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    Muistio 27.10.2020 
 
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 27.10.2020 klo 13:00-14:45 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
Läsnä: Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry (poissa) 
 Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry 
 Tauno Alaraappana, Tyrnävän Rintamaveteraanit 
 Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit 
 Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta (poissa) 
 Heleena Nuolioja - Saksio, Kunnan edustajat – Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 Pasi Törmä, Eläkeliiton Temmeksen yhdistys, vanhusneuvoston puheenjohtaja 
 Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunta, Palvelupäällikkö, kokouksen sihteeri 
 

 
Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Pasi Törmä aloitti kokouksen ja 
toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.  Kokouksen 
esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen kokouksen muistio 
(210120) hyväksyttiin. 
 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston sihteeri Kristiina Orajärvi on ollut puhelinyhteydessä 
vanhusneuvoston jäsenen Heleena Nuolioja-Saksion kanssa aamulla 
27.10. Vanhusneuvoston jäsen ei ole tyytyväinen vanhusneuvoston 
sihteerin työhön, koronapandemian aikana Tyrnävän vanhusneuvostoa 
ei olla kutsuttu koolle, vaikka koronapandemia on koskettanut suuresti 
iäkkäitä kuntalaisia. Naapurikunnissa vanhusneuvosto on kokoontunut 
kevään ja syksyn aikana. Vanhusneuvoston jäsenen mukaan 
kokouskutsussa tulee myös määritellä ajankohtaiset asiat kohdassa 
ajankohtaiset asiat erikseen, mitä kokouksessa aiotaan käsitellä.  
Sihteeri kiittää palautteesta. Vanhusneuvosto kutsutaan koolle jatkossa 
suunnitellusti (vähintään 4 x vuodessa) sekä esityslistaan merkitään 
ajankohtaiset asiat -kohtaan ajankohtaiset asiat yksilöidysti. 
 
Heleena Nuolioja-Saksio on toivonut vanhusneuvoston kokouksen 
alkuun esitettävän Oulun seudun omaishoitajat ry:n kuntakierros 
yhteenvedon Tyrnävältä omaishoidon osalta (yhteenveto esitetty 
kunnanhallituksen kokouksessa 12.10.20). Sovittiin, että kokous 
aloitetaan esityksellä (ohessa yhteenvedosta 3 diaa). 
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Yhteenvedosta saaduista tiedoista keskusteltiin ja käytettiin usea 
puheenvuoro. Keskusteltiin tilastoinnista, iäkkäiden palvelupäällikkö 
Kristiina Orajärvi kertoi, että iäkkäiden omaishoidon päätökset tehdään 
it-ohjelman avulla. Kunnan palvelusihteerin mukaan järjestelmästä saa 
tiedot iäkkäiden tehdyistä myönteisistä/kielteisistä päätöksistä sekä 
hakijamäärän.  Keskusteltiin siitä, mistä Oulun seudun omaishoitajat 
ovat yhteenvetoon tiedot poimineet, esityksestä se ei käy ilmi. 
Palvelupäällikön mukaan 1.1.20-2.11.20 välisenä aikana (iäkkäät): 
Myönteisiä uusia omaishoidontukipäätöksiä on tehty 9 kpl, kielteisiä 
omaishoidon päätöksiä on tehty 10 kpl. Keskimääräisesti 18 
omaishoitajaa/kk toimii kunnan iäkkäiden palveluissa.  
 
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi, että Tyrnävällä 
omaishoitajien tapaamisiin ovat tervetulleita viralliset omaishoitajat, 
omaishoitajan kaltaisessa tilanteessa olevat (eivät virallisesti 
omaishoitajia) ja omaishoitajina toimineet (eivät enää omaishoitajia). 
Vertaistuki nähdään suurena tukena omaishoitajille. Omaishoitajien 
tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti 1 x kk. Tapaamisten 
puheenjohtajana toimii palveluohjaaja, hän kutsuu omaishoitajien 
toiveiden/tarpeiden mukaan tapaamisiin asiantuntijoita puhumaan.  
 
Ommaisraati-toiminnasta vanhusneuvostolla ei ollut tietoa. Sovittiin, 
että seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen joulukuussa 2020 
sihteeri yrittää saada omaishoitajien ry:stä henkilön kertomaan, miten 
ommaisraati -toiminta voidaan aloittaa. Vanhusneuvoston mukaan 
ommaisraati -toiminta olisi hyvä saada Tyrnävälle. 

 
Keskusteltiin, että iäkkäiden huoli-ilmoitus tarvitaan Tyrnävän kunnan 
nettivisuille ja paperisena versiona jaettavaksi esim. kirjastoista. Huoli-
ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet olivat saaneet kevään, kesän ja syksyn aikana 
yhteydenottoja iäkkäiltä kuntalaisilta. Muutaman kuntalaisen 
toimintakyvystä/terveydestä estettiin myös huoli vanhusneuvoston 
kokouksessa. Palvelupäällikkö toivoi huolen esittäjien ottavan yhteyttä 
sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystyksen kautta kuntalaisten asioita 
voidaan aloittaa selvittämään. 
 
Keskusteltiin koronatilanteesta: tilanne Tyrnävällä on edelleen 
maltillinen ja hallinnassa. Temmeksen seniorineuvolatoiminta oli 
tauolla pitkään, seniorineuvola koetaan tarpeelliseksi toiminnaksi. 
Seniorineuvolan sairaanhoitajana toimii tällä hetkellä sairaanhoitaja 
Sirpa Haapakorva. Temmesläiset iäkkäät toivovat, että 
seniorineuvolatoiminta säilyy Temmeksellä aina maanantaisin. 
 
Vanhusneuvoston jäsen kertoi, että Tyrnävän hammashuoltoon 
koronapandemian alussa keväällä 2020 ei yli 70 v kuntalainen ollut 
saanut päivystysaikaa. Kuntalainen ja vanhusneuvoston jäsen olivat 
pahoillaan tapahtuneesta. Kuntalaisen perusoikeuksiin kuuluu saada 
tarvittaessa päivystysaika. Palvelupäällikkö vie palautteen eteenpäin 
hammashuoltoon.  
 
Vanhusneuvosto toivoo iäkkäille järjestettävän joitain pieniluontoisia 
tapahtumia koronapandemiasta huolimatta. Palvelupäällikkö kertoo, 
että kunnan iäkkäiden palvelut ei sellaista nyt v 2020 järjestä. Leino 
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Saarela kertoi, että jotain tapahtumaa olisi suunnitteilla iäkkäille 
(järjestö järjestää), mutta siitä tiedotetaan myöhemmin. 
 
Temmeksen kirjasto: 
Vanhusneuvoston jäsen Heleena Nuolioja-Saksio käytti puheenvuoron 
Temmeksen kirjastotoiminnan lakkauttamisesta. Lain mukaan 
vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. Temmeksen iäkkäiltä taikka vanhusneuvostolta ei 
olla kysytty kannanottoja Temmeksen kirjaston 
lakkauttamispäätökseen. 
Temmeksen kirjastoa temmesläiset käyttävät paljon, iäkkäät käyvät 
kirjastossa lukemassa lehtiä/lainaamassa kirjoja/ käyttämässä 
tietokonetta ja nettiä.  
Vanhusneuvoston kannanotto: vanhusneuvosto paheksuu 
voimakkaasti kunnassa tehtyä Temmeksen kirjaston 
lakkauttamispäätöstä. 
 
3. Muut asiat 
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvellä on ehdotus seuraavan 
vanhusneuvoston toimintamalliksi. Kuntavaalit pidetään keväällä 2021 
ja uudet vanhusneuvoston jäsenet valitaan ensi keväänä seuraavan 
vaalikauden ajaksi. 
Ehdotus: uusi vanhusneuvosto toimisi enemmän itsenäisenä 
toimielimenä. Vanhusneuvosto valitsisi puheenjohtajan ja sihteerin 
jäsenistään. Kunnan viranhaltija (palvelupäällikkö) toimisi esittelijänä 
kokouksissa (sote-asiat). Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri 
voisivat kutsua vanhusneuvoston tapaamisiin aina tarvittaessa 
asiantuntijoita. He voisivat pyytää kunnan eri hallintokunnista 
tarvittaessa viranhaltijoita kokouksiin esittelemään asioita, joita 
kunnassa suunnitellaan. Nykyinen sihteeri toimii sote-osastolla, eikä 
hänellä ole tietoa, mitä muissa kunnan hallinto-osastoissa 
suunnitellaan.   
Näin vanhusneuvosto toimisi enemmän itsenäisenä ja aktiivisena 
toimielimenä kunnassa.  
Ehdotus hyväksyttiin uudeksi toimintamalliksi ja koettiin, että tällä 
uudella toimintamallilla vanhusneuvosto saataisiin mukaan paremmin 
kunnan päätöksentekoon.  
Lain mukaan vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin 
tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja 
palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä mm. 
aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. 
Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa 
hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-
aloitteinen rooli on tärkeä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama 
toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksen hakukelpoisia 
hallintopäätöksiä. 
Vanhuspalvelualin (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava 
mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia 
koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointiin. 
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Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi ajankohtaisista 
lakimuutoksista: 
Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.20 alkaen: 
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+10_2020+van
huspalvelulain+muutokset+1.10.2020.pdf/9aef1987-5cbd-76a0-10b9-
5c9a7a2a2bef?t=1601379097246 
 
Lakimuutos koskee mm. hoitaja mitoitusta: Henkilöstömitoituksen on 
1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. 
Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja 
vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. 
Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee 
täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. 
 
Hoiva-avustajan tehtävänkuvasta:  
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+hoiva-
avustaja+11_2020.pdf/c7971b25-5252-4bcb-9d79-
71c67c6d841d/Kuntainfo+hoiva-
avustaja+11_2020.pdf?t=1602138667993 
 
Valviran tiedote 2.9.20: Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen 
ehkäisy sosiaalihuollossa: 
https://www.valvira.fi/documents/14444/326610/Perusoikeudet_ohje.
pdf/a67c563a-6f1b-eb56-c14b-42d09f6819b1?t=1599048634739 
 
Vanhusneuvostopäivää on vietetty 21.10.20, tilaisuus järjestettiin 
verkkoseminaarina. Vanhusneuvostosta ei ilmoittauduttu 
vanhusneuvostopäivään (palvelupäällikkö lupautui tekemään sähköisen 
ilmoittautumisen pyynnöstä). 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan perustetaan 
vanhusasiavaltuutetun virka. Vanhusasiavaltuutetun valmistelusta 
järjestettiin virtuaalinen kuulemistilaisuus 29.4.20 vanhusneuvostoille. 
 
Ympäristöministeriö selvittää valtioneuvoston rahoittamassa 
tutkimuksessa kuntien ja kansalaisten ikääntyneiden asumistarpeiden 
ennakointia ja varautumista, Selvityksen toteuttaa Owal Group OY. 
Osana selvitystä toteutetaan kysely, joka kohderyhmiä ovat viranhaltijat, 
luottamushenkilöt ja vanhusneuvostot. Kysely toteutettiin toukokuussa 
20, kyselyyn vastattiin 29.5.20 menneessä. Vanhusneuvostolle 
toimitettiin saate ja kyselylinkki toukokuussa 2020.  
 
Vanhustyön keskusliitto on toimittanut vahvike -linja infoa kuntiin. 
Palvelupäällikkö jakoi vahvikelinja puhelinnumero infon 
vanhusneuvoston jäsenille. Vahvike -linjassa soittajan kanssa ratkotaan 
yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai muistellaan mukavia ja 
keskustellaan. Vahvikelinja toimii puhelinnumerossa 050 328 8588 ma 
ja ti klo 13–15. Sunnuntai päivystykset alkavat lokakuussa.  
 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 14:45. 
Seuraava kokous pidetään joulukuussa 2020 Tyrnävän 
kunnantalolla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
Puheenjohtaja ei kokouksessa nähnyt joulukuun aikataulujaan, joten 
kokousaikaa ei sovittu.  
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