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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto 

 

Työvaliokunnan kokous 

Muistio 

Aika 24.2.2023 klo 12:00 - 14.55 

Paikka Teams ja Medipolis Kiviharjuntie 11, Oulu 

Osallistujat 

Marja-Leena Kärkkäinen, puheenjohtaja,  

Väinö Wassholm 

Heleena Talala, Teams poistui 14:29  

Liisa Pitkänen, Teams 

Seija Tikkanen 

Kerttu Mömmö 

  

    

Muut osallistujat 

Marjo Riitta Tervonen, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö 

Carita Hiironen, osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori,  

vanhusneuvoston sihteeri 

 Marjeta-Huhtalo Heli (Teams klo 12:24-13:32) 

 Kekäräinen Mari (Teams klo 12:24-13:32) 

 Mari Hemmilä (Teams klo 12:24-13:32) 

 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen avasi kokouksen klo 12.00. 

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 



 
3. Asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin asialista. Lisätään asialistalle matkapalvelukeskus kohtaan 
muut asiat.  

 

4. Kokouskäytännöt 
 
Sovittiin, että työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio. 
Puheenjohtaja hyväksyy muistion ja saatetaan tiedoksi 
vanhusneuvostolle seuraavassa kokouksessa. Muistio viedään 

Pohteen verkkosivuille. Vanhusneuvoston kokouksissa 
asiantuntijoiden infot merkitään tiedoksi. Puheenjohtajan on 
mahdollista tehdä infoista yhteenveto pöytäkirjaan. Työvaliokunnan 
kokoukset järjestetään jatkossa pääsääntöisesti Teamsilla. 
Vanhusneuvoston kokoukset pääsääntöisesti läsnä, mutta tarvittaessa 

mahdollistetaan Teamsin välityksellä. 
 

5. Esitys tukipalveluiden kriteeriteereistä (Heli Marjeta-Huhtala, Miia 
Kekarainen sekä Mari Hemmilä) 
 

Esittelyn jälkeen keskusteltiin kriteereistä ja sosiaalihuoltolain pykälän 
19 § näkökulmasta. Turvallisuuden tukipalveluista ja 

asiointipalveluista haluttiin lisää tietoa, joista on hyvinvointialueella 
oma työryhmä. RAI-kriteerit, yhtenäinen käsitys palvelutarpeen 
kokonaisharkinnasta ja sen käyttämisestä sekä omaisten mukana 

olosta palvelutarpeen arvioinnissa herättivät huolta. Palveluhinnasto 
ei ollut asialistalla. Puheenjohtaja viimeistelee lausunnon ja kierrättää 
sen työvaliokunnan keskuudessa. Lausunto toimitetaan 
tulevaisuuslautakunnalle, joka kokoontuu 2.3.23. 

  
6. Vanhusneuvoston toimintasääntö 

 
Merkittiin toimintasääntö tiedoksi ja saatetaan se vanhusneuvostolle 
tiedoksi. 

 
7. Aloite aluehallitukselle 

 
Vanhusneuvosto päätti kokouksessa 30.11.2022 § 6 antaa 
työvaliokunnalle tehtäväksi hallintosäännön muutosesityksen 

laatimisen, jotta vanhusneuvosto voisi nimetä edustajansa myös 
muihin toimielimiin yhdyspintalautakunnan lisäksi. Tehdään asiassa 
esitys hallintosääntöön pykälään § 18 muuttamiseksi ja 
vanhusneuvoston toimintasäännön muuttamiseksi siten, että  
vanhusneuvoston  jäsenellä oli puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaikkiin 
Pohteen lautakuntiin ja aluevaltuustoon. Käsitellään aloite 
vanhusneuvoston kokouksessa 2.3.2023. 

 



8. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma, budjetti 2023 
 
Käsiteltiin ennakkoon valmistellut toiminta- ja viestintäsuunnitelma. 
Tehtiin toiminta- ja viestintäsuunnitelmaan keskustelussa nousseet 

lisäykset. Näkyvyyttä, osallisuutta ja esteettömyyttä ikäihmisten osalta 
halutaan korostaa. Viedään suunnitelma vanhusneuvoston 
kokoukseen. 

 
9. Pohteen ja kuntien vanhusneuvoston välinen yhteistyö 

 
Marjo Riitta Tervonen kertoi, että pysyviä edustajia Pohteelta ei voida 
luvata kuntien vaikuttamistoimielimiin, mutta alueelliset 
koordinaattorit toimivat yhteistyökumppaneina neuvostoihin päin. 
Pohteen edustajat pyrkivät käymään neuvostoissa vuosittain. 
Alueellisia verkostoja ja kokouksia toivottaisiin, jolloin kuulolla olisi 
useampi kunta. Ainot ja Reinot tapahtuma 19.4.23 Oulussa.  Muita 

yhteisiä tapahtumia tulossa Ikä on Pop! -hankkeen kautta.  
Heleena Talala poistui klo 14:29 kokouksesta. 

 
10. Vanhusneuvoston kokouksen 2.3.2023 esityslista 

 

Käytiin läpi neuvoston kokouksen esityslista ja hyväksyttiin se. 
 

11. Järjestöavustukset 
 
Merkittiin tiedoksi eläkejärjestöjen kirje. Keskusteltiin 

järjestöavustuksien myöntämisestä, tasapuolisuudesta, 
oikeudenmukaisuudesta ja hakuprosessista. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 

 
Matkapalvelukeskuksen tehtävänä on lakisääteisten 

kuljetuspalvelujen välitys ja hankinta. Työvaliokunta pitää tärkeänä, 
että vanhusneuvostot sekä käyttäjäasiakkaat otetaan aktiivisesti 
mukaan ja työryhmiin halutaan edustus ja tässä vaiheessa 

nimeäminen jätetään myöhemmäksi. Arvioitu ajankohta on 4/-23. 
  

13. Seuraava työvaliokunnan kokous  
 
Päätetään kokouspäivä myöhemmin. Tiedustellaan, pääseekö 
järjestämisjohtaja esittelemään tarpeenmukaiset sote-keskukset 
suunnitelmaa. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:55 
 

  


