
   

TOIMINTAKERTOMUS 2017–2018 

Mynämäen vanhusneuvoston tarkoitus: 

Mynämäen kunnan vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja 

vanhusjärjestöjen sekä ikääntyvän väestön yhteistyöelin (Mynämäen kunnan vanhusneuvoston 

toimintasääntö 1§). 

Vanhusneuvoston toimikausi 2017–2021  

Vanhusneuvoston toimikaudelle 2017–2021 puheenjohtajaksi valittiin Kari Jokila, Mynämäen 

sotaveteraanit ry ja varapuheenjohtajaksi valittiin Eila Haapsaari, Mietoisten sotaveteraanit ry. 

Sihteeriksi valittiin Sirpa Levy, Perusturvakuntayhtymä Akseli ja varasihteeriksi Leena-Maija 

Virtanen, Perusturvakuntayhtymä Akseli.  

Tilaisuudet ikäihmisille vuonna 2018 

Vuoden 2018 aikana järjestettiin kaksi tapahtumaa ikäihmisille.  

Ystävänpäivänä 14.2.2019 musiikillinen tilaisuus ”Lauluja rakkaudesta ja ystävyydestä” 

Tainiolassa. Esiintyjänä Juha Aavikko säestäjänään Pekka Vuori.  

Vanhusten viikon juhla tilaisuus 11.10.2018 Mynämäen seurakuntatalolla. Tilaisuudessa oli 

puhujina Dosentti Antti Jääskeläinen ja ylikonstaapeli Simo Savioja, aiheena Ikäihmiset ja liikenne. 

Seniorineuvolan toiminnasta kertoi Tiina Anttila, sairaanhoitaja PTKY Akseli, ennaltaehkäisevät 

palvelut. Lopuksi Wirmo seurasta Kari Ahtiaisen esittämänä vanhoja valokuvia Mynämäestä.  

Tilaisuudet olivat onnistuneita ja paikalle saapui väkeä runsain joukoin (lähes satakunta henkeä/t 

tilaisuus). 

Tiedotus 

Vanhusneuvoston tapahtumista ilmoitettiin Vakka-Suomen tapahtumapalstalla ja/tai maksullisella 

ilmoituksella sekä kunnan kotisivujen tapahtumakalenterissa. 

Asiantuntija alustukset vanhusneuvoston kokouksissa 

Vanhusneuvoston kokouksissa vieraili kuluneen vuoden aikana asiantuntijoita kertomassa omasta 

toiminnastaan.  

12.12.2017 Ullamaija Nieminen, SAS-koordinaattori. Ympärivuorokautinen hoito Akselissa  

6.2.2018 Elina Salonen, vastaava sairaanhoitaja/lähiesimies kotihoidossa. Akselin alueen kotihoito 

17.5.2018 Vesa-Matti Eura, tekninen johtaja: Terveyskeskuksen rakennussuunnitelmat.  

 

Koulutukset 

 
Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja vaikuttaminen vanhusneuvostoissa ja 

eläkeläisjärjestöissä, Lehmiranta, Salo 12.2.2018 klo 10–16. Osallistujina Eila Haapsaari ja Liisa 

Junttila. Ensisijainen viesti koulutuksesta oli, että tietoisuutta vanhusneuvoston toiminnasta 

ikääntyvän väestön edunvalvojana tulee aktiivisesti lisätä. 

 



   

Vanhustyön keskusliiton aluefoorumi, Salo 7.3.2018. Osallistujina Eila Haapsaari ja Liisa Junttila. 

Tilaisuudessa painotettiin yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.  Yhteyttä kunnan eri toimialojen 

kanssa tulisi pyrkiä tiivistämään, jotta saadaan ajoissa tietoa ikäihmisiä koskevista, käsittelyyn 

tulevista asioista. 

Lausunnot ja kannanotot 

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa ikäihmisten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vuoden 

2018 aikana vanhusneuvosto on tehnyt 4 lausuntoa.  

 Lausunto sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailuttamiseen (liite 1) 

 Lausunto Tyrnikodin päivä-ruokasalin verhoasiaan (liite 2). Lausunto toimitettiin Mynämäen 

vanhustenkotiyhdistykselle, jonka toimesta hankittiin verhot Tyrnikodin päivä/ruokasaliin.   

 Vanhusneuvoston toimintaa koskeva kirjelmä kunnanhallitukselle (liite 3) 

 Lausunto koskien vanhuspalvelulain 5 §:n mukaista suunnitelmaa ikääntyneen väestön 

tukemiseksi (liite 4)



   

Liite 1 

Mynämäen vanhusneuvoston lausunto sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten 
kuljetuspalveluiden kilpailuttamiseen Akselin alueella 
 
Vanhuspalvelulain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista ja vahvistaa hänen mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien palveluiden 
sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. 
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien 
palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista 
edistäviä toimenpiteitä. 
 
Kodeissaan asuvan väestön ikääntyessä ja julkisen liikenteen vähetessä tulee yhteiskunnan 
järjestämien kuljetuspalveluiden merkitys yhä suuremmaksi. Monen kohdalla tuttu, turvallinen ja 
luotettava asiakassuhde on jatkunut jo vuosia. Jotkut ovat antaneet jopa kotiavaimensa tutulle 
kuljettajalle, jotta tämä voi noutaa asiakkaansa sisältä asti. Se on taannut vanhuksille laadukkaan 
elämän laadun, sosiaaliset kanssakäymiset ja itsenäisen suoriutumisen liikkumista vaativissa 
toiminnoissa. 
 
Nyt, kun sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja ollaan kilpailuttamassa, tulisi ottaa 
huomioon seuraavia seikkoja. 
 
1. Vanhat tutut, luottamukselliset ja turvalliset asiakassuhteet tulee pystyä säilyttämään, minkä 
tulee olla tärkeässä osassa saatuja tarjouksia arvioitaessa. Vieraat, suuret yritykset alati vaihtuvine 
kuljettajineen aiheuttavat epävarmuutta ja turvattomuutta muutenkin jo herkässä 
elämänvaiheessa olevissa asiakkaissa. 
2.  KELA:lla käytössä oleva vakiotaksioikeus tulee sisältyä päätökseen. 
3. Liian suuren kokonaisuuden (Akseli, Raisio, Naantali) kilpailuttaminen yhdessä saattaa tuoda 
mukaan niin suuren määrän kuljetuksia, etteivät pienet muutaman auton yritykset tai 
yhteenliittymät voi niistä suoriutua. Raisio ja Naantali kuuluvat Lounais-Suomen Taxidatan 
joukkoon, mikä saattaa antaa etulyöntiaseman tälle suurelle yhteenliittymälle. Tästä syystä Akselin 
alue tulee kilpailuttaa erikseen ja tarjouksia tulee tarkastella jopa kuntakohtaisesti. 
4. Taksoituksen perusteena tulee olla se, että kilometrit alkavat juosta asiakkaan kotoa ja päättyvät 
kun saavutaan tavoiteltuun kohteeseen. 
5. KELA:lla on käytössä yhteiskuntataksa, johon kuuluu perusmaksu + km-korvaus. 
Kilpailutuksen perusteena tulee olle tämä yhteiskuntataksa, johon palveluntuottajat tarjoavat 
alennuksia. Voisi olla myös niin, että Akseli tarjoaa hinnaksi yhteiskuntataksan – 10 % tai -15 %. 
Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotetun hinnat saavat kuljetukset hoidettavakseen. 
6. Myös paikkakuntaan kohdistuvien työllisyysvaikutusten tulee näkyä valintoja tehtäessä. 
 
Mynämäessä 9.4.2018 
 
Mynämäen vanhusneuvoston puolesta 
Kari Jokila, puheenjohtaja  



   

Liite 3 

Mynämäen kunnanhallitukselle Mynämäen vanhusneuvostolta 27.3.2018 
Vanhusneuvoston toiminnasta Mynämäessä 
Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 980/2012) tuli voimaan 1.1.2013, muutamien pykälien osalta 1.1.2014 ja 
1.1.2015. 
 
Lain 11§:ssä todetaan, että viimeistään 1.1.2014 mennessä kunnan on ikääntyneen väestön 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettava vanhusneuvosto ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5§:ssä tarkoitetun 
suunnitelman (Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi) valmisteluun ja 6§:ssä tarkoitettuun 
arviointiin (Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi). Lisäksi neuvostolle on muutoinkin 
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja 
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 
 
Vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi tulisi varmistaa neuvoston ja kunnan 
eri toimialojen välinen tiedonkulku. Kunnassa käynnistyvän uuden suunnitelman aihe, tavoite, 
aikataulu ja suunnittelun vastuuhenkilö tulisi ilmoittaa vanhusneuvoston sihteerille tai 
puheenjohtajalle, kun suunnitelman lähtökohdat ovat tiedossa. Näin vanhusneuvostolla olisi 
riittävästi aikaa tarvittaviin selvittäviin kysymyksiin ja suunnitelmaan tärkeinä pitämiensä 
näkökohtien esiintuomiseen. Vanhusneuvoston on tarkoitus kokoontua 5-6 kertaa vuodessa. 
 
Vanhusneuvosto pitää kokouksensa kunnantoimistossa tai toimialueen hoitolaitoksissa tutustuen 
samalla laitosten olosuhteisiin ja toimintaan. Neuvostolla ei ole budjettia vaan sopimuksen mukaan 
laskut suoritetaan suoraan kunnan kassasta. Aina on kuitenkin mielessä, mitä voidaan tehdä ja 
täytyykö tästä kysyä etukäteen. Toiminnan jäntevöittämiseksi olisi hyvä, että vanhusneuvostolle 
asetettaisiin kunnan budjetin sisälle erillinen hallintobudjetti ja toimintabudjetti. Kuntaliiton 
vuonna 2012 tekemän selvityksen mukaan jo silloin 65 % kunnista maksoi vanhusneuvoston 
jäsenille kokouspalkkion, nyt lukema on varmasti huomattavasti korkeampi. Suosituksen mukaan 
neuvosto jäsenille tulisi maksaa myös kokouksista ja koulutustilaisuuksista aiheutuvat matkakulut. 
Palkkioiden ja korvauksien maksamisessa voitaisiin soveltuvin osin noudattaa, mitä 
palkkiosäännössä määrätään esim. lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista. 
Toimintabudjetti on tarpeen, jotta neuvosto voi toteuttaa toimintaansa kunnan ikäihmisten 
asioiden edistäjänä. Toimintabudjetin perusteiksi tarvitaan tietysti vanhusneuvostolta selkeä 
toimintasuunnitelma. 
 
Vanhusneuvoston toiminnan saattamiseksi vanhuspalvelulain ja uuden kuntalain edellyttämälle 
tasolle toivomme, että kunnan eri toimialueiden ja vanhusneuvoston välistä tiedonkulkua 
terävöitetään. Lisäksi toivomme, että ensi vuoden budjettia laadittaessa siihen sisällytetään 
vanhusneuvostolle hallinto- ja toimintabudjetit. 
 
Mynämäen vanhusneuvosto 
 
Kari Jokila   Sirpa Levy  
puheenjohtaja  sihteeri 
 



   

Liite 4 

Mynämäen vanhusneuvoston kommentteja vanhuspalvelulain 5 §:n tarkoittamaan 
vanhuspalveluiden suunnitelmaan (luonnos). 
 
Vanhuspalveluiden suunnitelmassa käydään hyvin kattavasti läpi Akselin alueella asuvien 
ikäihmisten palvelutarpeita ja heille tarjolla olevia monipuolisia palveluita. 
 
Alueellamme asuva väestö ikääntyy hyvin nopealla vauhdilla. Ennusteen mukaan Mynämäessä yli 
75-vuotiaiden määrä kasvaa 123 henkilöllä kolmen vuoden kuluessa ollen 2021 jo 985. 
 
Väestön ikääntymiseen liittyy oleellisesti korkeamman iän mukanaan tuomat sairaudet. Erityisesti 
muistisairaudet lisäävät palveluiden tarvetta ja johtavat toimintakyvyn alenemisen. Tällöin 
palvelujen tarve kohdistuu ensin avopalveluihin ja myöhemmin ympärivuorokautiseen hoitoon 
palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa. Arvion mukaan 75–84 vuotiaista 11 % ja yli 85-
vuotiaista jo 35 % sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa. 
 
Suunnitelmassa esitetään tavoitteeksi, että yli 75-vuotiaista 91–92% asuisi kotona eli vuonna 2021 
Mynämäessä olisi noin 90 palveluasumisyksikössä asuvaa ikäihmistä. Lizeliuskodin remontin 
jälkeen meillä ei olisi lainkaan laitospaikkoja. 
 
Edellä esitetyt numerot herättävät muutamia kysymyksiä ja ajatuksia: 
 
Onko ikäihmisten avopalveluihin kohdennettu henkilöstöresurssi riittävä kotona asumisen 
tukemiseen? Riittävällä henkilöstöresurssilla, ammattitaitoisella henkilökunnalla ja oikea-aikaisilla 
palveluilla voidaan toimia ennalta ehkäisevästi, jolloin tuetaan ikäihmisten kotona asumista, omia 
voimavaroja ja kuntoutumista. Kotona asumista tuetaan ennakoiden mm. tukipalveluiden avulla, 
asiakkaiden (erityisesti muistiasiakkaat) tilanteen seuraamisella ja arvioinnilla sekä kuntouttavilla 
toimenpiteillä.  
 
Toimiva testit, terveystarkastukset ym. ikäryhmäkäyntien tavoitteena on löytää henkilöt, joilla on 
toimintakykyyn vaikuttavia riskitekijöitä.  Suunnitelmassa tulee huomioida ikäihmisten osallisuutta 
ja sosiaalista vuorovaikutusta lisäävien toimintojen mahdollistaminen.  Ikäihmisille tulisi olla paikka 
kohtaamiselle ja ajatusten vaihdolle. Toimintaa voisi toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  
 
Tehokkaat, monipuoliset ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät toki palveluasumisen ja 
laitoshoidon tarvetta, mutta riittävätkö Akselin palveluasumispaikat Mynämäessä kattamaan oman 
pitäjän vanhusten asumistarpeet? Palveluasumisyksikön pitäisi löytyä omasta kunnasta, jotta 
omaiset ja ystävät pääsisivät helposti tervehtimään usein yksinäisyyttä potevia läheisiään. 
 
Ovatko Lizeliuskodin (laitosasuminen) asukkaat niin hyväkuntoisia, että heidän hoitonsa ja hoivansa 
onnistuu tehostetun palveluasumisen yksikössä? 
 
Jos Akselin omat palveluasumisyksiköt eivät riitä vastaamaan lisääntyvään tarpeeseen Mynämäen 
kunnassa, tulee palvelusetelit ottaa käyttöön välittömästi. Omassa kunnassa on tarjontaa 
palveluista Tainiolassa ja Attendon yksikössä. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu yksiportainen järjestelmä, jossa asiakas ei vaihda asuin- tai 
hoitoympäristöä toimintakyvyn heikentyessä. Esimerkiksi saattohoitoa kehittämällä ja 



   

henkilökuntaa kouluttamalla (mm. kivunhoito ja asiakkaan kohtaaminen saattohoitotilanteessa) 
edesautetaan yksiportaisen järjestelmän toteutumista.  
 
Suunnitelmassa olisi hyvä avata näkökulmaa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista kotona 
asumisen tukena mm. turvateknologia, lääkeannostelu ja virtuaalikotikäynnit.  
 
 
 
6.11.2018 
Mynämäen vanhusneuvosto 
 
 


