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Elin:  Vanhusneuvosto, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

   

Aika:  28.6.2022, klo 13.00-16.06 

 

Paikka:  Kurki, Y3 

 

Läsnäolijat:   Agneta Sandvik varajäsen, Larsmo 

Anna-Greta Olsio-Tuisku jäsen, Närpiö  

Antero Varila jäsen, Pietarsaari 

Hans Ingvesgård  vpj, jäsen, Kristiinankaupunki 

Heikki Mäkinen  jäsen, Laihia 

Henrik Sandberg  pj, jäsen, Pedersöre 

Irmeli Mandell  jäsen, Vaasa 

Leif Rönnskog  jäsen, Mustasaari 

Pirkko Mäenpää  varajäsen, Kaskinen 

Pär-Gustav Lindh  jäsen, Maalahti (klo 13-16.00) 

Ralf Skåtar    jäsen, Uusikaarlepyy 

  Vivan Vesterback jäsen, Korsnäs 

 

Poissaolijat:  Aarno Lindholm jäsen, Kaskinen  

Göran Westerlund  jäsen, Vöyri 

  Ulf Axell  jäsen, Larsmo  

 

Asiantuntijat: Henna Minkkinen Toiminnanjohtaja, Vaasan seudun Muistiyhdistys 

ry. 

  Pia Vähäkangas Vs. Sektorijohtaja, ikäihmiset 

Tony Pellfolk Toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut 

   

Muut läsnäolijat: Suvi Einola, § 12 Strategia- ja kehitysjohtaja 

Hanna Kangasmaa, § 13 Johtava hammaslääkäri 

 

Esittelijät:  Suvi Einola, § 12 Strategia- ja kehitysjohtaja 

Hanna Kangasmaa, § 13 Johtava hammaslääkäri 

  Pia Vähäkangas, § 14 Vs. Sektorijohtaja, ikäihmiset 

Tony Pellfolk, § 15 Toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut 

   

Sihteeri:  Annika Ikkala-Västi Alueellinen palvelupäällikkö (Vaasa-Laihia) 

 

Pykälät:  9-17 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: Pöytäkirja hyväksytty              Pöytäkirja hyväksytty  
ja allekirjoitettu 10.8.2022 ja allekirjoitettu 10.8.2022   

  Henrik Sandberg Annika Ikkala-Västi 

  Puheenjohtaja Sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: Pöytäkirja tarkastettu   Pöytäkirja tarkastettu  
ja allekirjoitettu 13.8.2022  ja allekirjoitettu 16.8.2022  

  Antero Varila  Hans Ingvesgård 

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 
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Elin: Vanhusneuvosto, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 
Aika: 28.6.2022, klo 13.00-16.06 

Paikka: Kurki, Y3 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 
§ 9 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 12 Vanhusneuvoston strategiaworkshop 5 

§ 13 Kaskisten suunterveydenhuollon toimipistettä koskeva lausuntopyyntö  6 

§ 14  Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän linjauksia ikäihmisten palveluista vuodelle 2022 7 

§ 15 Koti- ja asumispalvelujen toiminta 2023  7 

§ 16 Muut asiat   8 

§ 17 Kokouksen päättäminen  8 
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Vanhusneuvosto   § 9-10  28.6.2022 

 

§ 9 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielin päättää 

kokoustensa ajan ja paikan. 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin hallitus on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi läsnäolijat. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

 

 

§ 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja 

tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Antero Varila ja Göran Westerlund. 

 

 

Göran Westerlund on estynyt kokouksesta ja hänen tilalleen esitetään Hans Ingvesgårdia. 

 

Vanhusneuvosto 

 valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Antero Varilan ja Hans Ingvesgårdin. 
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Vanhusneuvosto  § 11  28.6.2022 

 

§ 11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun 

antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsun 2.5.2022 

kokoukseen on antanut Pia Vähäkangas, koska vanhusneuvoston puheenjohtaja valitaan 

ensimmäisessä kokouksessa. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Hallintosäännön § 98 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei 

toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 

kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

 

Irmeli Mandell esittää kirjallisesti käsiteltäväksi kohdassa Muut asiat, että Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymä järjestää yhteisen seminaarin kuntayhtymän vanhusneuvoston ja 

alueen kuntien vanhusneuvostojen jäsenille. 

 

 

Vanhusneuvosto 

 hyväksyi yksimielisesti Irmeli Mandellin esityksen käsiteltäväksi 

kohdassa Muut asiat ja hyväksyi työjärjestyksen.  
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Vanhusneuvosto  § 12  28.6.2022 

 

§ 12 Vanhusneuvoston strategiaworkshop 

Esittelijä Strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiatyön osana osallistetaan eri vaikuttamistoimielimiä 
workshoppien välityksellä. Strategiatyössä käytetään Must win battles työkalua. Työkalun 
sisältö esitellään kokouksessa. Työkalun esittely ja työohje liitteenä. 
 
Strategiarbete – Strategiatyö    LIITE 1 § 12 
Strategiaworkshop    LIITE 2 § 12 

 
Strategia- ja kehitysjohtaja: 

Vanhusneuvosto keskustelee strategiatyökalun sisällöstä ja antaa 
tarvittaessa sisältöä koskevia kehitysideoita. 

 
 

Vanhusneuvosto 

lausui keskustelun jälkeen yksimielisenä kannanottonaan 

painottavansa yhteyden saamisen helppoutta (yhden luukun periaate), 

palvelujen saatavuuden ja tavoitettavuuden parantamista ja 

odotusaikojen lyhentämistä. 
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Vanhusneuvosto  § 13  28.6.2022 

 

§ 13 Kaskisten suunterveydenhuollon toimipistettä koskeva lausuntopyyntö  

 

Esittelijä Johtava hammaslääkäri, Hanna Kangasmaa 

 
Keväällä 2022 on noussut esiin kysymys Kaskisten suun terveydenhuollon yksikön 
soveltuvuudesta erillään sijaitsevaksi toimipisteeksi. Toiminta on ontunut henkilöstön 
poissaolojen vuoksi, ja potilaita on ohjattu sekä Närpiöön että Kristiinankaupunkiin. Asiasta on 
keskusteltu suun terveydenhuollon johdossa ja se on otettu esille myös toimitilatyöryhmässä. 
Kaskisten suun terveydenhuollon yksikköä ehdotetaan siirrettäväksi Närpiöön (osa-aikainen 
hammaslääkäri, ei omaa hammashoitajaa eikä suuhygienistiä).  

 
Perustelut:  
- tilat sijaitsevat erillään, mikä merkitsee yksintyöskentelyä. Suun terveydenhuollon yksikkö 

sijaitsee täysin erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta  
- henkilöstön rekrytointi ollut vaikeaa jo kauan (nykyään ei hammashoitajaa, mutta muunkin 

henkilöstön rekrytointi vaikeaa)  
- ei omaa suuhygienistiä  
- lisäkustannuksia, jos Kaskisten sosiaali- ja terveyskeskukseen sisustetaan uudet tilat  
- Närpiöön valmistuu uudet suun terveydenhuollon tilat  
- Kaskisten ja Närpiön välinen etäisyys lyhyt  
- jo nykyään tarve hoitaa potilaita Kristiinankaupungissa tai Närpiössä henkilöstön 

poissaolojen aikana  
- Kaskisten suun terveydenhuollon henkilöstö suhtautuu asiaan myönteisesti  
- toimitilatyöryhmän kannanotto on yhteneväinen ehdotuksen kanssa  
 
Ennen asiasta päättämistä toivotaan kannanottoa niiltä tahoilta, joita muutos koskee, sen 
varmistamiseksi, ettei toimenpide heikennä palveluja. Lisäksi selvitetään mahdollisuus käyttää 
tulevaisuudessa liikkuvia yksikköjä mm. suun terveydenhuollossa esimerkiksi koululaisten suun 
terveystarkastuksiin.  

 

Lausuntopyyntö     LIITE 1 § 13 

Vaikutusten arviointi, suun th Kaskinen   LIITE 2 § 13 

 

 

 Vanhusneuvosto 

lausui keskustelun jälkeen yksimielisenä kannanottonaan 

kannattavansa suun terveydenhuollon toiminnan siirtämistä Närpiöön 

(vaihtoehto kaksi), liikkuvien yksiköiden käyttämisen kartoittamista ja 

tarvittaessa ostopalvelujen käyttämistä.  
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Vanhusneuvosto  § 14-15  28.6.2022 

 

§ 14 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän linjauksia ikäihmisten palveluista vuodelle 2022 

Esittelijä Vs. Sektorijohtaja Pia Vähäkangas 
 

Vanhusneuvosto on saanut luettavakseen materiaalia, kuten Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymän palvelustrategia ja Miten Pohjanmaa voi? - katsaus.  Materiaali 
käydään läpi pääpiirteittäin kokouksessa.  

 
Vs. Sektorijohtaja:   
 Vanhusneuvosto käy keskustelua aiheesta.   

 

 

 Vanhusneuvosto 

keskusteli esitetyistä linjauksista, palvelutarpeista, palveluista ja 

palvelustrategian tavoitteista vuodelle 2025, totesi yksimielisesti, että 

palvelustrategian tavoitteet ovat saavutettavissa olevia ja 

ennaltaehkäisevä työ edellyttää resursointia sekä toimijoiden (kunnat, 

hyvinvointialue, yritykset, järjestöt ja yhdistykset) yhteistyötä kuten 

myös jokaisen omaa aktiivisuutta. 
    

 

§ 15 Koti- ja asumispalvelujen toiminta 2023 

Esittelijä Toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut Tony Pellfolk 

 

Ensivuoden toiminnan läpikäynti, powerpoint esitys käydään läpi 

kokouksessa.  Vanhusneuvoston kommentit ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 

 

 

2023 Budjetti ja toimintasuunnitelma   LIITE § 15 

 

 Vanhusneuvosto 

keskusteli vuoden 2023 suunnitelmien budjetista, joka takaisi vähintään 

nykyisen Koti- ja asumispalvelujen tason ja totesi, että 

ennaltaehkäisyyn on panostettava. 
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Vanhusneuvosto  § 16-17  28.6.2022 

 

§ 16 Muut asiat 

Tiedoksi: Vaasan vanhusneuvoston tekemät aloitteet. 

 

 

Irmeli Mandell esittää, että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä järjestää yhteisen seminaarin 

hyvinvointialueen vanhusneuvoston sekä alueen kuntien vanhusneuvostojen jäsenille, esitys 

liitteenä. 

 

Esitys seminaarista    LIITE § 16 

 

 Vanhusneuvosto 

merkitsi tiedoksi Vaasan vanhusneuvoston tekemät aloitteet ja 

hyväksyi yksimielisesti Mandellin esityksen seminaarin järjestämisestä 

syksyllä 2022, asiaan palataan syksyn kokouksessa. 

    

 

 

§ 17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06. 
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