ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston kokous 2/2016

Pöytäkirja

Aika:

2.3.2016 klo 12.00-13.30 RYHMÄHAASTATTELU
2.3.2016 klo 13.30-15.30 KOKOUS

Paikka:

Haastattelut Keskustan ja Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmähuone
Valtuustotalo, Espoontie 5 (jako huoneisiin tapahtuu aulassa)
Kokous TV-studio, 0 krs, Valtuustotalo, Espoontie 5, Kartalla

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
Varajäsenet
Harriet Klar
Pirkko Liikanen
Riitta Lahikainen
Kutsutut osallistujat
Veikko Simpanen
Kristiina Mustakallio
Sihteeri
Niina Savikko
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys. Lisättiin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanotto
”Hyvät liikennepalvelut ikääntyneiden aktiivisen elämän edellytys” muihin asioihin.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Marja-Liisa Lahtinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.

5. Matinkylän Elä ja asu keskuksen hankesuunnitelma (klo 13.30)
Hankepäällikkö Aulikki Torniainen tilasuunnittelukeskuksesta esittelee Matinkylän Elä
ja asu keskuksen hankesuunnitelman.
Matinkylän Elä ja asu keskuksen
hankesuunnitelma on menossa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi
23.3.2016. Vanhusneuvostolta pyydetään lausuntoa hankesuunnitelmasta.
Matinkylän elä ja asu -keskus sijoittuu Ison Omenan välittömään läheisyyteen. Silta
yhdistää elä ja asu -keskuksen Ison Omenan palvelutoriin. Kalapuisto on vieressä.
Valitus kaavamuutoksesta on tehty, mutta kaupunki on kuitenkin jatkanut
hankesuunnittelua.
Matinkylän Elä ja asu -keskukseen tulee 153 esteetöntä 25 neliön asuntoa (6
kerroksessa 5x27 kpl, 1x18 kpl asuntoja). Asunnot ovat vuokralaisten omia ja niissä
ollaan vuokralla. Irtokalusteet tulevat olemaan asiakkaan omia vain kodikas
kattovalaisin ja sähköinen sänky ovat valmiina. Omien asuntojen lisäksi elä ja asu keskuksessa on paljon yhteistä tilaa, mm. palvelukeskus, ruokasali, kuntosali,
liikuntasali. Esitettiin toive että palvelukeskuksen tilat olisivat muokattavissa
erikokoisiksi liikuteltavilla seinillä. Liiketilaa ei ole varattu. Autopaikat (max 68) tulee
rakennuksen alle, joista 30 on varattu kotihoidolle. Ison Omenan parkkipaikat ovat
myös lähellä. Yhtenä vaihtoehtona on myös tien toisella puolella olevan rakenteilla
olevan kohteen alla.
Pariskunnat voivat mahdollisuuksien mukaan majoittua vierekkäisiin, mutta erillisiin
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huoneisiin. Tämä herätti keskustelua. Todettiin, että Viherlaakson Sylvikodissa on
ratkaistu asia liukuovella. Aulikki kuitenkin kertoi ettei liukuovi ole äänieristetty.
Vanhusneuvosto suosittelee miettimään ratkaisuja väliseinän ratkaisuksi.
Elä ja asu -keskuksen siipiratkaisu mahdollistaa oman osion käyttöönoton
muistisairaille.
Päätettiin antaa lausunto hankesuunnitelmasta. Lausunto tulee olla Aulikki
Torniaisella 7.3.2016. Lausuntoa valmistelemaan valittiin Esko Meuronen, Antero
Krekola, Marja-Liisa Lahtinen ja Heikki Konttinen. Myös muut voivat osallistua tai
lähettää lausuntoon aiheita Eskolle. Esko Meuronen toimii koolle kutsujana. Lausunto
lähetetään sihteerille 7.3.2016 aamuun mennessä, vanhusneuvosto kommentoi
päivän aikana, sihteeri lähettää lausunnon päivän päätteeksi Torniaiselle.
6. Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Niina Savikko kertoo vanhusten palveluiden
ajankohtaisista asioista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.2.2016 kokouksessaan käsitellyt uudelleen
käyttösuunnitelmaa, joka jäi pöydälle edellisessä kokouksessa kun asiakasmaksut
palautettiin valmisteltavaksi uudelleen. Samoin asiakasmaksut käsiteltiin uudelleen.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen seuraavin lisäyksin:
· Lautakunta esittää, että suun terveydenhuollossa sovellettaisiin samaa
maksuvapautuskäytäntöä, joka on käytössä terveyskeskuksen
avosairaanhoidossa, jolloin suun terveydenhuollon maksua ei peritä seuraavilta
espoolaisilta asiakasryhmiltä: valtion maksaman laskennallisen korvauksen
piirissä olevat pakolaiset, päätoimiset opiskelijat, täyttä kansaneläkettä saavat,
takuueläkettä saavat, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai
kotoutumistukea saavat, Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät,
varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet.
· Lautakunta pyytää edelleen selvittämään mahdollisuutta luopua
terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Lautakunta toivoo
että selvityksessä otetaan huomioon Espoon vammaisneuvoston 14.2. antama
lausunto ja samoin THL:n tutkimusprofessori, johtaja Markku Pekurisen lausunto.
Vanhusten palvelut esitti käyttösuunnitelmassa 1,99 miljoonan lisärahan käytön
kohteiksi seuraavia:
Omaishoidon lakisääteisten vapaiden käytön lisäämiseen
250 000 €
Omaishoidon tuen mahdollistaminen entistä useammalle
500 000 €
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Kotiutustiimin henkilöstöresurssin lisääminen
Kotihoidon henkilöstöresurssien lisääminen
Uuden teknologian käyttöönotto kotona asumisen tukemiseen
Tehostetun asumispalvelun lisääminen
YHTEENSÄ

100 000 €
450 000 €
100 000 €
590 000 €
1 990 000 €

NOPSAn päälliköksi on valittu Sirpa Immonen. Immonen aloitti tehtävässä 1.3.2016.
NOPSA yksikön aloittaminen siirtyy keväästä 1.6.2016.
Ikääntymispoliittinen ohjelman (IPO) työstäminen on edennyt viimeistelyvaiheeseen
toimialojen ja vanhusneuvoston lausuntojen pohjalta. IPO menee 23.3.2016 sosiaalija terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7. Toimintakertomuksen hyväksyminen
Vanhusneuvoston jäsenet ovat toimittaneet sihteerille kuvauksia siitä miten he ovat
toteuttaneet päätöksentekoelinten toiminnan seurantaa senioreiden näkökulmasta.
Hyväksytään näiden kuvausten perusteella täydennetty toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

8. Matinkylän ja Olarin terveysasemien remontti ja muutto suunnitelmien
vaikutukset ikääntyneiden palveluihin
Keskustellaan asiasta ja mietitään miten voidaan vaikuttaa suunnitelmiin.
Eetu Saluselle on toimitettu aihetta koskeva aloite Antero Krekolan aloitteesta.
Salunen on vastannut, että vastaa siihen kirjallisesti.
ESPOON KAUPUNKI
esitys terveysasemajärjestelyistä 8.2.2016.docx

Tämän hetkisen kaupungin suunnitelman mukaan Puolarmestän Omalääkärisi
terveysasema siirtyisi elokuussa valmistuvalle Ison Omenan palvelutorille. Matinkylän
terveysasema siirtyisi Tapiolan terveysasemalle Matinkylän terveysaseman
peruskorjauksen ajaksi. Asiaa on toivottu sosiaali- ja terveyslautakunnan listalle
23.3.2016.
Todettiin, että Puolarmetsän kiinteistössä on homeongelmaa joka on hankaloittanut
henkilökunnan hyvinvointiin.
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Vanhusneuvosto ehdottaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se tutkisi voisiko
Omalääkäri Puolarmetsän terveysasema muuttaa 10.12.2014 pykälä 103 (Lausunto
Matinkylän terveysaseman hankesuunnitelmasta) mukaisesti Isoon Omenaan sen
jälkeen kun Matinkylän peruskorjaus on suoritettu.
Päätettiin että sihteeri laittaa yllä olevan ehdotuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan
sihteerille pyynnöllä välittää tieto lautakunnan jäsenille.
9. Vanhusneuvoston
internetsivuilla

nettisivujen

paikan

muuttuminen

Espoon

kaupungin

Vanhusneuvoston nettisivut on siirretty senioripalveluiden alta päätöksenteon alle,
jonne on kerätty kaikki muutkin neuvottelukunnat ja neuvostot. Uudesta sijainnista
löytyy kaikki vanhat tutut vanhusneuvoston asiat.
Uusi osoite on:
http://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat_ja_neuvostot/Vanhusneuvosto
Päätös: Merkittiin tiedoksi
10. Ikääntymispoliittisen ohjelman (IPO) lausunto tiedoksi
Vanhusneuvoston kokouksessa 10.12.2015 ja 25.1.2016 esitettiin luonnos
ikääntymispoliittisesta ohjelmasta. Tammikuun kokouksessa päätettiin, että Juhani
Kytö, Antero Krekola, Lasse Hoffman, Matti Passinen, Helena Pyhälahti-Räisänen
sekä Marjaterttu Einiö tekevät lausuntoehdotuksen, jota muut saavat kommentoida.
Lausunto lähetettiin sähköpostitse ja se hyväksyttiin sellaisenaan.
Lausunto ja kommentti koskien palvelujen saamisesta äidinkielellä lähettiin IPOtyöryhmän puheenjohtajalle. Lopullinen lausunto liitteenä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
11. Kuntalaisten yhteydenotot vanhusneuvoston jäseniin (klo 15.00-15.15)

12. Muut asiat (15.15-15.30)
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12.1. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanotto ”Hyvät
liikennepalvelut ikääntyneiden aktiivisen elämän edellytys”
Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto on muotoiltu uudelleen
ja se on ollut hyväksyttävänä vanhusneuvostojen puheenjohtajilla. Kannanotto
liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin kannanotto.

12.2. VR:n hintamuutosten vaikutukset
Eläkeläisten keskusliitto on tiedotteessaan 22.2.2016 on todennut, että VR:n
hintamuutokset vaikuttavat ikääntyneiden harrastetoimintaan liikkumiseen. Päätettiin
jäädä seuraamaan tilannetta.
12.3. Liukuesteet ikääntyneille
Nurmijärven kunta on maksanut vuodesta 2005 lähtien yli 65-vuotiaille kuntalaisille 10
euron korvauksen näiden hankkimista liukuesteistä.

Vanhusneuvosto on päättänyt ehdottaa, että kaupungin talousarvioon varataan
määräraha siihen, että espoolaisille annetaan kaikille ikääntyneille liukuesteet ensi
vuonna.
12.4. Senioreiden inkontinenssisuojat
Kaupunki on kilpailuttanut inkontinenssisuojat ja suojatoimittaja on vaihtunut. Sekä
henkilökunnalta, että asukkailta on tullut paljon palautetta todella huonoista suojista.
Vanhusneuvosto toteaa, että kilpailutuksessa on epäonnistuttu ja laadulle ei ole
annettu riittävää painoarvoa. Vanhusneuvosto ehdottaa, että seuraavia hankintoja
tehtäessä laadulle on annettava suurempi painoarvo.
12.5. Sairaalan kuljetusten omavastuuosuus kohtuullistettaisiin.
Todettiin, että omavastuiden päättäminen kuuluu hallitukselle ja jäämme miettimään
miten asiaa voitaisiin vaikuttaa.

12.6. Hoivakotien kannustinmallin palkinto
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Todettiin, että vanhusneuvoston jäsenet ovat osallistuneet arviointiraatiin. Palkinnon
saaja julkaistaan tänään 2.3.2016.

12.8. Järjestökirje
Todettiin, että jäsenkirje on valmiina. Brita Pawli lähettää vielä Sykettä Syksyyn
liittyvän asian jäsenkirjeeseen, jonka jälkeen se lähetetään järjestöille.

12.9. Tiedottaminen
Keskusteltiin siitä miten haasteellista on tiedottaa ikääntynyttä väestöä. Esimerkiksi
kaksipuoliset printit voivat olla ongelmallisia.

13. Tiedoksi
13.1. Irma Ruuskanen-Seren varajäsenen vaihtuminen
Kaupungin hallitus on 8.2.2016 nimennyt vanhusneuvoston varsinaisen jäsenen Irma
Ruuskanen-Seren varajäseneksi Helena Luukkosen Yrjö Viitasaaren tilalle.
13.2. Vastaus kannanottoon ”Vanhusten kotona asumista tukevia palveluita on
kehitettävä ja lisättävä”
Vanhusneuvosto on saanut apulaiskaupunginjohtajalta vastauksen viimesyksyiseen
kannanottoon. Vanhusten kotona asumista tukevia palveluita on kehitettävä ja
lisättävä, joka oli pk-seudun vanhusneuvostojen yhteinen.

Vastaus
vanhusneuvostolle 23.2.2016.pdf

14. Seuraavien kokousten / tapahtumien ajankohdat
7.4.2016 klo 12.00-13.00 Tutustuminen päivystysosastoon, tapaaminen Jorvin
sairaalan pääovesta aukeavan pääaulan kukkakioskin edessä.
Kokous klo 13.00-15.30 ESP Jorvin srl HK065a

Autot voi jättää Jorvin maksullisille yleisöpysäköintiin varatuille parkkipaikoille, joita
löytyy Jorvin edestä sekä Turuntien toiselta puolelta. Pysäköintipaikkojen saatavuus
Jorvin alueella on valitettavan heikko tai ainakin vaihteleva.
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25.5.2016 klo 12.30-15.30 TV-Studio, Valtuustotalo, Espoontie 5, Kartalla
19.5.2016 klo 12.30-15.30 Järjestöjen tapaaminen, Valtuustotalon kahvio
24.8.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla
29.9.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla
16.10.2016 klo 14.00-17.00 Sykettä syksyyn Tapiolan kulttuurikeskus
20.10.2016 klo 12.00-16.00 PKS-vanhusneuvostojen kokous, Valtuustotalon kahvio
23.11.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla
15.12.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Niina Savikko

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Marja-Liisa Lahtinen
pöytäkirjan tarkastaja
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