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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokous 1.12.2022  
 
Aika 1.12.2022 klo 13.00–15.39 
Paikka Sampolan palvelukeskus (Kultasepänkatu 7), Aurinkomäki-kokoustila 
 

Osallistujat: puheenjohtaja Raimo Huvila  

varapuheenjohtaja Marja-Liisa Saares  

Anneli Karhunen  

Marja Leppänen  

Timo Lahtinen  

Markku Weckman  

Ulla Martikainen  

Kaisu Mäkinen  

Kauko Passi    
   
  

  
Muut osallistujat:  

 
Aila Halonen, palvelupäällikkö  
Riikka Liljeroos, hallintojohtaja  
Anni Siirola, hallinnon asiantuntija, vanhusneuvoston sihteeri  
Laura Tulikorpi, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja 
(13.00–15.15) 
Raisa Saraniemi, projektipäällikkö  (13.00–14.01) 
Jenni Kaijala, erityisasiantuntija  

 
 
Poissa:  

Sirpa Meriläinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori 
 Minna Lahnalampi- Lahtinen, vanhusten palvelujen toimialajohtaja 

 
  
  
 
Raimo Huvila    Anni Siirola 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
 
Ulla Martikainen    Anneli Karhunen 
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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää todeta kokouksen laillisesti 
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.   

  
2.  Kokouksen asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää  
 

1. hyväksyä kokouksen asialistan ja  
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti 
 

1. hyväksyä kokouksen asialistan ja 
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Martikaisen ja Anneli Karhusen. 
 

 
3.  Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten 

palveluiden tuotekuvauksista ja palveluihin pääsyn kriteereistä 
 

Vanhusneuvostolta pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen vanhusten 
palveluiden palvelutuotteiden myöntämisen perusteista. 
 
Liitteenä olevassa asiakirjassa on kuvattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
vanhusten palveluiden palvelutuotteiden myöntämisen kriteerit asiakkaille tarjolla 
olevista palvelutuotteista. Tuotekuvauksissa pyritään selkeästi ja ymmärrettävästi 
kertomaan, millaisia palveluita sote-toimialat hyvinvointialueen asukkaille 
tarjoavat ja millä perusteilla kyseisiä palveluita voi saada. 

  
Asiaa esittelevät kokouksessa projektipäällikkö̈ Raisa Saraniemi ja 
erityisasiantuntija Jenni Kaijala. 

  
Liitteet: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden 
tuotekuvaukset ja palvelutuotteiden myöntämisen perusteet. 

   
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää̈ laatia kokouksessaan lausunnon 
hyvinvointialueen vanhusten palveluiden myöntämisen perusteista. Lausunnon 
sisältö̈ päätetään kokouksessa. 
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Päätös: Vanhusneuvosto kävi keskustelua lausunnon antamisesta ja 
keskustelun perusteella laadittiin muistiinpanot. Vanhusneuvosto päätti, että 
lausuntoluonnos kootaan sihteerin ja esittelijöiden toimesta kokouksen jälkeen. 
Lausuntoluonnos lähetetään vanhusneuvostolle sähköpostitse kommenteille ja 
hyväksyttäväksi kokouksen jälkeen.  
 
Raisa Saraniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo. 14.01.  

 
4. Tilannekatsaus vanhusten palvelujen toimialan valmistelusta 

 
Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan valmistelusta. 
 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen 
vanhusten palvelujen toimialan valmistelun tilanteesta.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi palvelupäällikkö Aila Halosen 
tilannekatsauksen vanhusten palvelujen toimialan valmistelusta. 
 
5. Vanhusneuvoston toimintasäännön laatiminen 

 
Hyvinvointialueen hallintosäännön 21 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy 
vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa 
toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja 
valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, 
sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason 
vaikuttamistoimielimen kanssa. 
 
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto laatii toimintasäännön, jota esitetään 
aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  
 
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on käsitellyt toimintasäännön laatimista 
kokouksessaan 10.10.2022 ja antanut kommentteja toimintasäännön 
jatkovalmisteluun.  
 
Kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelua liitteenä olevasta 
toimintasääntöluonnoksesta ja tehdä siihen mahdolliset muutokset ennen 
aluehallitukselle hyväksyttäväksi esittämistä. 
 
Liitteet: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntöluonnos 

 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää esittää aluehallitukselle 
hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön.   
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Päätös: Vanhusneuvosto kävi keskustelua toimintasääntöluonnoksesta ja antoi 
kommentteja toimintasäännön jatkovalmisteluun. Vanhusneuvosto päätti jatkaa 
toimintasäännön käsittelyä seuraavassa kokouksessa.   

 
 

6. Vanhusneuvoston kevään 2023 kokousaikataulu 
 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 137 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 
ajan ja paikan. 
 
Vanhusneuvosto keskustelee kevään 2023 kokousaikatauluista kokouksessa.  
 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää kevään 2023 kokousaikatauluistaan.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti kevään 2023 kokousaikatauluistaan seuraavasti:  

 

• torstai 9.2.2022 klo 13, Tikkurila 

• torstai 30.3.2022 klo 13, Tikkurila 
 

Lisäksi vanhusneuvosto päätti keskustella loppukevään 2023 kokousaikatauluista 
tarkemmin seuraavassa kokouksessa.  
 
7. Edustajan ja varaedustajan nimeäminen lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan kokouksiin 
 

Hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtäviin kuuluu 
koordinoida yhteistyötä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa.  
 
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 9.11.2022 
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvointialueen vanhusneuvoston 
edustajalle lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 
2022–2025 ja pyytää vanhusneuvostoa nimeämään keskuudestaan edustajan ja 
varaedustajan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin. 
 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää nimetä edustajansa ja varaedustajan 
lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti nimetä lähidemokratia- ja 
osallisuuslautakunnan kokouksiin vanhusneuvoston edustajaksi Kauko Passin ja 
varaedustajaksi Marja Leppäsen.  

 
 

8. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajien nimeäminen Vantaan ja 
Keravan etäpalvelujen kehittämishankkeeseen 
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Vantaan ja Keravan etäpalvelujen kehittämishankkeessa kehitetään alueen 
ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen palveluvalikkoa kattavammaksi ja 
paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. Lähtökohtana on löytää oikeat 
asiakasprofiilit palvelun käyttäjiksi, kehittää etäpalvelujen palvelukuvaus, 
toimintamalli sekä esitys toiminnan vakiinnuttamisesta osaksi palveluvalikkoa. 
Hankkeen aikana tullaan kehittämään etäkotihoidon lisäksi kuntouttavia ja 
toimintakyvyn ylläpitämistä tukevia etäpalveluja. 
 
Hankkeen projektiryhmässä on nykyisellään edustajat Vantaan ja Keravan 
vanhusneuvostoista. Lisäksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto voi asettaa 
projektiryhmään edustajansa.  

 
 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto nimeää edustajansa Vantaan ja Keravan 
etäpalvelujen kehittämishankkeeseen.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti nimetä Vantaan ja Keravan etäpalvelujen 
kehittämishankkeeseen nykyisten jäsenien Marja Leppäsen ja Kaisu Mäkisen 
lisäksi Timo Lahtisen.  
 
9. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Vanhusneuvosto keskustelee muista esille tulevista asioista.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto keskusteli muista ajankohtaisista asioista.   

  
10. Kokouksen päättäminen  

 
Päätösehdotus: Päätetään kokous.  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.39.  

 

 

 

  


