
PUNKALAITUMEN VANHUSNEUVOSTO 
KOKOUSMUISTIO 5/2015 
 
Aika Torstaina 4.2.2016 klo 16.00-17.15 
Paikka  Palvelukeskus Pakari 
Läsnä Juhe Isto 

Karppanen Pekka 
Lintukangas Aarre 
Karunen Timo 
Mäkiranta Tiina 
Mölsä Oili 
Nieminen Aino 
Pitkänen Marita, Sotesi 
Koivula Ritva 
 

1 §  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pekka Karppanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 
2 §  Läsnäolijat 
 Todettiin läsnäolijat. 
 
3 § Työjärjestys 

 Asialista on lähetetty kutsun liitteenä.  Lisättiin asialistaan edellisen kokouksen 
muistio §4. Muutoin päätettiin edetä asialistan mukaisesti. 

 
4 §  Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio.  
 

 Päätös 
Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen muistio. 
 

5 §  Sosiaali- ja terveydenhuollon asetusten mukaisten asiakasmaksujen tarkistukset 
1.1.2016 alkaen  
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäismäärät 
määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja asetuksessa. 
Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annettua asetusta 19.11.2015. Vuoden 2016 alusta lukien kansaneläkeindeksin 
mukaan korotettaviin euromääriin tulee 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin 
mukaan korotettaviin 1,78 prosentin korotus. Tasasuruisten korotukset ovat 
enimmillään 27,5 %. Yhteistoiminta-alueen sote-lautakunta on kokouksessaan 
2.12.2015 päättänyt hyväksyä asiakasmaksuja koskevat korotukset liitteen 
mukaisesti. Tasasuuruisia korotuksia tuli mm. avoterveydenhuollon lääkärien 
vastaanottokäynteihin (3x20,90€) ja päivystysmaksuihin 28,70€. 
 
Timo Karunen selvitti sote-lautakunnan jäsenenä perusteita korotuksille. Kuntien 
taloudellinen tilanne edellytti hintojen nousua. Vaihtoehtoina asiakasmaksujen 
korotuksille olisi voinut olla mm. sivuterveysasemien sulkemisen uhka. 



 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotus 1.1.2016 
alkaen.  
 

6 § Kelan omavastuuosuuksien muutos 1.1.2016. 
 Kelan omavastuuosuuksissa on tullut muutoksia vuoden 2016 alusta. 

Lääkekorvauksiin on tullut 50 euron alkuomavastuu ja terveydenhuoltomatkojen 
omavastuuosuus on noussut 25 euroon / matka. 

 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi Kelan omavastuuosuuksien korotukset 1.1.2016 alkaen. 
 

§ 7 Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi yhteenveto vanhusneuvostojen tapaamisesta 21.10.2015. 

 
§ 8 Punkalaitumen ja Sastamalan vanhusneuvostojen yhteinen kokous 

Punkalaitumen ja Sastamalan vanhusneuvosto kokoontuivat vuonna 2015 
Sastamalassa ja tuolloin sovittiin yhteisestä kokouksesta myös vuodelle 2016. 
Punkalaitumen vanhusneuvosto kutusi Sastamalan vanhusneuvoston vuorostaan 
vieraiksi. Yhteinen kokous pidetään Punkalaitumen Pakarin palvelukeskuksella 
tiistaina 8.3.2016 klo 13-15. Käsiteltävinä asioina ovat mm. perhehoidon 
kehittäminen, työllisyyspalvelut, vanhusneuvostojen tehtävät ja asema Sote-
uudistuksen myötä. 
 
Päätös 
Sovittiin Punkalaitumen ja Sastamalan vanhusneuvostojen yhteisestä kokouksesta 
8.3.2016. 

 
§ 9 Muut asiat 

Oili Mölsä toi esiin, että Pirkanmaan liitolla on käynnissä hanke, josta voidaan 
myöntää tukea vuonna 2017 järjestettäviin Suomen 100-vuotta 
itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksiin. Kevään aikana suunnitellaan millaisia juhlallisuuksia 
Punkalaitumella järjestetään Suomen 100-vuotis juhlien kunniaksi. Pirkanmaan liiton 
tiedotustilaisuus järjestetään 15.3.2016. 
 
Päätös 

 Merkittiin tiedoksi muut asiat. 
 
§ 9 Seuraava kokous 

Keskiviikkona 8.3.2016 klo 13-15  Sastamalan ja Punkalaitumen vanhusneuvostojen 
yhteinen kokous Punkalaitumen Pakarilla. 
 
 
 

 



§ 10 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.15. 

 
 
Punkalaitumella 4.2.2016 
 
 
Pekka Karppanen  Marita Pitkänen 
puheenjohtaja  sihteeri 


