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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokous 9.2.2023   
 

Aika  9.2.2023 klo 13–16 (kokoustauko klo 14.53–15.07)  
Paikka  Peltolantie 2 D, 3. kerroksen iso kokoushuone   
Osallistujat  puheenjohtaja Raimo Huvila   

varapuheenjohtaja Marja-Liisa Saares   

Anneli Karhunen   

Marja Leppänen   

Timo Lahtinen   

Markku Weckman   

Ulla Martikainen   

Martti Kajaste, varajäsen         
    

    
Muut osallistujat:    

 

Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhusten palvelujen    
  toimialajohtaja (13.00–15.37)   

Raija Hietikko, hoitotyön johtaja   
Jani Seppä, hallinnon asiantuntija, vanhusneuvoston sihteeri  
Reija Friman, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja   

 

Poissa:   
 

  Kauko Passi   
 Sirpa Meriläinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori  
Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori   

 

 

 

 

 

Raimo Huvila        Jani Seppä   
puheenjohtaja        sihteeri   

 

 

 

 

 

 

 

Marja-Liisa Saares        Markku Weckman   
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Käsiteltävät asiat:    
    

1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
 

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää:   

1.  todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;  

2.  myöntää  puhe-  ja  läsnäolo-oikeuden  tähän   

hyvinvointialueen  vanhusneuvoston   kokoukseen  

vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi- 

Lahtiselle,  hoitotyön  johtaja  Raija  Hietikolle,  hallinnon  

asiantuntija  Jani  Sepälle,  Keravan  vanhusneuvoston  

koordinaattori  Sirpa  Meriläiselle  ja  Vantaan  

vanhusneuvoston koordinaattorille.   
 

Päätös: Vanhusneuvosto päätti:   
 

1.  todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja   

päätösvaltaiseksi;   

2.  myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän   

hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukseen  

vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi- 

Lahtiselle, hoitotyön johtaja Raija Hietikolle ja hallinnon  

asiantuntija Jani Sepälle.   

 

2.   Kokouksen asialistan hyväksyminen    
 

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää:    
 

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

 

Päätös: Vanhusneuvosto päätti:   
 

1.  hyväksyä kokouksen asialistan;   
2.  valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Marja-Liisa Saares ja Markku   

Weckman.   
 

3.  Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu   
Vantaalla vuonna 2022   

 

 

Vanhuspalvelulain 6 §:n (8.7.2022/604) mukaan hyvinvointialueen on vuosittain  
arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja  
laatua alueellaan. Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi   
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hyvinvointialueen on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä,  
heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä hyvinvointialueen henkilöstöltä. Lisäksi  
hyvinvointialueen on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista   
voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on  
lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä  
esitetyt havainnot.   

Palvelujen saatavuus ja odotusajat ovat vuoden 2022 aikana toteutuneet   
pääsääntöisesti lain edellyttämällä tavalla pandemiasta huolimatta niin  
palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidontuessa, kotihoidossa kuin   
pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassakin. Vanhuspalveluiden laatua  
on arvioitu asiakaspalautteen, asiakastyytyväisyyden, RAI-arviointimittarin,  
henkilöstöltä kerätyn palautteen ja potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusten  
perusteella.   

Raportissa on kuvattu ja arvioitu vanhuspalvelulain 6 §:n edellyttämällä tavalla  
palveluiden riittävyyden ja laadun toteutumista Vantaalla vuonna 2022. Raportti  
viedään aluehallitukseen 28.2.2022 sekä toimitetaan tiedoksi Vantaan  
kaupungille.   

Liite: Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu  
Vantaalla vuonna 2022   

Lisätiedot:   

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, puh. 050 312  
1815, etunimi.sukunimi@vakehyva.fi   

 

 

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi raportin iäkkäiden  
henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laadusta Vantaalla  
vuonna 2022.   

 

Käsittely: Vanhusneuvosto kävi asiasta keskustelua, jonka aikana puheenjohtaja  
Raimo Huvila teki esityksen, että vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja  
antaa asiasta lausunnon, jonka valmistelua varten perustetaan työryhmä.   
Lausuntoa käsitellään vanhusneuvoston seuraavassa kokouksessa. Esitys  
hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

Päätös: Vanhusneuvosto päätti:   
 

1.  merkitä tiedoksi raportin iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien   
sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laadusta Vantaalla vuonna 2022;   

2.  antaa asiasta lausunnon, jonka valmistelua varten perustetaan työryhmä.   
Työryhmän jäseniksi valittiin Marja-Liisa Saares, Anneli Karhunen ja Ulla  
Martikainen.   

3.  että lausuntoa käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa.   

mailto:etunimi.sukunimi@vakehyva.fi
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4.  Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu   
Keravalla vuonna 2022   

Keravan arjessa selviytymistä tukevat palvelut on laatinut lakisääteisen   
raportin iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja  
laadusta vuodelta 2022. Vanhuspalvelulain 6 §:n mukaan kunnan  
sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden  
henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.  
Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä  
säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja   
läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot  
palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön   
määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on myös otettava huomioon  
sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot. Palvelujen  
saatavuus ja odotusajat ovat vuoden 2022 aikana toteutuneet lain  
edellyttämällä tavalla pandemiasta huolimatta niin palvelutarpeen   
arvioinnissa, omaishoidontuessa, kotihoidossa kuin pitkäaikaisessa  
ympärivuorokautisessa hoivassakin. Vanhuspalveluiden laatua on arvioitu  
asiakaspalautteen, asiakastyytyväisyyden, henkilöstöltä kerätyn palautteen ja  
potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusten perusteella. Hyvinvointialueen  
hoitotyön johtaja (31.12.2022 saakka Keravan arjessa selviytymistä tukevien  
palveluiden johtaja) esittelee raportin, jossa on kuvattu ja arvioitu   
vanhuspalvelulain 6 §:n edellyttämällä tavalla palveluiden riittävyyden ja   
laadun toteutumista Keravalla vuonna 2022.   

Liite: Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu  
Keravalla vuonna 2022   

Lisätiedot: Vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, puh.  
050 312 1815, etunimi.sukunimi@vakehyva.fi   

Hoitotyön johtaja Raija Hietikko, puh. 040 612 0445   
etunimi.sukunimi@vakehyva.fi   

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi raportin iäkkäiden  
henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laadusta   
Keravalla vuonna 2022.   

Käsittely: Vanhusneuvosto kävi asiasta keskustelua, jonka aikana  
puheenjohtaja Raimo Huvila teki esityksen, että vanhusneuvosto merkitsee  
asian tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon, jonka valmistelua varten   
perustetaan työryhmä. Lausuntoa käsitellään vanhusneuvoston seuraavassa  
kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti:   

mailto:etunimi.sukunimi@vakehyva.fi
mailto:etunimi.sukunimi@vakehyva.fi
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1.  merkitä tiedoksi raportin iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien  
sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laadusta Keravalla vuonna 2022;   

2.  antaa asiasta lausunnon, jonka valmistelua varten perustetaan  
työryhmä. Työryhmän jäseniksi valittiin Marja-Liisa Saares, Anneli   
Karhunen ja Ulla Martikainen.   

3.  että lausuntoa käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston   
kokouksessa.   

 

 

5.  Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen laadunvalvontaraportti vuodelta   
2022   

 

 

Kunnan velvollisuutena on valvoa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon  
palvelutoimintaa; sen lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta. Kunnan tehtävänä  
on niin ikään valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelman ja   
tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Valvontavastuu koskee kaikkea  
kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Yksityisistä sosiaalipalveluista  
annetussa laissa valvontavastuu on määritelty kunnan toimielimelle tai sen  
määräämälle viranhaltijalle (1 luku 3§). Vantaalla sosiaali- ja   
terveyslautakunta on päätöksellään 9.11.2020 § 8 delegoinut ikääntyneiden ja  
vammaisten palvelutoiminnan valvontavastuun palvelualueen Ostopalvelut - 
yksikön palvelupäällikölle. Käytännössä laadunvalvontaa toteutetaan   
moniammatillisena yhteistyönä.   

Laadunvalvontaa toteutettiin palvelualueella valvontasuunnitelman ja  
vuosikellon mukaisesti ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluihin,  
vammaisten työ- ja päivätoimintaan, ikääntyneiden päivätoimintaan,  
perhehoitoon, kotihoitoon ja tukipalveluihin hyödyntäen laaja-alaisesti  
valvonnan eri muotoja ja menetelmiä. Suunnitelmaperustaisen valvonnan  
lisäksi toteutettiin reaktiivista valvontaa, jonka yksi toteuttamistapa on ennalta  
ilmoittamaton, välittömästi ja viiveettä toteutettava huolikäynti. Sosiaali- ja  
terveyslautakuntaan toteutuneesta laadunvalvonnasta raportointiin  
kuukausittain.   

Liite: Vantaan kaupungin ostopalvelut -palveluyksikön valvontaraportti   
vuodelta 2022   

Lisätiedot: Heikki Ruotanen, laadunvalvontapäällikkö, Vantaan ja Keravan  
hyvinvointialue   

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi vanhus- ja  
vammaispalvelujen ostopalveluyksikön vuoden 2022 laadunvalvontaraportin.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi vanhus- ja   
vammaispalvelujen ostopalveluyksikön vuoden 2022 laadunvalvontaraportin.   
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Minna Lahnalampi-Lahtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo  
15.37.   

6.  Tilannekatsaus vanhuspalvelujen ajankohtaisista asioista   

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen pitää   
kokouksessa tilannekatsauksen vanhuspalvelujen ajankohtaisista asioista.   

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi vanhuspalvelujen  
toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtisen tilannekatsauksen   
vanhuspalvelujen ajankohtaisista asioista.   

Käsittely: Puheenjohtaja Raimo Huvila esitti, että asia jätetään pöydälle  
myöhempää käsittelyä varten. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti jättää asian pöydälle myöhempää käsittelyä  
varten.   

 

 

 

7.  Edustajan ja varaedustajan nimeäminen vanhusten palvelut -jaoston   
kokouksiin   

Vanhusten palvelut -jaoston tehtävänä on vanhusten palveluiden osalta:    

1. seurata ja ennakoida palvelutarpeen kehitystä pitkällä aikavälillä ja esittää  
aluehallitukselle  mahdollisia  ratkaisuja  tulevaisuuden  haasteiden  
ratkaisemiseksi;    
2. tunnistaa demografian ja palvelutarpeen muutoksia;    
3. toteuttaa henkilöstötilanteen seurantaa ja ennakointia;    
4. seurata palveluiden laatua ja vaikuttavuutta;    
5.  seurata  ja  ennakoida  digitaalisia  mahdollisuuksia  palveluiden  
parantamiseksi;    

6.  lausua  aluehallitukselle  ehdotuksesta  hyvinvointialueen  strategiaksi  ja  
seurata sen toteutumista;    

7. lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen palvelustrategiaksi  
ja seurata sen toteutumista;    
8. kehittää palvelujen horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.   

 

 

Vanhusten palvelut -jaosto päätti kokouksessaan 15.12.2022 myöntää puhe-  
ja läsnäolo-oikeuden kokouksiinsa hyvinvointialueen vanhusneuvoston  
edustajalle ja pyytää hyvinvointialueen vanhusneuvostoa nimeämään  
keskuudestaan edustajan vanhusten palvelut -jaoston kokouksiin.   
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Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää nimetä edustajansa ja  
varaedustajan vanhusten palvelut -jaoston kokouksiin.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti nimetä edustajansa ja varaedustajan  
vanhusten palvelut -jaoston kokouksiin seuraavasti; varsinainen edustaja  
Marja Leppänen, varaedustaja Ulla Martikainen.   

 

 

 

8.  Vanhusneuvoston loppukevään 2023 kokousaikataulu   

Hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää  
kokoustensa ajan ja paikan.   

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2022 kevään 2023   
kokousaikatauluistaan seuraavasti:   

  torstai 9.2.2023 klo 13, Tikkurila   

  torstai 30.3.2023 klo 13, Tikkurila   

Lisäksi vanhusneuvosto päätti keskustella loppukevään 2023   
kokousaikatauluista tarkemmin seuraavassa kokouksessa.   

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto päättää loppukevään 2023   
kokousaikatauluistaan.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti;   

1.  että vanhusneuvosto pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina   
27.2.2023 klo 13 Tikkurilassa;   

2.  että vanhusneuvosto päättää loppukevään 2023 kokousaikataulusta   
kokouksessaan 27.2.2023.   

 

 

 

9.  Muut esille tulevat asiat   

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto keskustelee muista esille tulevista asioista.   

Käsittely: Vanhusneuvosto kävi keskustelua ja todettiin, ettei muita   
käsiteltäviä asioita ole ja kokous voidaan päättää. Päätös hyväksyttiin  
yksimielisesti.   

Päätös: Vanhusneuvosto päätti, että muita käsiteltäviä asioita ei ole ja kokous  
voidaan päättää.   



 

 

 

 

 

 

 

10. Kokouksen päättäminen    
 

Päätösehdotus: Päätetään kokous.   
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.00.   
 


