Hyväksytty 1.2.2017
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2016

Vanhusneuvoston jäsenet
Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olli Männikkö ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa
Lahtinen.
Vanhusneuvoston varsinaisina jäseninä toimivat Matti Passinen, Juhani Kytö, Stig
Kankkonen, Antero Krekola, Heikki Konttinen, Marjaterttu Einiö, Börje Eklund, Lasse
Hoffman, Irma Ruuskanen-Sere, Esko Meuronen, Leevi Väisänen, Brita Pawli, Helena
Pyhälahti-Räisänen.
Varajäseninä toimivat Pirkko Törmänen, Leena Tuohiniemi, Leena Karhu, Pirkko Liikanen,
Harriet Klar-Nykvist, Riitta Lahikainen, Arja Kivimäki, Anja Purhonen. Yrjö Viitasaari toimi
1.1.2016- 8.2.2016 ja hänen tilalleen valittin Hannele Luukkonen . Ulla Lehtiniemi toimi
varajäsenenä 9.2.2016-31.12.2016. Anna-Liisa Lohikoski toimi varajäsenenä 1.1.201531.12.2016.
Vanhusneuvoston sihteerinä toimi Espoon vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Niina
Savikko.

Päätöksentekoelinten seuraaminen
Vanhusneuvosto valitsi keskuudestaan vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä oli seurata
sovittujen päätöksentekoelinten toimintaa senioreiden näkökulmasta
1. Kaupunginhallitus: Stig Kankkonen
2. Kaupunginvaltuusto: Marja-Liisa Lahtinen
3. Kaupunkisuunnittelulautakunta: Juhani Kytö
4. Liikunta- ja nuorisolautakunta: Matti Passinen
5. Rakennuslautakunta: Esko Meuronen
6. Svenska Rum: Brita Pawli
7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Irma Ruuskanen-Sere
8. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Helena Pyhälahti-Räisänen
9. Tekninen lautakunta: varajäsen Gustav Båsk
10. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Antero Krekola
11. Elä ja asu -yhtiön johtokunta: Heikki Konttinen
12. Ympäristölautakunta: Marjaterttu Einiö
13. Palveluliikelaitosten johtokunta: varajäsen Leena Tuohiniemi
14. Pelastuslaitoksen johtokunta: Börje Eklund
15. Kulttuurilautakunta: Lasse Hoffman

16. Lisäksi päätettiin, että yhteistyöstä vammaisneuvoston kanssa vastaa Marja-Liisa
Lahtinen.
17. Vammaisneuvoston "Rakennetaan Kaikille" työryhmän toimintaan osallistui Esko
Meuronen
18. Espoon turvastrategia - liikenneturvallisuustyöryhmää osallistui Olli Männikkö.
Tehtävää on pyritty toteuttamaan muun muassa sähköpostin vaihdolla ja tapaamisten
järjestämisellä tulosyksikön johtajan kanssa sekä seuraamalla lautakunnan esityslistoja ja
pöytäkirjoja. Vanhusneuvoston jäsen on osallistunut vammaisneuvoston ja Rakennetaan
kaikille - ja Espoon turvastrategia - liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksiin.
Toimikunnat
Vanhusneuvosto valitsi keskuudestaan jäsenet eri toimikuntiin, joiden jäsenet ovat
aktiivisesti osallistuneet työryhmien ja toimikuntien työskentelyyn
1. Lausuntotoimikunta: Olli Männikkö ja Marja-Liisa Lahtinen
2. Ikääntymispoliittisen ohjelman työryhmä: Olli Männikkö, Juhani Kytö, Antero Krekola,
Lasse Hoffman, Marja-Liisa Lahtinen, Helena Pyhälahti ja Matti Passinen
3. Uuden ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeenarviointi yksikön (NOPSA/Nestori)
perustamisen työryhmä: Olli Männikkö, Börje Eklund ja Marja-Liisa Lahtinen
4. Juhlatoimikunta: Brita Pawli, Börje Eklund, Marjaterttu Einiö ja Riitta Lahikainen
5. Järjestöavustustenjakotoimikunta: Olli Männikkö, Antero Krekola, Lasse Hoffman,
Heikki Konttinen, Matti Passinen ja Irma Ruuskanen-Sere
6. Aloitetoimikunta: Marja-Liisa Lahtinen, Olli Männikkö ja Brita Pawli

Kokouksissa käsiteltyjä asioita
Vuoden 2016 aika pidettiin yhteensä 8 vanhusneuvoston kokousta. Kokouksissa on käsitelty
muun muassa seuraavia asioita:
Toimintakertomuksen hyväksyminen
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2016-2021 ohjelman päivitys ja
lausunnon antaminen
Matinkylän Elä ja asu -keskuksen hankesuunnitelma
Pitkäaikaishoidon kannustinpalkkiomalli ja sen tulokset
Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu
Aloitteet (saapuneet ja aloitteiden vastaukset)
Osallistuva Espoo -poikkihallinnollisen ohjelmaan kuuluvan Vaikuttamistoimielimet ja uusi
kuntalaki -toimenpiteen esittely.

Päivystysosaston toiminta
Eläkeläisaterioiden subventointi
Kotihoidon pysäköinnin haasteet
Laatu- ja potilasturvallisuusselvitys
Potilasasiamiehen selvitys
Espoo.fi sivujen muutokset
Valviran kaltoinkohteluraportti
Palliatiivinen hoito
Matinkylä-Olarin terveysasemamuutokset
Sote-uudistus
Tapiolan palvelukeskuksen muutto
Omaishoidontuen toimintaohjeen päivitys
Vastuutyöntekijöiden rooli
Järjestöavustusten lausunto
Vanhusneuvoston osallistamisen periaatteet ja lausuntokäytäntö
Vastaaminen Ympäristöministeriön kyselyyn
Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto
Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely

Lisäksi lähes joka kokouksessa vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen on esitellyt
Espoon vanhusten palveluiden ajankohtaisia asioita.

PKS- vanhusneuvostojen kokous
Espoo isännöi PKS-vanhusneuvostojen kokousta 20.10.2016. Kokoukseen osallistui lähes
40 vanhusneuvostojen edustajaa. Kokouksessa vanhusneuvostot kävivät läpi ajankohtaiset
kuulumisensa ja hallituksen kärkihankkeen muutosagentti Seija Meripaasi esittäytyi ja kertoi
kärkihankkeesta. Lisäksi Helsingin kaupungin kaupunginsihteeri Annikki Thodén kertoi soteuudistuksesta. Vanhusneuvostot valmistelivat yhteistä lausuntoa arvokkaasta vanhuudesta,
jossa otetaan kantaa vanhuspalvelulain uudistuksiin. Lausunnon työstövaiheessa kuitenkin
hallitus linjasi että hoitaja mitoitusta ei lasketa. Tästä syystä Espoon vanhusneuvosto
valmisteli kannanoton vanhusneuvostojen säilyttämisestä kunnissa sote-uudistuksen
jälkeenkin.
Vierailukohteet

Vanhusneuvosto vieraili vuoden 2016 vanhusten palveluita tarjoavassa niin kunnan kuin
yksityisenkin toimijan paikassa.
Espoon uuden sairaalan päivystysosasto ja HUS:n päivystys
Palvelutalo Hopeakuu
Esperin Hoivakoti Jänismäki

Lausunnot
Täyttä elämää ikääntyneenä - Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin
tukemiseksi 2016-2021
Matinkylän Elä ja asu -keskuksen hankesuunnitelma
Leppävaaran elä ja asu -keskuksen palveluverkkomuutokset
Järjestöavustusten yleiset ehdot
Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu
Esteettömyysohjelma
Hallituksen lakiesitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiseksi vaikuttamistoimielimiä koskevan säätelyn osalta.
Järjestöavustusten jako
HUS-ERVA – alueen yhtenäisten apuvälineiden luovutusperusteiden noudattaminen
Espoossa yhdessä Vammaisneuvoston kanssa

Kannanotot
Vanhusneuvosto otti kantaa Matinkylän ja Olarin terveysasemien muutoksiin, jotta
Puolarmetsän terveysaseman käyttäjien ei olisi tarvinnut siirtyä Tapiolan asiakkaiksi.
Kannanotto lähetettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi.
Vanhusneuvosto otti kantaa myös eläkeläisaterioiden subventoinnin loppumiseen.
Kannanotossa todettiin että eläkeläisten tulee saada ruokaa alennuksella, mutta tappiolla
ruokaa ei pidä myydä. Kannanotto lähetettiin Espoo Cateringille, kaupungin hallitukselle ja
sosiaali- ja terveystoimen johtajalle.
Yhdessä PKS-kuntien vanhusneuvostojen kanssa Espoon vanhusneuvosto on antanut
kannanoton HSL:lle Kutsuperusteisesta joukkoliikennettä ikääntyneille ja liikuntaesteisille
lisättävä.
Vanhusneuvosto otti kantaa Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen puolesta.
Vanhusneuvosto myös muistutti lautakuntaa lausunnon pyytämisestä vanhusneuvostolta
Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman käsittelyn aikana. Asiasta ei oltu pyydetty
lausuntoa.

Muu toiminta
Vanhusneuvosto osallistui Osallistuva Espoo -poikkihallinnollisen ohjelmaan kuuluvan
Vaikuttamistoimielimet ja uusi kuntalaki -toimenpiteen ryhmähaastatteluun, jossa tavoitteena
oli löytää hyviä keinoja vaikuttaa. Toimenpide tuotti ohjeen kunnan virkamiehille ja
lautakuntavalmistelijoille vaikuttamistoimielinten osallistamisen periaatteista ja
lausuntokäytännöistä. Nämä on käyty esittelemässä jokaisen toimialan johtoryhmissä
kaupungin sihteerin toimesta.
Vanhusneuvosto on tiedottanut aktiivisesti järjestöjä muun muassa järjestökirjeiden ja
sähköpostien avulla. Vanhusneuvosto järjesti myös järjestötapaamisen 19.5.2015
Valtuustotalon kahviossa. Tapaamiseen osallistui 29 järjestöjen edustajaa. Tapaamisessa
vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi Seniorineuvonta ja palveluohjaus
yksikön toiminnan aloittamisesta ja vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat. Puheenjohtaja
Olli Männikkö esitteli Täyttä elämää ikääntyneenä - Suunnitelma Espoon ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021, jonka jälkeen järjestöjen edustajat pohtivat
miten he voivat tukea suunnitelman toteutumista järjestötoiminnan avulla. Tilaisuudessa
käytiin läpi myös aloitteet joita vanhusneuvosto oli pyytänyt vanhus- ja eläkeläisjärjestöiltä.
Tilaisuuden lopuksi järjestöt saivat kertoa kuulumisiaan ja esittää kysymyksiä.
Aloitteiden pohjalta vanhusneuvosto on lähestynyt eri tahoja, kuten Omniaa,
Työväenopistoa, Espoo Cateringia, kaupungin hallitusta, Espoon yrittäjiä ja kauppakamaria.
Sykettä Syksyyn juhlaa vietettiin perinteiseen tapaan Tapiolan kulttuurikeskuksessa
16.10.2015.
Vanhusneuvosto jatkoi aktiivista yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa. Vanhusneuvoston
jäsen on osallistunut Rakennetaan kaikille -työryhmän kokouksiin ja ollut vaikuttamassa
siihen, että rakenteilla olevissa kohteissa otetaan huomioon niin ikääntyneet kuin
vammaisetkin kuntalaiset.

