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Yhtymähallitus 14.12.2021 § 186
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma
toimenpiteistä väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain.
Suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle
tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Edellinen koko Satakunnan alueen suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2019,
em. tavoitteet olivat jo tuolloin mukana hyväksytyssä suunnitelmassa.
Suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta on
voimassa yli uuden valtuustokauden, vuoteen 2025 saakka. Kuitenkin, koska kunnallisvaalit käytiin keväällä ja ikäihmisten suunnitelma tulee hyväksyä valtuustokausittain, on edelleen voimassa oleva suunnitelma tuotava
lain mukaan hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.
PoSa-organisaation viimeinen toimintavuosi on 2022. Tämän jälkeen hyvinvointialue ottaa vastuun palveluiden tuottamisesta ja alueelle tultaneen laatimaan yksi yhteinen ikäihmisten palveluiden suunnitelma. Lokakuussa pidetyssä PoSan valtuustoseminaarissa ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta esitettiin kysymys, ja annettiin myös kannanotto siitä, että nykyinen
voimassaoleva suunnitelma voitaisiin hyväksyä päivittämällä sitä tarpeen
mukaan soveltuvin osin. Uutta suunnitelmaa pelkästään PoSaa varten ei
ole ajallisestikaan perusteltua tässä vaiheessa tehdä, koska voimassaoleva suunnitelma on hyväksytty vuoteen 2025 saakka.
Tässä vaiheessa voisi pyytää kuntia ja kuntien vanhusneuvostoja esittä-

mään voimassa olevaan suunnitelmaan mahdollisia toiveita ja muutosesityksiä lausunnon muodossa. Esityksiä voitaneen käyttää hyödyksi myös
hyvinvointialueen tulevissa ikäihmisten työryhmissä.
Oheismateriaalina Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta
palvelukokonaisuudesta 2019 - 2025 (2030) sekä lyhyt raportti palvelurakenteen nykytilasta PoSan alueella ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden toteutumisesta.
Valmistelijan esitys

Kuntayhtymähallitus pyytää kunnilta ja kuntien vanhusneuvostoilta lausunnot PoSan voimassaolevasta Ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta ja
sen päivittämisestä soveltuvin osin.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää kunnilta ja kuntien vanhusneuvostoilta lausunnot 16.2.2022
mennessä PoSan voimassaolevasta Ikäihmisten palveluiden suunnitelmasta ja sen päivittämisestä soveltuvin osin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
Yhtymähallitus 03.05.2022 § 55
Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo
Ikäihmisten palveluiden suunnitelmaan on laadittu liitteenä oleva täydennysosa kuntien ja kuntien vanhusneuvostoilta tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotuksissa on osa jo toteutuneita asioita, osa toteutumassa olevia
tai suunnittelun alla olevia asioita. Selkeyden vuoksi kaikki lausunnoissa
esitetyt ehdotukset on koottu taulukkoon, koska lausunnot kuitenkin kuvaavat hyvin tämän hetken toiveita suunnitelman sisällössä.
Suunnitelma liitetään voimassa olevaan Satakunnan suunnitelmaan ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta 2019-2025 (2030), ja toteuttamista jatketaan soveltuvin osin kuluvan vuoden aikana. Päivitysosa
esitetään huomioitavaksi myös uuden hyvinvointialueen suunnitelman laadinnan yhteydessä.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan ikäihmisten palveluiden
suunnitelman päivitysosan ja esittää edelleen valtuustolle suunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) osaltaan hyväksyä ikäihmisten palveluiden suunnitelman päivitysosan
2) esittää yhtymävaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh. 044 577 2562, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Yhtymävaltuusto 24.05.2022 § 10
Yhtymähallituksen ehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy ikäihmisten palveluiden suunnitelman
päivitysosan.
Päätös
_______________

Yhtymävaltuusto päätti hyväksyä ikäihmisten palveluiden suunnitelman
päivitysosan.

