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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
 
Aika Tiistai 17.11.2020 klo 9.30 – 11.20 
Paikka Kaupungintalo, valtuustosali  
 
Osallistujat Raimo Laine pj.  

Eliisa Ansamaa 
Anne Juvala 
Kristiina Kallioniemi 
Minna Pykälämaa 
Jouko Rinneranta 
Heikki Saarinen 
Lasse Saarinen 
Sirkka-Liisa Sipola 
Anne Sola 
Seija Tuominen 
Seppo Vainio 
Pertti Virtanen 
Rauno Vänttinen 
Sofia Vainio, siht. 
 
Vierailijat: 
Mika Hirvi 
Taina Lahtiola 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

3. Toimintasuunnitelma 2021 
- Käytin läpi toimintasuunnitelmaa, suunnitelmaa päivitetään seuraavassa vanhusneuvoston 

kokouksessa. 
 

4. Liikennesuunnitelmat / Mika Hirvi 
- Turun kehätien parantaminen, tiesuunnitelman laatiminen vuosien 2021-2023 aikana. Hanke 

edistää liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Vanton ja emäntäkoulun liittymän 
väliseltä osuudelta alkaisi 4 kaistainen väylä Raision suuntaan. Saariston suunnan rampit ra-
kennetaan.  

- Jalankulku- ja pyöräilyväylä Särkänsalmen sillalla ja penkereelle, rakentaminen alkaa vuonna 
2022. Hanke on osa pienen rengastien kehittämistoimenpiteitä ja parantaa kevyen liikenteen 
turvallisuutta.  

- Keskustan pääkatujen rakentamisen urakka valmistuu joulukuussa 2020. Vuosien 2021 ja 
2022 aikana rakennetaan keskustaan uusi Asemapäällikön puisto. Tuulensuunkadun varteen 
sijoittuvien kerrostalojen rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2021.  

- Asuntomessualue Lounatuulen ympäristöön rakennetaan vuonna 2021 Matalahden ranta-
puisto. 

- Luonnonmaan Perhetalon rakentaminen käynnistyy elokuussa 2021.  
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- Vanhan kaupungin rannan ympäristön parantaminen jatkuu.  
- Manner-Naantalin alueelle rakennetaan uusi pientalo alue.  
- Julkisen liikenteen tarvetta tulee vielä tarkemmin selvittää. Naantalissa on melko kattavasti 

Naantalin sisäistä julkista liikennettä, mutta aikataulullisesti se palvelee pääasiassa koululai-
sia. Sen lisäksi on käytössä kutsu bussi.  

- Perhetalon rakentamisen kannalta olisi tärkeä saada sisäinen joukkoliikenne, jonka aikataulut 
ovat laajemmat, eivätkä palvele ainoastaan koululaisia. Pohdittu on linjojen 6 ja 7 bussien kul-
kua Luonnonmaalle asti.  

- Velkuan suunnalta on suora yhteys Turkuun, mutta aikataulu on suppea.  
- Kutsu bussista tiedottaminen olisi tärkeää.  
 

5. ”Ikäystävällinen Naantali” -ohjelma / Taina Lahtiola 
- 6 työryhmää pohti tavoitteita, resursseja, aikataulutusta ym. ikäystävällinen Naantali ohjelman 

suhteen, työ alkoi vuoden 2019 alusta.  
- Laatimisen tueksi haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio siitä mitä tulisi kehittää, palveluiden 

ja tulevaisuuden suhteen. Ulkopuolinen asiantuntija arvioi, että tilanne palveluiden suhteen on 
tällä hetkellä hyvä, mutta jatkossa tulee ennakoida ikääntyvien väestön määrän kasvuun.  

- Uudessa ohjelmassa esiin nousee keskeisimmiltä osin: ennalta ehkäisevät ja hyvinvointia tu-
kevat palvelut, kotona asuminen ja kuntoutumista edistävät toimenpiteet, laaja-alainen ja kat-
tava palveluntarpeen arviointi, kotihoidon riittävyys ja oikea kohdentuminen, omaishoidon tu-
keminen, asumisen monimuotoisuuden ja toimintaympäristön kehittäminen, sekä tehostetun 
palveluasuminen riittävyys.  

- Aikaisemmin käytössä on ollut ikäihmisten toimintakyvyn mittarina RAVA-mittaristo, mutta uusi 
vanhuspalvelulaki määrittelee, että 2023 mennessä tulee ottaa käyttöön RAI-mittaristo. Naan-
talissa RAI on jo käytössä kotihoidossa. 

- Vuoteen 2025 tarvitaan 45-55 tehostetun palveluasumisen ja 25-30 palveluasumisen paikkaa 
lisää, rakennuttamisen ja palvelujen järjestämisen vaihtoehdoista tehdään ehdotukset 
30.6.2021 mennessä. 

- Rakentamisen lisäksi kehitetään varhaisen tuen palvelumuotoja, tarkastellaan kriittisesti palve-
luiden myöntämisperusteita, kehitetään ja monipuolistetaan kotihoitoa, kehitetään ikäihmisten 
kuntoutusta, otetaan käyttöön teknologisia ratkaisuja palveluprosessien tueksi, sekä suunnitel-
laan esteettömiä asumispalveluja ikäihmisille. 

- Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet: Naantalilaiset ikäihmiset säilyttävät terveytensä ja hyvin-
vointinsa, havaitaan ikäihmisten toimintakykyä alentavia tekijöitä, sekä diagnosoidaan sairauk-
sia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakasneuvonta ja palveluohjaus on keskeinen 
asia ikäihmisten hyvinvoinnissa. Geriatri aloittaa Naantalissa vuonna 2021. Yksinäisyyden eh-
käisy ja yhteisöllisyyden lisääminen mm. kulttuuritoiminnan ja liikuntatoiminnan ym. muo-
dossa. Hyvinvointia edistävien palveluiden yhdenvertainen saatavuus asuinpaikasta riippu-
matta tulee huomioida. Ikäihmisten kuntoutus nähdään keskeisenä asiana hoito- ja vanhuspal-
velujen palvelutuotannossa.  

- Ikäihmisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeää, ikäihmisten tulee 
saada itse osallistua palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  

- Avopalveluja kehitetään mm. kotona asuminen mahdollisimman pitkään, teknologian hyödyn-
täminen palvelutuotannossa, mm. etäpalvelut, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, turvataan 
ilta- ja yöaikainen hoito, gerontologian sosiaalityön vahvistaminen, ensi vuonna työskentelyn 
aloittaa vanhustyöhön perehtynyt sosiaalityöntekijä. 

- Asumispalveluiden ja elinympäristön kehittäminen, mm. kotona asumisen mahdollisuus, ikäys-
tävällisten kotien kehittäminen, asunnon muutostyöt, kotien esteettömyys, julkisen liikenteen 
toimivuus, tehostetun palveluasumisen riittävyyden ja laadun turvaaminen, sekä terveyskes-
kusosaston ja kotisairaalan kehittäminen.  
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- Ikäystävällinen Naantali ohjelma on osa kaupungin strategista suunnittelua, toimeenpano kyt-
ketään kaupungin talousarviovalmisteluun. Vanhusneuvostolle tiedotetaan ohjelman toteutu-
misesta.  

- Ikäystävällinen Naantali ohjelma toimitetaan kaikille vanhusneuvoston jäsenille, sen pohjilta 
neuvosto tekee lausunnon kaupunginhallitukselle.  

- Keskusteltiin, mm. tiedottamisesta, saariston palveluiden turvaamisesta, kolmannen sektorin 
rahallisesta tuesta.  

- Kelan kutsutaksi ei kulje Velkualle, jossa on lääkäri kaksi kertaa kuukaudessa.  
 

6. Vanhusneuvoston vastaukset lausuntopyyntöihin 
- Naantalin kaupunginhallitus – ”ikäystävällinen Naantali” 
- Sosiaali- ja terveysministeriö – laki vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta 
-  Vanhusneuvoston työryhmä luonnostelee lausunnot 30.11 klo 10.30 pidettävässä kokouk-

sessa.  
 

7. Muut asiat 
- Ikäihmisten palveluopasta on päivitetty, esitettä kopioidaan 400 kappaletta, sen lisäksi lähete-

tään koko neuvostolle palveluopas sähköisesti. Seuraavassa kokouksessa 8.12 jaetaan pape-
risia palveluoppaita. 

- Vanhusneuvoston Power Point esitys luonnostellaan ensi vuonna.  
- Esteettömyystapaamisen suhteen on kysytty Heli Ojaselta uutta ajankohtaa, ajankohta on 

suunnitteilla.  
- Karoliina Haaksiluoto antoi vastauksen liikkuvan resurssikeskuksen suhteen:  

 
o Liikkuva resurssikeskus on Kotikunnaan hallinnoima, mutta hankerahoituksella toimiva. 

Naantalin kaupungilla on yhteistyösopimus ja autossa on aina Naantalin työntekijä 
matkassa, eli työntekijän panoksen vaatii. Karoliina Haaksiluoto on resurssikeskuksen 
vastuuhenkilönä. 

 
Toiminnan ideana on "etsivä vanhustyö" ja Naantalissa päädyttiin siihen, että nyt syk-
syllä on kaksi päivää ja ne ovat saaristossa, eli Rymättylä ja Velkua.  
Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä, mutta tarkkoja päivämääriä ei ole vielä päätetty. Aina-
kin Merimaskuun olisi tarkoitus mennä, sekä uudelleen Rymättylään. Mahdollisesti 
myös muille alueille.  

 
8. Seuraava kokous 

- Seuraava työryhmän kokous on 30.11 klo 10.30, Valtuustosalissa 
- Seuraava vanhusneuvoston kokous on tiistaina 8.12 klo 13, Valtuustosalissa.  
- Vanhusneuvoston ensi vuoden ensimmäinen kokous on torstaina 18.2. klo 9.30, kokoukseen 

kutsutaan myös Oscu Uurasmaa. 
 

 
      
      17.11.2020 Raimo Laine 
 

 


