustannukset 
ja kokouspalkkiot si-
sältyvät kohtaan van-
hus- ja vammaisneu-
vosto 



   

 

 

 

 

 

  

Koulutuksiin osal-
listuminen tarvit-
taessa 

Vanhus- ja vam-
maisneuvosto Toteutuminen 

Koulutuspäivät Koulutus 1000€ 

  

Perusturvajohta-
jan katsaus perus-
turvan suunnitel-
mista ja talou-
desta 

Perusturvajoh-
taja keväällä ja 
syksyllä tai kut-
suttaessa 

Toteutuminen, 
saatiinko tarvit-
tava tieto 

Toteutuivatko käyn-
nit? 

Ei kustannuksia 

  

Verkottuu muiden 
ympäristökuntien                 
vanhusneuvosto-
jen kanssa. 

Vanhus- ja vam-
maisneuvosto 
päättää. Tiedon-
saantia toimin-
nasta. Tapahtu-
mista ilmoittelu 
myös muille van-
husneuvostoille. 

  

Toteutuiko yhteis-
työ? 

Ei kustannuksia 

  

Verkottuu ikäih-
misille kohdennet-
tujen mahdollis-
ten hankkeitten 
kanssa 

Työryhmiin/          
ohjausryhmiin     
osallistuminen 

Vanhus- ja          
vammaisneu-
vostolle  tiedo-
tetaan tulevista 
hankkeista. 

Onko hankkeista tie-
dotettu 

Ei kustannuksia 

  

Hyvinvointipoliitti-
sen ohjelman päi-
vitys 

Kunta sekä van-
hus- ja vammais-
neuvoston asian-
tuntemus 

Miten toteutu-
nut 

Kuvataan toiminta-
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

  

Hoito-ja hoivata-
kuun toteutumi-
nen 

Perusturvajoh-
taja antaa tie-
doksi 

Saatiinko tieto? Kuvataan toiminta-
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

  

Mahdolliset            
lausunnot kaava-  
suunnitelmiin,       
aloitteiden teko. 

Työvaliokunta/    
vanhus- ja vam-
maisneuvosto      
antaa lausunnot/ 
tekee aloitteet    
sekä suunnitte-
lun alkuvai-
heessa asian-
omainen virka-
mies  tiedottaa 
asiasta. 

Pystyikö van-
hus-ja vam-
maisneuvosto 
vaikuttamaan 
asumisen ja 
ympäristön 
suunnitteluun. 

Kuvataan toiminta-
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 



   

 

 

 

 

 

  

Valmistellaan        
toimintasuunni-
telma ja talous-     
arvio  vuodelle      
2019 

sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa valmis-
tuminen 

Käsittelyn toteutu-
minen 

Ei kustannuksia 

  

Valmistellaan         
vuoden 2018           
toimintakertomus 

Sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa valmis-
tuminen 

Käsittelyn toteutu-
minen 

Ei kustannuksia 

  

Yhteistyö eri taho-
jen kanssa, suku-
polvien välisen 
kanssakäymisen li-
sääminen 

Yhteistyö koulu-
jen, päivähoidon, 
lapsi- ja perhe-
neuvoston sekä 
nuorisoneuvos-
ton kanssa. 

Oliko yhteis-
työtä? 

Kuvataan toiminta 
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

Osallisuuden li-
sääminen 

Vanhustenviikon 
tapahtumien 
koordinointi ja il-
moitteluun osallis-
tuminen. 

Työvaliokunta 
valmistelee, van-
hus- ja vammais-
neuvosto käsitte-
lee 

Toteutuminen? Kuvataan toiminta       
kertomuksessa 

Ilmoitus-         kulut 
1000€ 

Tunnettavuuden 
lisääminen 

Vanhus - ja              
vammaisneuvos-
ton esittely ja        
pöytäkirjat  nettiin 
sekä paperinen 
esite vanhus- ja 
vammaisneuvos-
ton toiminnasta. 

Sihteeri/atk Viivästymistä? Kuvataan  toiminta-       
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

  

Vanhus- ja vam-
maisneuvoston 
aloitelaatikko        
päivitetään. 

Sihteeri/atk Löytyykö ne-
tistä, onko     
helposti saavu-
tettavissa ? 

Kuvataan toiminta-       
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

  

Paikallislehtiin jut-
tuja ajankohtai-
sista asioista. 
Myös kuntaleh-
den hyödyntämi-
nen 

Vanhus-ja vam-
maisneuvosto, 
työvaliokunta, 
sihteeri 

Toteutuminen? Kuvataan toiminta-       
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 



   

 

 

 

 

 

  

Tiedotteet van-
hus- ja vammais-
neuvoston lausun-
noista, aloitteista 
ja tapahtumisista 
sekä yhteistyö 
muiden neuvosto-
jen kanssa 

Vanhus- ja vam-
maisneuvosto 

Toteutuminen Kuvataan  toiminta-       
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

  

Tarv. Lehdistötilai-
suuksia 

Vanhus- ja vam-
maisneuvosto 

Toteutuminen? Kuvataan toiminta-       
kertomuksessa 

Ei kustannuksia 

     Yht. 8100€ 
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Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvoston 

kokouspalkkio esitys kunnanhallitukselle 

 

Pöytyän VN;n kokouspalkkioita ei maksettu viime valtuustokaudella, koska päätimme sil-

loin kunnan heikon taloudellisen tilanteen johdosta olla esittämättä palkkiota kunnanhalli-

tukselle ja samalla päätimme olla esimerkkinä myöskin muille hallintokunnille pidättäytyä 

palkkiosta. Niin ei kuitenkaan muiden osalta käynyt. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu suunnitelman valmisteluun ikääntyneiden ja vam-

maisten tukemiseksi, lisäksi neuvosto on otettava mukaan vuosittaiseen palvelujen laadun 

ja riittävyyden arviontiin. 

Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suun-

nitteluun jo valmistelu vaiheessa sekä seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntynei-

den ja vammaisten hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, 

liikkumiseen sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ikääntyneen ja vammaisväes-

tön tarvitsemiin palveluihin kunnassamme. 

Tuleva maakunta SOTE tulee lisäämään tehtävien määrää myös neuvostossa, lisäksi on tär-

keää muistaa kunnan ulospäin antaman julkisuus kuvan merkitys. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä työvaliokunnan, kokouspalkkio oli esillä kokoukses-

samme ja päätimme esittää kunnanhallitukselle nyt niiden maksamista.  

Hyvä on myös tiedostaa, että muissakin suuremmissa kunnissa jossa arvostetaan neuvosto-

jen työtä kuten Laitila, Loimaa, Lieto, Paimio ja Somero maksetaan kokouspalkkio muut 

toimielimet kohdan mukaan ollen 45 – 55 euroa / per kokous.  

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asete-

tun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätös-valtainen, 

sekä josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. 

 

 

 


