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Vanhusneuvoston kokous  

Aika  Torstai 17.3.2022 kello 9.00 

Paikka  Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Melba/Silva  

Läsnä  Leena Sorjonen, puheenjohtaja 
  Bengt Dahlqvist – 10.18 
  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Hilkka Knuuttila 
  Soili Koskelainen   
  Anja Luoma  
  Elisabeth Svaetichin  
  Tuire Seittamo, sihteeri – 9.45 
 
Poissa  Carl-Johan Numelin 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Hiltunen ja Lars 
Heinonen.  

3   Uuden neuvoston aloitus, hallintojohtaja Roope Lenkkeri 

Vanhusneuvoston asema on kirjattu kuntalakiin. Hyvinvointi-
alueella tulee olemaan kaikkien seitsemän kunnan yhteinen 
vanhusneuvosto. Tulevaan hyvinvointialueen kaikkien kuntien 
yhteiseen vanhusneuvostoon valitaan kunnan koon 
mukaisesti edustajia. 

Neuvostojen tehtävä on toimia osana asioiden valmistelua. 
Oikea-aikainen osallistaminen on tärkeää. 
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Siitä huolimatta kaikilla osapuolilla on vähän sellainen tunne, 
että kaikki ei kuitenkaan toimi oikein hyvin. Kyseessä ovat 
usein aikataulutusongelmat. 

Lenkkeriltä kysyttiin, voisiko vanhusneuvoston edustaja olla 
enemmän mukana eri vaiheissa ja esim. läsnä lautakunnan 
kokouksissa. Monissa muissa kunnissa se on kirjattu 
hallintosääntöön. 

Lenkkerin mukaan kaupungin vastaus on ollut kohteliaan 
kieltävä. Kaupunki on katsonut, että neuvoston rooli voidaan 
toteuttaa muullakin tavalla kuin kokouksiin osallistumalla. 

Tilastokeskuksen mukaan Porvoossa on kuitenkin noin 
12 000 ikäihmistä eli noin viidesosa koko väestöstä.  

Lenkkeriltä tiedusteltiin myös sitä, onko vanhusneuvosto 
tasa-arvolain mukainen. Lenkkeri vakuutti, että valinta on 
lainmukainen. On hyvin yleistä, että 2/3 jäsenistä on naisia. 

Vanhusneuvostolla on vain tekninen sihteeri. Ei varsinaista 
sihteeriä. Teknisen sihteerin pitää tehdä vain esityslistat ja 
pöytäkirjat. Hänelle eivät kuulu esim. toimintakertomusten ja 
toimintasuunnitelmien kirjoittaminen. Vanhusneuvosto tekee 
itse lausunnot ja sihteeri vain viimeistelee ne. 

Painotettiin sitä, että olisi myös kaupungin etu, että otettaisiin 
ajoissa etukäteen huomioon myös vanhusneuvoston 
mielipiteet asioista. Nykyisellään puhutaan vain 
vanhuspalveluista, mutta kaikki muut ikäihmiset jäävät 
huomiotta. 

Olisi hienoa, jos kaupunki voisi järjestää tiedotustilaisuuden 
kaikille ikäihmisille ajankohtaisista asioista. Kaikki ikäihmiset 
eivät kuulu järjestöihin. Miten tieto kulkee järjestöihin 
kuulumattomille? 

Lenkkeri puhui vanhusneuvoston riittävistä vaikutusmahdolli-
suuksista. Mitkä ne ovat? Oikea-aikaisuus olisi ihan oleellista. 
Koska vanhusneuvoston edustaja ei voi seurata lautakunnan 
kokousta, voisiko virkamies sitten tulla kertomaan 
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vanhusneuvostolle samoja asioita, mitä kokouksessa on 
käsitelty? Lenkkerin mukaan jokin toimielin voisi kutsua myös 
vanhusneuvoston edustajan mukaan keskustelemaan. Se on 
Porvoon kaupungin näkemys asiasta. 

Vanhusneuvoston kokemus on se, että erilaisiin seuranta-
asioihin on neuvosto osallistettu vasta tosi viime vaiheessa 
ainakin vuoden 2021 puolella. 

Lenkkerin mukaan asioiden valmistelu on niin vapaamuo-
toista, että on vaikea nähdä tapoja, missä vaiheessa esim. 
vanhusneuvosto osallistettaisiin. 

Vanhusneuvoston sihteeri Tuire Seittamo poistui kokouksesta 
toiseen kokoukseen kello 9.45. Sen jälkeen sihteerinä toimi 
Hilkka Knuuttila 

4 Lausuntopyyntö, Kulttuuriohjelma 2030 -luonnos 
 

Ehdotus vanhusneuvoston lausunnoksi hyväksyttiin pienellä 
muutoksella kohtaan 3.1. Huomioissa: sivulauseessa joka-
sana muutettiin mikä-sanaksi. 
 
Päätettiin järjestää keväällä, mahdollisesti toukokuun 
alkupuolella avoin yleisötilaisuus, johon pyydetään kaupungin 
virkamiehiä kertomaan ajankohtaisista asioista, kuten 
Kulttuuriohjelma ja Kokonniemen liikuntakeskus. 

 
5 Lausuntopyyntö, Kaupunkistrategia -luonnos 
 

Kaupunkistrategialuonnoksesta keskusteltiin. Vanhus-
neuvosto antaa lausunnon Porvoon kaupungin strategia-
luonnoksesta. Keskustelun pohjalta Hilkka Knuuttila 
luonnostelee lausuntoehdotuksen, joka lähetään 
vanhusneuvoston edustajille hyväksyttäväksi.  
Lausunto on jätettävä kaupunginhallitukselle tiedoksi jo 
23.3.2022. 
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6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista  

Kokouksessa esitettiin sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös 
2021. 

Esityslistalla oli vammaispalvelujen asiakastyytyväisyys-
kyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi 37 %, joista sähköisesti  
16 %. Tyytyväisyys sai arvosanan 3,3/4, joka oli samanlainen 
kuin edellisessä kyselyssä. 

7    Seuraava kokous 
  Seuraava kokous pidetään torstaina 14.4. kello 9 Omena- 
                                       mäen palvelukeskuksessa. 

8     Muut asiat 
  Neuvostot ja VATE-yhteistyöryhmä on vuoden 2022 puolella  
                                   kokoontunut kahdesti teamskokouksessa Ann-Sofie  
                                    Silvennoisen johdolla. Kokouksissa on käyty läpi aluehallinto- 
                                    suunnitteluun liittyviä ajankohtaisia asioita. 

9     Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.34. 
 

 
 

Leena Sorjonen          Tuire Seittamo        Hilkka Knuuttila 
puheenjohtaja             sihteeri         sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 
 
 

Kirsti Hiltunen  Lars Heinonen 


