
 
 
MASKUN KUNTA  Muistio   
Vanhusneuvosto 
 
 
Aika 26.8.2019 klo 10.00 – 11.30 
 
Paikka  Maskun kunnanvirasto, takkahuone 
 
Osallistujat Ylhäinen Taito  kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja 

Jaakkola Seija SPR Maskun osasto 
 Laine Ari  Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry 

Niiranen Seija Raision sotainvalidit 
Saarinen Marita Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkua -yhdistys 
Sillanpää Jarmo Eläkeliiton Maskun yhdistys 

 Löfstedt Maija sihteeri 
 
Poissa  Saarinen Tapio Maskun Vanhustentuki -yhdistys 

Sinkkonen Sirkku johtava diakoniatyöntekijä, Maskun seurakunta 
 
 
 
ASIAT: 
 
 
1. Lausunto vanhuspalvelulain mukaisesta Ikäpoliittisesta ohjelmasta 

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallitus on lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttä-
väksi Ikäpoliittisen ohjelman vuosille 2019 – 2021. Maskun kunnanhallitus päätti kokoukses-
saan 12.8. pyytää ohjelmasta vanhusneuvoston lausunnon.  
 
Päätettiin, että sihteeri valmistelee lausunnon seuraavien huomioiden pohjalta: 
- sote-palvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille: kiireettömiä lääkäriaikoja ei saa 
- palvelujen oikea kohdentaminen myös määrällisesti; osa saa palvelua ylikin tarpeen 

ja osaa palvelut eivät tavoita 
- Akselin järjestämät infotilaisuudet: kutsu myös vanhusneuvostojen jäsenille kuntien 

valtuustojen jäsenten lisäksi.  
- Strategiset lähtökohdat -kohta: ehdotetaan lisättäväksi uusi kappale: ”Kiireetöntä 

hoitoon pääsyä tehostetaan ja saattohoitopalveluja kehitetään. Kuntayhtymän tulee 
olla mukana Karinakodin palveluissa.” 

- oikea-aikainen palvelu ja oikealaatuinen palvelu helposti löydettävissä: tavoitteena 
sähköisten palvelujen hyödyntäminen, mutta niiden käyttäminen haasteellista osalla 
palveluntarvitsijoita, ei voi olla ainoa vaihtoehto. Ylipäätä palvelujen tarjontaa ei 
voida perustaa pelkästään sähköisiin palveluihin. 

- kuntoutus ensiarvoisen tärkeää, esim. leikkausten jälkeiseen hoitoon ja tukeen kiin-
nitettävä erityistä huomioitava  

- syrjäseudulla asuvat henkilöt, joiden liikkuminen ilman autoa haasteellista; jäävät 
kotiin, palvelujen ulottumattomiin. Nämä henkilöt tulisi tiedostaa ja tunnistaa. 

- toimintakykyä ylläpitävä toiminta: seniorikortti tulisi olla tavoitteena, lisää ikäihmis-
ten toiminnallisuutta ja siirtää palvelujen tarvetta 

- kuljetuspalvelut: sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa todetaan, ettei vähävarai-
suus ole ainoa peruste, vaan tarve ratkaisee.  

- omaishoitajille turvattava yllättävissä tilanteissa hoidettavalle tilapäishoitopaikan 
saanti, erittäin tärkeää jaksamisen kannattavilla. 

- suunnitelman tulisi antaa vastaus vanhuspalvelulain 5 §:ssä määriteltyihin kohtiin. 
Luonnos puutteellinen erityisesti kohtien 3,4,5 osalta. 



 
 

 
2. Muut asiat 

- muistiyhdistys tarjoaa mahdollisuutta tulla kokoukseen esittelemään toimintaansa. Pu-
heenjohtaja sopii syksylle sopivan ajankohdan. 

 
3. Lausunto Akselin hyvinvointikertomukseen vuosille 2013-2017 sekä suunnitelmaan 

2019-2021 
Akselikuntien ja perusturvakuntayhtymän edustajat ovat valmistelleet Akselin hyvinvointiker-
tomus 2013 – 2017 sekä suunnitelma 2019 – 2021 -asiakirjan päivitysluonnoksen. Kuntien 
lautakunnilta, vaikuttajatoimielimiltä ja Akselin yhtymähallitukselta pyydetään lausuntoa 
30.9.2019 mennessä. Lausunto annetaan vastaamalla valmiiseen lausuntopohjaan. 
 
Vanhusneuvosto päätti esittää kertomuksen s:lle 14 kohtaan Ikäihmiset, Kehittämiskohteet 
lisättäväksi seniorikortin 65+ käyttöönoton. 
 

4. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 

 
 
Muistion vakuudeksi, 
 
 
Maija Löfstedt 
sihteeri 


