ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 2/2021
Aika:
Paikka:

10.2.2021 klo 12.30-15.30
Teams -etäkokous

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Susanna Tommila eikä varajäsen
Matti Lyytikäinen
Kari Sirviö
poistui klo 14.09 asian 6 jälkeen
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut:
Marjaana Pennanen asia 5
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin tarkennettu työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Anu Helle.
5. Kansallinen ikäohjelma
Projektipäällikkö Marjaana Pennanen STM:stä esitteli kansallista ikäohjelmaa.
Ikäohjelmalla varaudutaan väestön ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin.
Ikäohjelmaan liittyy läheisesti ns. laatusuositus. Ikäohjelma on laadittu laajassa
verkostoyhteistyössä. Ohjelmassa on kuusi eri vaikuttavuustavoitetta ja toimenpiteitä.
Ikäohjelman toteutumista seurataan erilaisilla indikaattoreilla. Ikäohjelman keskeinen
tavoite on ikäystävällisyyden lisääminen yhteiskunnassa.
Vaikuttavuustavoitteet ovat:
1. Ikääntyvien työikäisten toimintakyky on parantunut ja ovat työkykyisiä pitempään
2. Iäkkäät ovat toimintakykyisempiä pidempään
3. Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa
4. Teknologia, tekoäly ja robotiikka ovat lisänneet hyvinvointia
5. Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä
6. Palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla
Käsittelystä
Kysymys: Mielenkiintoinen ohjelma. Miten seniorit näkevät ohjelman? Siinä on sanoja,
kuten tuotetaan, selvitetään jne. Miten yksilö kokee tällaisen ohjelman? Voisiko lähteä
ohjelmasta yksilön näkökulmasta eikä hallinnon näkökulmasta.
Vastaus: ohjaus- ja toimeenpanoryhmissä on mm. järjestöjen edustus. Toimeenpanoa
viedään laajasti eteenpäin.
Kysymys: tavoitteet ilmaistaan aika yleisellä tasolla, varmaan luotetaan, että
toimeenpanoja konkretisoivat ohjelmaa. Konkretiaa juuri kaivataan. Ikääntyneiden
asunnoissa on paljon sellaista korjaustarvetta, mikä tekisi asunnot esteettömiksi.
Ohjelman jatkotyössä kaipaisi konkreettisia tietoja, kuinka monta asuntoa voidaan
korjata ja kuinka paljon varoja on varattuna siihen.
Vastaus: kyllä konkretiaan tulee päästä ja se on tärkeää, että muutosta todella
tapahtuu.
Kysymys: kyseessä on kansallinen ohjelma, jonka toimeenpano tapahtuu kunnissa.
Kuinka laajasti Finger -malli on käytössä kunnissa? Onko Espoo hakenut rahoitusta?
Ohjelmat lähtevät aina selvitysten tekemisellä. On kuitenkin olemassa paljon
selvityksiä. Kuinka paljon teknologiaa on käytössä kuntoutuksessa? Yksi tavoite on
kehittä yhteisöllistä asumista. Kuka sitä edistää? Onko tästä hyviä esimerkkejä
Suomessa? Miten ikäystävällisyyttä tuetaan kunnissa? Voisiko tästä tehdä kansallisen
hankkeen, jolle olisi rahoitus. Välimuotoinen asuminen on huono termi. Mitä
ikäohjelman toimeenpanemiseksi odotetaan vanhusneuvosoilta?
2

Vastaus: Oikeusministeriössä tehdään suunnitelmaa vapaaehtoistyöstä. Jonkin verran
uusia selvityksiä eri asioista tarvitaan. Finger -mallia on jonkin verran käytössä
kunnissa. Ympäristöministeriö käynnistää uudenmuotisen asumisen kehittämiseen
valtionavustushaun. Välimuotisen asumisen termiä työstetään. Ikäystävällisyys rajoittuu
ikäohjelmassa varsinkin asumiseen. Silti ajatus laajemmin ikäystävällisestä kunnasta
on tärkeä. Vanhusneuvosto voi viedä ikäohjelman tavoitteita eteenpäin Espoossa ja,
miten asioita voisi kehittää.
Vastaus/Espoo: Länsi-Uusimaa -hanke on vasta järjestäytymässä. Tuossa
hankkeessa voisi viedä Finger -mallia eteenpäin. Välimuotoinen asuminen -termi on
tosiaan epämääräinen.
Kysymys: Kuulostaa oudolta, että vapaaehtoistyö on oikeusministeriön seurannassa.
Kuitenkin sote -uudistuksessa pitää rajata, miten vapaaehtoistyö sijoittuu peruskuntaan
ja sote -maakuntaan. Miten saadaan riittävästi osaavaa henkilöstöä vanhuspalveluihin.
Miten otetaan muistisairaiden määrän kasvu huomioon teknologian käytön
lisäämisessä?
Vastaus: Henkilöstökysymys – ja mitoitus ovat ajankohtaisia. On valtakunnallinen
hanke, jossa edistetään hoitoalan koulutukseen hakeutumista. Lisäksi huolehditaan
työssä olevien toimintakyvystä. Teknologian käyttöönotossa sekä työntekijät että
ikääntyneet voivat käyttää teknologiaa.
Kysymys: ohjelma kuulostaa hienolta ja kattavalta, mutta miten tavallinen ikääntynyt
ymmärtää ohjelman. Ehdotus, että ohjelmaa kehitettäessä olisi selkeä esitys, miten
ohjelma ”myydään” ikääntyneille. Monet ikäohjelman asumiseen liittyvät asiat liittyvät
myös vammaisten asumiseen.
Vastaus: Viestintää ikääntyneille täytyy parantaa. Viestin tulee olla ymmärrettävässä
muodossa. Ikäohjelmasta on tarkoituksella rajattu vammaiset ulkopuolelle.
Asumisratkaisut toki tulee toteuttaa esteettömiksi, jotka silloin samalla sopivat myös
vammaisille.
Kommentti: Asumisympäristöjen esiin nostaminen ohjelmassa on tärkeää. Vanhojen
lähiöasuntojen asumisolojen parantaminen on Espoossa huomioitu. Yleensä
ikääntyneille tarkoitettu erityisasuminen on isojen toimijoiden toimintaa. Mukaan tulisi
ottaa pienemmätkin rakentajat. Kun asunto on esteetön, on myös helpompi viedä
hoivaa sinne. Uudenlaisia ikääntyneiden asumiskonsepteja olisi hyvä saada.
Vaihtoehtoisia rakentamistapoja olisi hyvä saada. Olisi hyvä saada enemmän
pienyhteisöllistä asumista.
Vastaus: hyvä kommentti, vastaavia ajatuksia on ollut ohjelman tiimoilta.
Valtionavustushaku voisi vastata asumisen kehittämiseen.
Kysymys: Miten onnistutaan hankkimaan riittävästi resursseja? Mikään ohjelma ei tule
toteumaan hyvin ilman riittäviä resursseja? Onko keskeisten tavoitteiden osalta saatu
kaikilta puolueilta hyväksyntä/sitoutuminen?
Vastaus: vaikuttavuustavoitteet on päätetty vuoteen 2030. Sen sijaan toimenpiteet ja
niiden rahoitus tulee hallituskausittain.
Kommentti: Vapaaehtositoiminnasta on päävastuussa oikeusministeriö. Tämä johtuu
siitä, että aikanaan kansalaisvaikuttamisen edistäminen sijoittui oikeusministeriöön.
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Päätös: merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.
6. Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen uutisointi ja käynnistys
Vanhusneuvoston jäsen on saanut useita palautteita liittyen Kulkukeskukseen:
1. Tilaaminen puhelimitse hankaloituu eikä hyvin iäkkäillä (>90 v) ole useimmiten
mahdollisuutta nettivaraukseen
2. Systeemi vaikuttaa kovin byrokraattiselta, jäykältä eikä salli pieniäkään
poikkeamia.
3. Yhtenä suurena asiana näyttää olevan tutun autonkuljettajan vaihtuminen. Seniorit
ovat omissa asenteissaan hitaita vaihtamaan yhteyshenkilöä ja ylipäänsä
tutustumaan uusiin ihmisiin. Toistuvasti on tullut esille se, että tuttu ja turvallinen
autonkuljettaja on usein noutanut kotiovelta ja saattanut kotiovelle.
4. Esteettömyyttä ajatellen senioreita ei voi laittaa kävelemään juuri lainkaan, joten
huonosti liikkuvat asiakkaat pelkäävät palvelujen olennaista huononemista.
5. Etenkin samana päivänä useisiin peräkkäisiin hoitoihin/kauppaasiointiin/apteekkiin menon pelätään vaikeutuvan systeemin joustavuuden
puutteen vuoksi.
Kari Sirviö kertoi kulkukeskuksen tilanteesta. Kulkukeskus käynnistyi 2.2.2021.
Käynnistyminen on sujunut melko hyvin. 93,5% matkoista on toteutunut ajallaan. Osa
kuljettajista ei ole vielä osannut käyttää applikaatiota. Kyytien välitys toimii hyvin.
Puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Asiakasneuvontapuhelut ovat saattaneet olla pitkiä.
Päiväautoja on 47 kpl ja sopimusautoja on noin 700. Asiakaskyytejä oli viiden
ensimmäisen toimintapäivän aikana yli 3300 kpl. 116 kyytiä on joko peruttu tai
asiakas ei ole noussut kyytiin. Matka-arvioiden asiakkaiden antama keskiarvo on ollut
3,2 (asteikolla 1-4). 23 minuuttia on kulunut keskimäärin tilauksesta auton tuloon.
Matkan hyväksymiseen on kulunut keskimäärin 23 sekuntia. Kalusto ei aina ole ollut
tilatun mukaista autoa. Näissä on yleensä kyse siitä, että asiakkaan profiili ei ole
vastannut autoa. Palautteita tulee antaa kulkukeskukselle, muuten ne eivät johda
toimenpiteisiin. Palautteessa tulee olla tieto paikasta, ajasta ja asiakkaasta, jotta
voidaan selvittää, mistä on kyse. Palautetta voi antaa soittamalla, netin tai sähköposti
kautta. Jos tilattu auto tulee etuajassa, auto odottaa tilauksen mukaan. Sopimuksissa
on kielitaitovaatimus kuljettajille. Puhelinpalvelun ruuhkautuminen, puheluita on ollut
yli 250, ja ne ovat pitkäkestoisia. Jonotusaika on 1mi 31 sekuntia. Alkuinformaatio
puhelussa on 20 sekuntia. On sanottava, että puhelut nauhoitetaan (suomi, ruotsi,
englanti). Kuljettajille on oma linja, noin 1500 puhelua on tullut ensimmäisten päivien
aikana. Kun kuljettajat oppivat käyttämään applikaatiota, nämä puhelut vähenevät.
Jos asiakas ottaa kyydin lennosta, hänen tulee ilmoittaa siitä soittamalla
kulkukeskukseen.
Käsittelystä
Kysymys: kuinka monelle asiakkaalle on annettu vakiotaksioikeudet?
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Vastaus: ei ole tietoa, koska vammais- ja vanhusten palvelut tekevät nämä arviot.
Kysymys/kommentti: asiakas- ja puhelinpalveluun ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan
muutamia epäonnistuneita keikkoja on ollut. Oikeanlaisen auton saaminen on
tärkeää, ettei asiakas jää ulos pakkaseen odottamaan siksi, ettei auto pääse
kohteeseen.
Vastaus: jos sotaveteraaneilla olisi vakiotaksioikeus, helpottaisi kulkukeskuksen
toimintaa.
Kysymys: onko Espoo yksin kulkukeskuksen kanssa? Onko Kirkkonummi mukana?
Aiemmin Rinnekodista on voitu tehdä yhteismatkoja mm. Kirkkonummelle, nyt on ollut
hankaluuksia. Logo tuulilasissa on liian suuri kuulemma.
Vastaus: Espoo on tällä hetkellä yksin. Kulkukeskuksen kuntasopimuksen
hyväksyminen on kesken. Päätöksentekoon on nousut vastustusta. Jos muut kunnat
eivät tule sopimukseen, kirkkonummelainen asiakas ei välttämättä voi tulla kyytiin
mukaan. Logoa mietitään ja kehitetään. Liian pienikään logo ei voi olla.
Kysymys: Vakiotaksioikeuden hakeminen kestää tällä hetkellä. Kielitaitovaatimus ei
täyty, ruotsinkielistä palvelua on ollut vaikea saada.
Vastaus: vakiotaksiruuhkasta ei kulkukeskuksessa ole tietoa. Aina pyritään saamaan
oikeakielinen vastaaja puhelinpalvelussa. Taksinkuljettajan on annettava aina kuitti.
Vastaus: vanhusten palveluissa ei ole jonoa vakiotaksioikeuden saamiseksi.
Päätös: merkittiin esitys ja tilanne tiedoksi.
7. Korona -rokotukset
Rokotusryhmän puheenjohtaja Tuula Heinänen kertoi Espoon korona -rokotusten
tilanteesta. Espoo on saanut noin 6500 rokoteannosta. Tehosteet annetaan jatkossa
12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Nyt ollaan siirtymässä 80 -vuotta
täyttäneiden ryhmän rokottamiseen. Tavoitteena on, ettei yhtään rokoteannosta mene
hukkaan, vaan kaikki saadaan käytettyä. Melkein puolet yli 85 -vuotiaista espoolaista
on rokotettu (80 -vuotiaille ollaan avaamassa ajanvarausta). Hoivakodeissa on
rokotettu asukkaat. Kotihoidossa rokotetaan myös samassa taloudessa asuvat 70 vuotiaat ja vanhemmat läheiset. Kotihoidon rokotteet toteutuvat viikoilla 7 ja 8.
Käsittelystä
Kysymys: nyt on siis tiedossa, milloin kotihoidon asiakkaat ja 80 -vuotta täyttäneet
ovat rokotusvuorossa. Vielä ei siis tiedetä, milloin 75 -v saavat rokotteet?
Vastaus: ei vielä tiedetä 75 -v rokotteiden aikataulusta, koska ei tiedetä, milloin
rokotteita saadaan. Myöskään kaikkia rokotteita ei suositella vanhemmalle ikäryhmälle
Kysymys: Vantaa ja Helsinki ovat edellä Espoota rokotteiden antamisessa. Onko
Espoo siis saanut vähemmän rokotteita?
Vastaus: Espoo onkin kysellyt rokotteiden jakautumisesta. Luultavasti rokotteet ovat
jakautuneet melko oikeudenmukaisesti. Myös rokotuskattavuus vaikuttaa. Jos
Espoossa on suhteessa suurempi 85+ ryhmä, päästään rokottamaan nuorempia
myöhemmin.
Kysymys: miksi Mäkkylässä olevan palvelutaloin asukkaita (noin 20) ei voida rokottaa
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paikanpäällä?
Vastaus: hoivakodeissa on rokotettu, mutta ei vielä palvelutaloissa. Palvelutalojen
rokotukset kulkevat kotihoidon rokotteiden kanssa. Myöskään Pfizerin rokotetta ei ole
helppo kuljettaa kotiin.
Kysymys: kun siirrytään alle 80 -v ryhmiin, voidaanko rokottaa samassa taloudessa
asuvat ikääntyneet samalla tai voiko varata samaan aikaan/peräkkäin useamman
ajan?
Vastaus: vielä ei ole tarkkaa tietoa, mutta järkevää se olisi.
Kysymys: tukeeko kutsukirje vai pitääkö varata itse aika?
Vastaus: suositus on, että aika varataan ensisijaisesti sähköisesti, mutta
puhelimellakin voi varata. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse, sitä vähemmän
luultavasti tarvitaan kirjeitä
Kommentti. Vantaalla yli 80 -vuotiaat ovat saaneet peräkkäiset ajat rokotukseen.
Kysymys: Kirje on vanhemmille ryhmille tärkeä. On hankalaa, kun ei saa aikaa, jos ei
ole rokotetta. Ruotsinkieliset sivut ovat olleet viikon jäljessä. Tietoa pitäisi korjata, jotta
ihmiset eivät soita turhaa.
Vastaus: Ongelma oli, että kirje herätti kiinnostusta niin paljon, että puhelinlinja meni
tukkoon, kun nekin henkilöt soittivat, joiden vuoro ei vielä ollut. Viedään viestiä
eteenpäin, että ruotsinkieliset sivut pidetään ajan tasalla.
Kommentti: voisiko ottaa oppia Vantaan virheistä?
Vastaus: kuntien tartuntatautivastaavat ovat verkostoituneet, sähläämistä on ollut
useimmilla kunnilla.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
8. Senioripaneeli
EEK, Espoon eläkeläisten keskusliitto ry, suunnittelee senioripaneelia ennen
kuntavaaleja. Tarkoitus on toteuttaa tapahtuma yhtenä tai jopa 3-5 sarjan
tapahtumana keskeisimmissä kaupunkikeskuksissa viikon tai kahden aikana.
Tarkoitus on kutsua 5 kuntavaalikandidaattia tentattavaksi ikääntyneitä koskevissa
asioissa. Poliittiset puolueen voivat lähettää paneelin yhden paikallisen
kuntavaaliehdokkaan. EEK:lla on suunnittelutyöryhmä, joka pohtii tilaisuuksien
yksityiskohtia. Ensimmäinen paneelipaikka on varattu Ison Omenan Stagelle
19.3.2021 klo 12 – 14. Paneelista vastaa EEK jäsenyhdistyksineen. On mahdollista,
että korona -virustilanne ei salli suunnitelman toteuttamista. Vanhusneuvostolta on
kysytty, onko vanhusneuvostolla mitään sitä vastaan, että EEK järjestää kyseisen
tilaisuuden. Todettiin, ettei vanhusneuvostolla ole tällaista tilaisuutta vastaan mitään.
Tilaisuus sopii hyvin EEK:n järjestettäväksi. Pentti Walkama osallistui EEK:n
tilaisuuden lounastapaamiseen. Tavoitteena on järjestää ainakin yksi
vaalitenttitilaisuus Iso Omenan Stagella tai etänä. EEK ottaa mielellään vastaan
vanhusneuvostolta 4-5 teemaa, joista poliittisilta päätöksentekijöiltä voidaan kysyä.
Eräs puolue on linjannut, ettei ainakaan helmikuussa sen toiminnassa saa
järjestää/mainostaa mitään tapahtumaa toistaiseksi. Maaliskuussa ei näytä olevan
sellaisia olosuhteita, ettei live -tapahtumaa voida järjestää koronatilanteen takia.
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Käytännössä tilaisuudet tulee järjestää vain etänä.
Järjestääkö vanhusneuvosto tänä vuonna oman vaalitilaisuuden vai ei?
Kannatetaan, että vanhusneuvosto on mukana tai tukee vaalitenttejä, mutta
vanhusneuvoston ei tarvitse itse järjestää ko. tilaisuutta. Luontevammin tilaisuuden
järjestäminen sopisi EEK:lle kuin vanhusneuvostolle. EEK:ssa on kaikkien
eläkeläisyhdistysten edustus. Vanhusneuvosto on kaupungin virallinen elin, jolle ei
niin luontevasti sovi vaalitilaisuuksien järjestäminen. Kukin vanhusneuvoston jäsen
voi halutessaan auttaa EEK:a järjestämään tilaisuuden. Kannatetaan, että EEK
järjestää halutessaan tilaisuuden. Ajatus siitä, että vanhusneuvosto esittäisi 4-5
teemaa vaalitilaisuuteen liittyy siihen, että vanhusneuvoston jäsenet ovat kuulleet
paljon ikääntyneisiin ja heidän palveluihinsa liittyvistä haasteista. Pentti Walkamalle
tai Seppo Peltoselle voi toimittaa teemaehdotuksia. Ehdotettiin teemaksi elä ja asu seniorikeskusten palveluverkon vahvistamista. Teams -kokous alle 100 hengelle on
toistaiseksi maksuton.
Päätös: Merkittiin tilaisuus ja valmistelut tiedoksi. Vanhusneuvosto tukee EEK:a, jos
se järjestää vaalitilaisuuden tai tilaisuuksia. Vanhusneuvosto suosittelee toistaiseksi
vain etätilaisuuksien järjestämistä.
9. Odotusajat päivitetty nettiin
Odotusajat Espoon nettisivuilla

Loka-marraskuun odotusajat on päivitetty nettiin. Keskimäärin vanhusten palvelut on
järjestetty Espoossa lain edellyttämissä määräajoissa. Kuitenkin vuoden 2020 aikana
yksittäiset ihmiset eivät päässeet palvelutarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa tai
geriatrien poliklinikan ensikäynnille 90 vuorokauden kuluessa. Osa viivästyksistä johtui
asiakkaasta ja geriatrian poliklinikan sulusta koronan vuoksi. Geriatrian poliklinikan
tilanne saatiin kuitenkin korjattua vuoden loppuun mennessä. Viedään odotusaikojen
toetutuminen tiedoksi myös vanhusneuvostolle
Käsittelystä
Kommentti: Espoo.fi -sivuilta löytyy myös terveysasemien ja suunterveydenhuollon
odotusaikatiedot, joissa lukee, ettei niitä ole päivitetty keväältä ja kesältä 2020.
Joulukuulta on tietoja. Kiinnostaa, miten terveyspalvelujen puolella odotusajat
päivittyvät ja toteutuvat.
Kommentti: on tullut palautetta, että pitkäaikaissairaiden on ollut vaikea päästä
lääkärinvastaanotolle. Mistä johtuu, ettei terveyspalvelujen tilastointia päivitetä?
Vastaus: vanhusten palveluissa ei tiedetä tästä, mutta selvitetään asiaa.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
10. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnan
kokoukseen
Matti Lyytikäinen esitteli lausuttava asiaa: palvelusetelin arvon nosto tehostetussa
palveluasumisessa.
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Päätös: merkittiin esitys tiedoksi ja todettiin, että vanhusneuvosto on jo antanut
lausunnon asiasta.
11. Vanhusneuvoston toimintakertomusluonnos 2020
Toimintakertomusluonnos on lähetetty kutsun liitteenä.
Päätös: hyväksyttiin toimintakertomus. Mikäli vanhusneuvoston jäsenillä on lisättävää
luonnokseen, ne lähetetään 12.2.2021 klo 12 mennessä sihteerille.
12. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
9.1 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Esteettömyysohjelman nelivuotiskausi on päättynyt ja raportti on valmistunut.
Raportti etenee valtuustoon tiedoksi. Vanhusneuvosto on ollut laatimassa raporttia
osaltaan. Vanhusneuvosto voi lausua raportista halutessaan. Mikä olisi järkevä tapa
käsitellä asiaa?
Todettiin, että raportti lähetetään vanhusneuvoston jäsenille ja he tutustuvat siihen.
Käsitellään vanhusneuvostossa raporttia myöhemmin.
Käsittelystä
Kysymys: Raportin saatekirjeenä pyydetään vaikuttamistoimielimiltä lausuntoja.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 17.2.2021.
Vastaus: vaikka tekninen lautakunta käsittelee asiaa 17.2, niin on aikaa antaa
lausunto, koska asia menee valtuustoon asti.
Kysymys: kuuluvatko porrashissit hissiavustusten piiriin?
Vastaus: Riippuu toteutuksesta. Jos hissiin saadaan apuväline mukaan, niin tukea
voi saada. Jos kyseessä on yhden henkilön apuväline, sellaiseen avustukseen on
muita mahdollisuuksia.
Kysymys: Lumenauraamisessa syntyy usein lumivalli tontin liittymän kohdalle.
Onko tähän jotain sopimuksia?
Vastaus: Tämä on vaikea asia jokaisen lumisen talven aikana. Lumivallin
poistaminen on kiinteistön velvoite. Asiaa on myös vaikea muotoilla sopimuksiin,
koska kaikkia lumivalleja ei ole tarkoituksenmukaista aurata pois. Yritetään viedä
asiaa eteenpäin ja saada parannusta asiaan.
Kommentti: myös lasten kohdalla kinokset voivat olla korkeampia kuin lapset, eikä
näkyvyyttä ole.
Korjausavustuksiin on tullut muutos. ARAsta voivat hakea avustuksia 65+ vuotiaat
henkilöt. Kotitalousavustusta voi saada esteettömyyteen, hissiin jne. enintään 50%.
Päätös: Raportti lähetetään vanhusneuvoston jäsenille ja he tutustuvat siihen.
Käsitellään vanhusneuvostossa raporttia myöhemmin.
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9.2 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Tällä hetkellä on rakennustyömailla ja kouluissa pienempi korona -epidemioita.
Sairaalahoidon tilanne on paranemassa, pääkaupunkiseudun kaupunkien omien
sairaaloiden hankalat osastoepidemiat ovat rauhoittumassa. Tänään tehohoidossa
Uudellamaalla oli 7 henkilöä. Espoo on edelleen leviämisvaiheessa.
Kotihoidon pysäköintiasia ei ole edennyt. Sovittiin, että laaditaan vanhusneuvoston
nimissä kirje kaupunginjohtajalle ja perusturvajohtajalle. Perusturvajohtajan tulee
tehdä päätös pysäköinnistä. Vanhusneuvosto toivoo, että asia toteutetaan
mahdollisimman pikaisesti, viimeistään maaliskuussa.
Preventiivisen pilotin suunnittelu on viivästynyt. Nestorin päällikön vaihdos on
meneillään ja vaikuttanut asiaa. Suunnittelu käynnistyy lähiaikoina.

13. Muut asiat:
Tiedoksi:
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset ja järjestötapaaminen
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset (keskiviikkoisin 12.30-15.30, paitsi 12.5 klo
12-16):
10.3.2021
7.4.2021
12.5.2021 lyhyt kokous klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen 13.30-16

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
Anu Helle
pöytäkirjan tarkastaja
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