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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.
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3. Espoon sairaala esittäytyy
Johtava ylilääkäri Pekka Rantanen esitteli iäkkään espoolaisen hoitoketjua, johon tilanteen ja
tarpeen mukaan kuuluvat kodin lisäksi terveysasema, päivystys, keskussairaala (esim. Jorvi,
Meilahti), kotihoito, terveyskeskusosastot Jorvissa ja kuntoutusosastot Puolarmetsän
sairaalassa sekä pitkäaikaishoito. Espoon sairaalaan kuuluvat Puolarmetsän, Jorvin ja
Muuralan yksiköt. Jorvissa on akuutteja terveyskeskusosastoja 3 ja niissä yhteensä 81
sairaalapaikkaa, Puolarmetsän kiinteistössä on 4 kuntoutusosastoa ja niissä yhteensä 218
sairaalapaikkaa (ortopedistraumatologinen, yleisgeriatria, aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutus
ja saattohoito). Espoon sairaalan avosairaanhoidon yksikössä on kotisairaala, päiväsairaala
(Muuralassa) ja geriatrian poliklinikka (Muuralassa). Espoon sairaala tuottaa lisäksi lääkäri- ja
kuntoutuspalveluja pitkäaikaishoitoon ja sosiaalityön palveluja koko vanhusten palveluille.
Sairaalahoidossa ja kuntoutumisessa on ensisijaista potilaan itsensä tekemät
kuntoutusharjoitteet sekä osallistuminen arjen toimintoihin. Yhä useampi potilas tulee Espoon
sairaalaan päivystyksen kautta. Lonkkamurtumapotilaiden hoitoon on kehitetty ns.
lonkkaliukumäki, joka on lonkkamurtumapotilaiden tehokas ja suunnitelmallinen
hoitoprosessi. Näiden potilaiden kuntoutukseen, kotiutumiseen ja toipumiseen on panostettu
tavoitteellisesti.
Vanhusneuvosto teki kiertokävelyn Puolarmetsän sairaalan tiloissa ja tutustui uuden Espoon
sairaalan testihuoneeseen, joka on rakennettu Puolarmetsän sairaalakiinteistön
kellarikerrokseen.

4. Espoon sairaala -hankkeen tilanne
Elina Kylmänen kertoi uuden Espoon sairaalan suunnittelun nykytilasta. Puolarmetsän tontin
sijasta on tehty esitys, että uusi sairaala rakennetaan Jorvin sairaalan tontille.
Kaupunginhallituksen esitys käsitellään helmikuussa valtuustossa. Uuden sijoituspaikan
perusteluja ovat muun muassa uusi terveydenhoitolaki, joka edellyttää aiempaa parempaa
yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa, uusi palvelumuotoilu (eri sairauksien liukumäkityyppiset hoitoprosessit), hoitopaikkojen väheneminen Jorvin sairaalan peruskorjauksen
yhteydessä, palveluverkon ja talouden näkymät. Jorviin sijoittuva Espoon sairaala tuottaisi
Puolarmetsä- vaihtoehtoon nähden paremmat laboratorio- ja röntgenpalvelut, nopeammin
saavutettavat erikoislääkäripalvelut, toimivat palvelut myös päivystysaikana ja henkilöstön
rekrytoinnin arvellaan olevan helpompaa. Monet yhteistyömahdollisuudet
erikoissairaanhoidon kanssa tuottavat vielä lisää etuja. Uuteen Espoon sairaalaan tulisi
suunnitelmien mukaan noin 260 potilaspaikkaa, noin 12 saattohoitopaikkaa,
kotisairaalatoimintaa, apuvälineyksikkö, suun terveydenhuollon yksikkö ja pysäköintitiloja.
Etenemissuunnitelman mukaan käyttöönotto olisi vuonna 2016.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan liittyen
keskusteltiin vanhusneuvoston edustajien vierailusta peruspalvelu ministerin luona.
Vierailun aiheena oli vanhuslakiluonnos. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 2013.
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Liisa Haverinen
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7. Järjestöavustukset 2012
Maria Rysti esitteli vanhusneuvoston avustustenjakotoimikunnan esityksen. Marianne
Mustajoki kertoi, että vuoden 2012 järjestöavustusten hakuajan jatkoaikaa on esitetty, koska
on käynyt ilmi, että on ollut epäselvyyttä tiedonsaannissa. Muutama hakemus tuli myöhässä
ja osa järjestöistä ei jättänyt lainkaan hakemusta. Keskusteltiin jatketusta hakuajasta.
Keskustelussa nousi kritiikkiä jatkoajasta, koska avustustenhaku ja periaatteet ovat olleet
yleisesti tiedossa. Todettiin että vanhusneuvosto ei päätä asiasta. Sosiaali- ja
terveyslautakunta on kokouksessaan todennut, että haku on ollut julkisesti tiedossa. Sosiaalija terveystoimi on esittänyt jatkoa hakuajalle. Todettiin, ettei vanhusneuvosto voi ottaa
huolekseen, että kaikki uudet ja vanhat järjestöt saavat tiedon avustusten hakemisesta, vaan
järjestöjen tulee olla itse aktiivisia syksyllä ja etsiä tietoa esimerkiksi Espoon kaupungin wwwsivuilta järjestöavustusten hausta seuraavalle vuodelle.

8. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2012
Tarkennettiin toimintasuunnitelmaa. Sykettä syksyyn -juhlan päivämääräksi on tarkentunut
perjantai 12.10.2012 ja paikaksi Espoon kulttuurikeskus. Vanhusneuvosto oli toivonut jo
viime syksynä ajankohdaksi vanhusten viikkoa, joka on lokakuun ensimmäinen viikko, mutta
tämä ajankohta ei sovi Espoon kulttuurikeskukselle. Täsmennettiin vanhusneuvoston
ikääntymispoliittisen ohjelman arviointityöpajassa käsiteltäviä asioita ja työpajan rakennettiin.

Espoossa 1.2.2012

Olli Männikkö, pj.

Maria Rysti, sihteeri

Liisa Haverinen, pöytäkirjantarkastaja
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