ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 2/2018
Aika:
Paikka:

28.2.2018.2017 klo 12.30-15.45
Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, monitoimitila, palvelukeskus

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk
Antero Krekola
Marja-Liisa Lahtinen
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Johanna Aminoff-Winberg, poistui klo 14.45
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Barbro Högström
Matti Lyytikäinen
Päivi Sutinen
Sirkku Wallin, poistui klo 14
Kh:n edustaja
Maria Guzenina, poistui klo 14.35
Sihteeri
Maria Rysti
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Katri Rannisto pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.

5. Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen esittely ja kiertokävely
Palveluesimies Merja Sivula esitteli Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen toimintoja
ja palvelukonseptia. Esityksen jälkeen vanhusneuvosto tutustui asumisyksikköön.

Päätös: merkittiin esitys tiedoksi.

6. Laitoshoidosta avohoitoon
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Maria Rysti alusti aiheesta ja esitteli elä ja asu
-malliin siirtymistä ja kokemuksia siitä.
Espoon valtuusto on päättänyt laitoshoidosta luopumisesta ja siirtymisestä
ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa yksiportaiseen malliin vuonna 2008
hyväksyessään silloisen Espoo ikääntymispoliittisen ohjelman. Yksiportaisen mallin
mukaan asukkaan toimintakyvyn heikkeneminen tai hoivapalvelutarpeen kasvu ei enää
edellytä asukkaan muuttamista toiseen hoivayksikköön. Aiemassa mallissa iäkäs
henkilö saattoi joutua muuttamaan useampaan kertaan raskaampaa hoivaa tarjoavaan
yksikköön toimintakykynsä heiketessä. Laitoshoitoa korvataan paljolti ns. tehostetulla
palveluasumisella, jossa henkilöstöä on läsnä ympäri vuorokauden ja asukkaalla on
käytössään vuokra-asunto, jonka hän voi kalustaa. Sosiaalihuoltolain mukaan
pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön
terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen
säädetty peruste.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi esityksen ja käydyn keskustelun sekä päätti
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tutustua ostopalveluhoivakoteihin ja järjestää kokouksiaan niissä.
7. Vanhusneuvoston vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen
Toimintakertomusluonnos oli kokouskutsun liitteenä.

Päätös: vanhusneuvosto hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen.

8. Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi, 3.
linjauksen toteutumisen arviointi
Suunnitelman toteutumista seuraa vuonna 2017 perustettu poikkihallinnollinen
ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmä, jossa ovat vanhusneuvoston edustajina
puheenjohtaja Olli Männikkö ja varapuheenjohtaja Marja-Liisa lahtinen sekä lisäksi
toimialojen edustus. Vanhusneuvosto käsittelee kussakin kokouksessaan yhden
suunnitelman linjauksen toteutumista. Tässä kokouksessa käsitellään suunnitelman 3.
linjauksen toteumista.
Suunnitelman 3. Linjaus: Viestintä, ohjaus ja neuvonta toimivat ja tavoittavat
ikääntyneet
Tavoitteet: Ikääntyneet voivat elää mahdollisimman itsenäistä arkea, kun he itse
löytävät helposti tarvitsemansa tiedon ja ratkaisuja arjen kysymyksiinsä sekä saavat
uutta tietoa hyvinvoinnin edistämisestä. Ikääntyneet ovat mukana kehittämässä
viestintää ikääntyneille sopivaksi. Omaehtoinen tiedonsaanti on ensisijaista.
Tarvittaessa keskitetyt neuvontapalvelut varmistavat ikääntyneille henkilökohtaisen
ohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen sekä ohjaavat toimintoihin ja palveluihin.
Toimenpideaiheet lähivuosille (pääasiallinen vastuutaho suluissa):
1. Tiedottamisen parantaminen (kaupungin viestintä):
• Espoo.fi -sivujen uudistuksen yhteydessä v. 2016 kootaan ikääntyneitä
koskevat palvelut, uutiset ja tapahtumat yhteen, helposti löydettävään
Senioreille -kokonaisuuteen, jossa huomioidaan alueellisen tiedottamisen
tarve
• Jatketaan Elinvoimaa ikääntyville -liitteen julkaisemista
• Kirjaston tietotekniikkaopastusten lisääminen, esimerkiksi järjestetään
Kanta-palvelujen käyttöön sekä kaupungin sähköisten palvelujen
käyttöön liittyvää opastusta senioreille esimerkiksi jonkin järjestön tai
oppilaitoksen tuottamana
2. Neuvonnan kehittäminen (SOTET):
• ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontaa on alueellisesti tarjolla,
se on hyvin tiedossa ja helposti tavoitettavissa.
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•

monipuolinen sähköinen, vuorovaikutteinen viestintä parantaa
ikääntyneiden mahdollisuutta saada tietoa ja neuvontaa

Lyhenteet ovat: sivistystoimi (SITO), sosiaali- ja terveystoimi /SOTET) ja tekninen ja
ympäristötoimi (TYT)
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun ja antoi suosituksinaan,
että viestintää painotetaan edelleen ja Nestori tulee jalkautua entistä enemmän eri
tilaisuuksiin. Vanhusneuvosto päätti kutsua sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälän
vanhusneuvoston kokoukseen, jotta voidaan keskustella ratkaisuista, joilla lapset ja
vanhukset pääsevät luontevasti enemmän tekemisiin keskenään. Lisäksi Aulis Pitkälän
kanssa käsitellään kulttuuria ja liikuntaa.
9. Julkisen liikenteen puutteet
Tammikuun kokouksessaan vanhusneuvosto päätti, että kootaan ikääntyneiden julkiseen
liikennöintiin liittyvät puutteet, ja että vanhusneuvoston jäsenet voivat lähettää Sirkku
Wallinille tietoja näistä puutteista. Vanhusneuvosto valmistelee esityksen puutteista ja
niiden korjaamisesta HSL:lle ja kutsuu HSL:n edustajan vanhusneuvoston kokoukseen.
Havaitut puutteet, joita ei saada korjattua HSL:n kanssa, viedään kaupunginhallitukseen.
Sirkku Wallin valmistelee seuraavan kokoukseen tiedossa olevista liikennöintiin liittyvistä
puutteista.
Päätös: vanhusneuvosto päätti, että se antaa lausunnon kaupunginhallituksen
konsernijaostolle. Päätetiin, että Hannu Viitanen valmistelee lausuntoluonnoksen ja
vanhusneuvoston jäsenet toimittavat hänelle 2.3.2018 perjantai-iltaan mennessä tietoja
puutteista.
10. Vuoden 2017 aloitteiden vastaukset (vastaukset olivat kokouskutsun liitteenä)
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi vastaukset
11. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
11.1

Sosiaali- ja terveystoimi

Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi toimintakertomustietoja
vanhusten palveluista vuodelta 2017 ja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa.
Kotihoidon kehitysohjelma käsittää 12 projektia ja koskettaa monia tahoja, kuten
kotihoitoa, Espoon sairaalaa ja Nestoria. Palvelurakennemuutos jatkuu, Espoonlahden
hoivakoti on muuttunut asumispalveluksi, Aurorakodin osastojen 5 ja 6 roolia
tarkennetaan, kehitetään kriisipaikkojen käyttöä, varmistetaan Espoon muistipolku
(muistisairaiden palvelupolku) ja parannetaan omaishoitajien tukemista (koulutus ja
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valmennus ja muuta). Lisäksi otetaan käyttöön visuaalinen johtaminen kaikilla tasoilla,
kehitetään sähköistä asiointia ja veteraanikuntoutus ja osa ikääntyneiden sosiaalityöstä
siirtyy Nestoriin.
12 Muut asiat
12.1
Vanhusneuvoston lausunto kotihoitoon liittyviin valtuustokysymyksiin
Merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston 25.2.2018 hyväksymä lausunto, joka liitettiin
kolmeen Espoon kotihoitoa käsitelleeseen valtuustokysymykseen, joita käsiteltiin
27.2.2018 sosiaali ja terveyslautakunnassa.
12.2

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi on valittu Riitta Lahikainen.

Kevään kokoukset:
Kaikki ovat keskiviikkoja klo 12.30-15.30:
21.3.2018: Digisyrjäytyminen, pitkäaikaishoidon ostopalvelujen valvonta ja
valvontaraportin esittely
25.4.2018: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2017, Espoo Cateringin
edustaja/palvelukeskusruokailu
Järjestötapaaminen 16.5.2018

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Katri Rannisto
pöytäkirjan tarkastaja
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