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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto, 2–

2022 
 

Aika tiistai 13.12.2022, klo 14.00-15.40 

Paikka Hotelli Sveitsi ja teams (hybridi) 

Läsnäolijat Liljan-Kukka Runolinna, pj, Pornainen 

Riitta Puupponen, Hyvinkää 

Leena Räisänen, Hyvinkää 

Liisa Majanen, Järvenpää 

Lars-Erik Wilskman, Järvenpää 

Veikko Ollila, Nurmijärvi 

Jorma Niinistö, Nurmijärvi 

Anja Matikainen, Tuusula 

Leena Mäkelä, Tuusula 

Aija Lavikainen, Mäntsälä 

 

Muuta osallistujat: 

Maiju Tapiolinna, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keusote, sihteeri 

Johanna Kiianmies, Keusote 

Minna Koivumäki, Keusote 

Sannamari Nousiainen, Keusote 

Tero Seitsonen, Keusote klo 14.45 saakka 

 

 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
puheenjohtaja Liljan-Kukka Runonlinna avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 

2. Ikääntyneet hyvinvointialueen palvelujen käyttäjinä 
• Esittely: johtava asiantuntija Tero Seitsonen ja Kristiina Kariniemi-Örmälä 

esittelivät tietoja alueen ikääntyneistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen tarpeiden ja käytön näkökulmista  

o Päätösesitys: Keskusteltiin tilannekatsaukseen liittyen ja merkittiin 
se tiedoksi. Materiaalit toimitetaan jälkikäteen osallistujille. 

 

3. Palvelujen verkostosuunnitelma 2023–2030 valmistelutilanne ja 

pidettyjen asukasinfojen anti 
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• Esittely: hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen. Asia siirtyi seuraavaan 
kokoukseen. 

o Päätösesitys: asiakohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen 

 

4. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminnan vuosikello 
• Esittely: Keskusteltiin kokouksista ja tapahtumista vuodelle 2023. 

Keskustelussa nostettiin esiin mielenkiintoisia teemoja tulevaksi vuodeksi 
o Vanhustenviikon ohjelman ja pääjuhlan huomioiminen toiminnassa 

▪ kunnissa omat vanhustenviikon ohjelmat 
▪ Keusote ja alueen järjestöjä osallistunut omalla 

ohjelmallaan/painopisteillä kuntien ohjelmiin 
o Vanhustyön keskusliiton asiantuntija, vanhusasiavaltuutettu, 

Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ym. asiantuntijoita 
kuullaan/kutsutaan vuoden aikana kokouksiin 

o käsitellään monipuolisesti ikäihmisiä koskevia asioita, ei kuitenkaan 
pientä sälää vaan kokonaisuutta tarkastellen 

o hyvinvointialueen käynnistyttyä arvioidaan uudelleen tilannetta 
tarpeista 

 
o Päätös: Palataan sisältöihin / vuosikelloon tarkemmin 

toimintasäännön hyväksymisen jälkeen.  
▪ v. 2023 ensimmäinen kokous 9.2.2023 klo 14–16 

Hyvinkäällä, Sveitsissä 

 

Tiedotettavat /muut asiat  

 

• Asiakasprosessin mallintamisprojektiin valittavat henkilöt 
o Valittiin Liisa Majanen 

• Mäntsälä ja Pornainen ovat esittäneet vanhusneuvostoon toisen 
jäsenen (2/kunta yhteensä) aluehallituksen käsittelyyn 

• 28.11.2022 olleen vanhusneuvoston seminaarin aineistot toimitetaan 
neuvoston jäsenille 

• 29.11. 2022 on lähetetty puheenjohtajan toimesta aluehallituksen 
jäsenille kannanotto, joka koski puhe- ja läsnäolo-oikeutta neuvoston 
edustajille valtuuston sekä lautakuntien kokouksiin. 

• PENKin julkilausuma 30.11.2022 palveluiden saatavuudesta 
hyvinvointialueella 

• PENKin julkilausuma 10.8.2022 ikäneuvoloiden perustamisesta 
hyvinvointialueelle 
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• toivotaan, että vanhusneuvostojen jäsenet omissa kunnissaan vievät 
eteenpäin neuvostojen vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista 
päättävissä toimintaelimissä (hallintosääntö, 
toiminta/delegointisäännöt) 

o nykytilan kartoitus, kuntien tilanne tällä hetkellä: Hyvinkää, 
Järvenpää ei läsnäolo-oikeuksia päätöksenteon toimielimissä, 
Tuusula ja Nurmijärvi hyte-ltk:n läsnäolo- ja puheoikeus, 
Pornainen ja Mäntsälä ilmoitetaan myöhemmin.  

o Puheenjohtajan sähköpostiviesti 13.12. Mäntsälässä ei ole 
läsnäolo-oikeutta hyte-ltk vanhusneuvoston jäsenellä. 
Pornaisissa hyte-asioista vastaa sivistyslautakunta. 

 

Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
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