ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston kokous 2/2017
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja

1.2.2017 klo 12.30-15.30
Virastopiha 2 C (Virastotalo 3), 5. kerros, kokoushuone 5207

Läsnä:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Antero Krekola
Heikki Konttinen
Matti Passinen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Irma Ruuskanen-Sere
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Marja-Liisa Lahtinen
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Stig Kankkonen
Carl-Uno Lindqvist
Sihteeri
Maria Rysti
Lisäksi:

Matti Lyytikäinen , asiat 1-6
Hannele Karlsson ja Eija Mutanen, asia 7

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.40.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin, että Brita
Pawlin varajäsen Carl-Uno Lindqvist oli läsnä koko kokouksen ajan, varsinainen jäsen
poistui asian 5 aikana.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksillä kohtaan 10.
1

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi Lasse Hoffman.
5. Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat (noin klo 12.45-14.00)
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi ajankohtaisista asioista, muun
muassa Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen etenemisestä, tilinpäätöksestä 2016
ja käyttösuunnitelmasta 2017.
Espoossa on rokotettu tähän mennessä syksystä 2016 lähtien yhteensä noin 22 000 yli
65 -vuotiasta henkilöä, mikä on hieno tulos.
Palvelukeskusten eläkeläisaterioiden subventiosta sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
esityksen mukaan 18.1.2017. Kaupunginhallitus käytti kuitenkin otto-oikeuttaan
lautakunnan päätökseen ilmeisesti käsittelyprosessiin liittyen.
Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus on luovutettu 18.1.2017 sosiaali- ja
terveystoimelle. Tiloja kalustetaan ja varustetaan sekä testataan sähköisiä järjestelmiä
ja niiden integraatioita. Rakennuksella on 5 vuoden takuu. Ensimmäiset asukasvalinnat
varmistuvat helmikuun alussa. ARA:lta on saatu poikkeuspäätös tulorajoihin niiden
asukkaiden kohdalla, jotka jo ovat asukkaina Espoon vanhusten palveluissa. Espoon
keskuksen ja Viherlaakson palvelutaloista asukkaat muuttavat elä ja asu seniorikeskukseen 21-23.3.2017. Aurorakodista asukkaat muuttavat 4.4.2017.
Palvelukeskus aukeaa viikolla 12 ja samalla viikolla käynnistyy päivätoiminta.
Tapiolan palvelukeskuksen ympäristön useita rakennuksia ja rakennelmia puretaan,
mikä hankaloittaa liikkumista palvelukeskuksen läheisyydessä ja löytämistä osoitteisiin.
Todettiin, että Tapiolan palvelukeskuksen lähialue on hankala kulkemiseen ja epäselvä
jalankulkijoille. Lisäksi opasteet ovat osin puutteellisia. Esitettiin, voisiko
kulttuurikeskusta käyttää isompiin kokoontumisiin. Kulttuurikeskuksen tilat ovat
maksullisia. Tapiolan palvelukeskus siirtyy huhtikuussa Länsikulmaan, joka on melko
keskeisellä paikalla. Esitettiin, että viestitään Tapiolan projektipäällikölle Antti Mäkiselle,
tekniselle ltk:lle ja tilakeskusjaostolle, teknisen toimen johtajalle Olli Isotalolle ja Harri
Tanskalle huolestaan Tapiolan alueen opasteista.
Asukasmaksuista voidaan tuoda selvitys johonkin vanhusneuvoston kokoukseen.
Samoin tuodaan selvitys ARA -tulorajoista. Asukasmaksun periaate tuetussa
senioriasumisessa ovat kotihoidon asiakasmaksut ja asukas maksaa asunnon vuokran.
Vuokriin on mahdollista hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Tehostetussa
palveluasumisessa maksut muodostuvat vuokrasta ja hoivasta, asukas maksaa joitakin
elämisenkustannuksia itse, jolloin hänelle tulee jäädä säädösten mukainen käyttövara.
Keskusteltiin alueellisista asukasvalinnoista elä ja asu -seniorikeskuksiin. Pelkästään
seniorikeskuksen alueelta ei voida tehdä asukasvalintoja, mutta olisi hyvä, jos toiveita
voidaan huomioida. Vanhusneuvosto toivoo, että Leppävaraan nykyisessä
palvelukeskuksessa olevat kangaspuut voisivat jäädä sinne asiakaskäyttöön. Todettiin,
että Tapiolan työväenopiston tiloissa on hyvät tilat ja opastus kangaspuiden käyttöön.
Selvitetään mahdollisuus palvelulinjan kulkuun Leppävaaran elä ja asu 2

seniorikeskukseen Armas Launiksen kadulta.
Kalleimman palvelukeskusaterian hinnaksi tulee ilman kaupungin subventiota yli 9
euroa, ja saattaa olla, että osa nykyisistä ruokailijoista lakkaa sen vuoksi aterioimasta
palvelukeskuksissa, jolloin heille saattaa tulla aliravitsemusongelmia. Tiedetään, että
esimerkiksi kauppakeskuksen ruokakaupassa on mahdollista lounastaa noutopöydästä
6,70 euron hintaan. Esitettiin, että kussakin palvelukeskuksessa olisi tarjolla yksi
edullinen lounasvaihtoehto, joka on tarjolla kaikille halukkaille ruokailijoille. Esitettiin
myös, että hinnat pysyvät ennallaan. Samalla voidaan edistää yhteistä ruokailua ja
yhdessäoloa. Esitettiin, että lähetetään kaupunginhallitukselle muistio asiaan liittyen.
Kannatettiin ehdotusta muistiosta. Espoo Cateringista voidaan pyytää edustajaa
kertomaan vanhusneuvoston kokoukseen aterioiden hinnoittelusta.
Päätös palvelukeskusten eläkeläisaterioiden subventioasiassa: vanhusneuvosto
lähettää muistion perusturvajohtaja Juha Metsolle ja kaupunginhallituksen sihteerille
siitä, mitä vanhusneuvosto on aikaisemmin lausunut asiasta, ja lisäksi esityksen siitä,
että ilman subventiotakin kaupungin täytyy tarjota edulliseen hintaan lounas kaikille
vanhuksille. Esimerkkinä edullisesta lounaasta on Espoossa olevan kauppakeskuksen
ruokamarketissa tarjolla oleva lounas hintaan 6,70 euroa. Vanhusneuvosto kiinnittää
huomiota myös yhteisen ruokailun sosiaalisiin puoliin. Yhdessä ruokailu edistää
ihmisten yhdessäoloa ja lisää hyvinvointia. Kaikille tarjolla oleva yksi edullinen
lounasvaihtoehto vähentää ihmisten luokittelua, kun kenenkään ei tarvitse todistaa
vähävaraisuuttaan. Näistä asioista laaditaan muistio.
Matti Lyytikäinen esitteli ennakkotilinpäätöstä vuodelta 2016. Kotihoidossa oli menojen
kasvua, samoin Espoon sairaalan osalta, uuden sairaalan vuokria maksettiin jo
loppuvuoden 2016 aikana. Keskustelussa nostettiin epäkohtana Espoon uuden
sairaalan etukäteisparkkimaksu. Älypuhelimen maksuttomalla sovelluksella voi jatkaa
parkkiaikaa. Matti Lyytikäinen selvittää, onko Jorvin sairaalan pysäköintimaksusysteemi
lopullinen vai väliaikainen.
Esitettiin, että sihteeri hankkii ”esteetön Espoo” -rintanappeja vanhusneuvostolle.

6. Kotihoidon kehittämisprojekti
Matti Lyytikäinen esitteli kotihoidon kehittämisprojektia. Kehittämiskohteina ovat muun
muassa toimintakulttuuri ja -prosessit, tekniset järjestelmät, nopeasti kasvavaan
palvelukysyntään vastaamiseen ja asiakkuuskriteerit. Toimenpiteinä on
yksinkertaistettu kotihoidon johtamisjärjestelmää ja yhtenäistetty eri alueiden kotihoidon
toimintaa. Lisäksi kehitetään kotihoidon raportointia. Esimiesten tehtäviä ja vastuita on
selkiytetty. Kotihoidon ydinprosessit kuvataan. Kehitetään uutta tapaa kotihoidon
työntekijöille liikkumiseen, jolloin voitaisiin korvata leasingautot muilla liikkumisen
tavoilla. HUS -lab näytteenottoa lisätään kotihoidossa, otetaan käyttöön koneellinen
lääkkeenjako ja kehitetään työvuorosuunnittelua. Käytössä on jo keskitetty
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palvelutarpeenarviointi ja lisäksi käynnistetään uusien asiakkaiden arviointijaksot.
Kehittämiskohteena on myös kotihoidon työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen ja
vajaatyökykyisten työpanoksen kohdistaminen oikein yhteistyössä henkilöstöhallinnon
ja työterveyshuollon kanssa. Etäkotihoitoa kehitetään ja vuonna 2016 käyttöön otettu
Ropsu -robotti tekee osan työnjärjestelijän ja esimiehen rutiinitehtävistä, esimerkiksi
etsii ohjelmien avulla sijaisia. Keskustelussa nousi tekniikan käyttö terveyspalveluissa
Pohjanmaalla, Espoon EEVA -hanke ja ikääntyneiden käyttäjien informointi teknologian
käyttöön. Espoon vanhusten palveluissa kehitetään videovälitteistä toimintaa
asiakkaiden ja ammattilaisten väliseen sekä ammattilaisten keskinäiseen käyttöön.
Puheenjohtaja oli saanut palautetta siitä, ettei Iso Omenan terveysasemalta potilas saa
pyynnöstä tulostetta omista laboratoriotuloksistaan. Terveyspalvelujen johtaja Sanna
Svahn tulee vanhusneuvoston kokoukseen 1.3.2017, jolloin voidaan palata asiaan.
7. Vastuu-/omatyöntekijän työnkuva vastuu-/omatyöntekijän esittelemänä/ Hannele
Karlsson ja Eija Mutanen
Sairaanhoitajat Hannele Karlsson ja Eija Mutanen seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö
Nestorista esittelivät käytännön esimerkkien avulla vastuu-/omatyöntekijän toimintaa.
Vanhuslaista poistettiin vastuutyöntekijä -kohta. Toiminta on korvattu käytännössä Espoossa
omatyöntekijä -toiminnalla. Eija Mutanen kertoi asiakascasen, jossa asiakkaan iso huoli liittyi
puuttuvaan henkilöllisyystodistukseen. Hoitaja sai järjestettyä asiakkaalle vapaaehtoisapua ja
muuta tukea henkilöllisyystodistuksen saamiseksi. Asiakas oli tyytyväinen saamaansa apuun.
Omatyöntekijä huolehtii esimerkiksi, että asiakas huomaa käydä hänelle määrätyissä
laboratoriotutkimuksissa. Hannele Karlsson kertoi muistisairaan asiakkaan ja hänen perheensä
tarinan, jossa oli useita ulkopuolisia tahoja liittyen asiakkaan palveluihin. Useiden eri vaiheiden
jälkeen asiakkaan asia ovat selkiytyneet niin hyvin, että omahoitajasuhde voidaan päättää.
Perhe ja asiakas ovat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen.
Nestoriin kannattaa ottaa yhteyttä, jos läheinen, naapuri tai muu henkilö on huolissaan
espoolaisen ikääntyneen tilanteesta. Melko usein naapuri tai joku muu ulkopuolinen ottaakin
yhteyttä Nestoriin. Eri alueilla on noin 5-6 omatyöntekijää, joita voivat olla esimerkiksi
sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja tai fysioterapeutti. Kysyttiin työntekijöiden olosuhteita ja
työnantajan roolia. Esittäjät olivat tyytyväisiä esimiesten tukeen ja siihen, että saa olla mukana
kehittämässä uusia palveluja. Työtilat ja välineet voisivat olla kehittämiskohteena. Välineitä
ovat muun muassa toimivat koneet ja työtilat. Avokonttoreissa tulisi olla vetäytymistilat.

8. Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen siirtäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 18.1.2017 kokouksessaan esittää Tilapalvelut liikelaitokselle, että Matinkylän terveysaseman peruskorjaushankkeen aikataulu
arvioidaan uudelleen ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevään 2017 aikana.
Matinkylän terveysaseman toiminta jatkuu normaalisti, remontin lykkääntyminen ei
vaikuta palveluihin. Myös Matinkylän hammashoitolan palveluja pyritään jatkamaan.
Päätös: merkittiin tiedoksi

9. Tiedoksi
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9.1 Hanikan vuokrasopimus
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että sihteeri pyytää teknisestä toimesta dokumentin
liittyen Hanikan tilaan (Hannele Söderblom). Tilan omistaa Espoon kaupunki ja tilaa
vuokraa Piece of Forest Oy. Hannele Söderblom ei lähettänyt pyynnöstä dokumenttia,
mutta vastasi sähköpostitse:
”Espoonlahden eläkkeensaajat ry:lle on Hanikan virkistysalue on luovutettu käyttöluvalla

ajalla 1.5.-30.9. väliseksi ajaksi vuodesta 2005 alkaen, sitä ennen kiinteistö on ollut
liikunnan käytössä. Partiolaiset ovat käyttäneet tiloja eläkeläisten ohella 1.1.-30.4. välisen
ajan vuodesta 2007, vuoteen 2013.
Tilapalvelut on vuokrannut Hanikan virkistyskeskuksen 1.11.2016 alkaen Piece of Forest
Oy:lle. Yritys järjestää lähiluontoretkiä yrityksille ja kuntalaisille.
Meille on tullut eläkkeensaajilta ilmoitus, että Tilapalvelut -liikelaitos olisi häätänyt
eläkeläiset ja vielä lisäksi, että tila olisi lahjoitettu testamentilla eläkeläisten käyttöön. En
tiedä mihin tämä käsitys perustuu.
Tilapalvelut -liikelaitoksella on kauppakirja, jolla Espoon kauppala on ostanut tilan
15.7.1966, lainhuuto on suoritettu 10.12.1971. Kauppakirjan mukaan myyjällä oli oikeus
vastikkeetta käyttää kiinteistöä 1.12.1970 asti, jonka jälkeen se siirtyi kokonaisuudessaan
Espoon kauppalalle. Kauppakirjassa ei mainita muita ehtoja kaupalle, ei ainakaan
testamenttia.
Tilapalvelut -liikelaitos on vuokrannut Hankina virkistyskeskuksen yrittäjälle, joka huolehtii
ympärivuoden tilojen kunnosta ja vuokrauksesta oman yritystoimensa ohella. Näin
vältytään myös ilkivalta- yms. tapauksilta. Vuokrasopimuksessa on kohta, jossa mainitaan,
että "vuokralainen luovuttaa tiloja eläkeläisryhmille korvauksetta".
Yllä oleva lause on kirjattu vuokrasopimukseen. Eläkeläisryhmät voivat sopia
kesäaikaisesta käytöstään Hanikan tilojen vuokraajan kanssa.
Sain Anne Paleniukselta tiedon, että Espoonlahden eläkkeensaajien edustaja oli ollut
yhteydessä Hanikan vuokralaiseen ja sopinut jo tulevasta tilojen käytöstä hyvässä
yhteisymmärryksessä. Eläkkeensaajien edustaja oli ollut jopa hyvin tyytyväinen, että
hänen ei jatkossa toimia avainten ja varauksien hoitajana. Joten eiköhän kaikki ole
tyytyväisiä ainakin tässä vaiheessa.”
Päätös: asia jätettiin pöydälle ja sihteeri pyytää Hannele Söderblomilta vanhusneuvostolle
kopion vuokrasopimuksesta ennen seuraavaa kokousta.

9.2 Järjestöavustusten päätös
Lautakunta päätti avustaa sosiaalipalvelujen ja kansanterveystyön järjestöjä ja veteraanien
kuntoutusta yhteensä 465 000 eurolla.
Lautakunta hyväksyi kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville
järjestöille ja yhteisöille.
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Päätös: merkittiin tiedoksi
9.3 Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston haaste
Ruskon neuvoston jäsenet ovat lupautuneet tekemään hyvän teon
vuonna 2017 Suomen täyttäessä 100 vuotta. Meidän " Hyvä
tekomme" on vuonna 2017 käydä tervehtimässä ikääntyneitä kotona
tai palvelutalossa yksinäisyyden poistamiseksi.
Tarkoitus on tehdä päivittäin joku hyvä teko, se voi olla esimerkiksi
tervehdyksen antaminen, oven avaaminen naapurille, viemällä
kauppakassi ikääntyneen/ sairaan kotiin, viemällä paistettua pullaa
naapurille, viemällä ikääntynyt ulos, käymässä tervehtimässä
palvelutalon asukasta pikakäynnillä, hymy ja ystävällinen katse tai lause naapurille
Päätös: merkittiin tiedoksi ja esitetään järjestöille 16.5.2017 järjestötapaamisessa

10. Muut asiat
Juhlatoimikunnan jatko
Sykettä syksyyn -juhlan valmistelua varten tarvitaan juhlatoimikunnan työskentelyä jo
alkuvuoden aikana. Esitys on, että vuosina 2015-2016 toiminut juhlatoimikunta jatkaa
myös vuonna 2017.
Päätös: päätettiin esityksen mukaan.
Palvelukeskusten eläkeläisaterioiden hinnoittelu
Asia käsiteltiin asian 5 yhteydessä.
Kuntalaispalaute Kehä I -tietyömaahan liittyen
Vanhusneuvoston puoleen on käännytty Kehä I -tietyömaan epäkohtiin liittyen.
Päätös: vanhusneuvosto lähettää tiedoksi saamansa palautteen. Kaupungin tulee pitää
erityistä huolta, että vanhukset ja vammaiset pääsevät liikkumaan työmaista huolimatta.
Vanhusneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että virkamiesten tulee suhtautua myönteisesti
kuntalaisten huoliin ja ottaa aidosti huomioon asiakkaiden näkökulma. Kaupunki on
asukkaitansa varten. Espoon arvoista yksi on ”Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen”.
Hallintoon kuuluu, että kuntalaisten yhteydenottoihin vastataan. Vanhusneuvoston jäsen
yritti tavoittaa vastaavaa virkamiestä useaan kertaan, muttei tavoittanut häntä eikä
yhteydenottopyyntöihin ole vastattu.
Tapiolan palvelukeskuksen tilanne
Asia käsiteltiin asian 5 yhteydessä.
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Liukuesteet
Tavoitteena on saada liukuesteitä jakoon mahdollisimman pian.
Tampereen vanhusneuvoston glögitilaisuus 2016
Marjaterttu Einiö kertoi osallistuneensa Tampereen vanhusneuvoston kutsutilaisuuteen.
Elinvoimaa ikääntyneille -teemaliite
Teemaliite on koettu hyväksi, mutta huolena nousi, miten sen saavat sellaiset, jotka eivät
huoli mainoksia. Teemaliitteestä otetaan irtopainoksia, joita on saatavana
palvelukeskuksista ja yhteispalvelupisteistä.
11. Seuraavien kokousten / tapahtumien ajankohdat
Maaliskuu 1.3.2017, Valtuustotalo, TV-studio
Huhtikuu 5.4.2017, Valtuustotalo, Sosiaalidemokraattien ryhmähuone
Toukokuu 16.5.2017, järjestötapaaminen, HUOM! Päivämäärä muuttunut, paikka on Leppävaaran
elä ja asu -seniorikeskus. Kellonaika tarkentuu. Ennen tilisuutta järjestetään

vanhusneuvoston jäsenille tutustumiskäynti seniorikeskukseen.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
Lasse Hoffman
pöytäkirjan tarkastaja
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