ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 5/2019
Aika:
Paikka:

15.5.2019 klo 12.00- 12.45
Valtuustotalo, Perussuomalaisten ryhmähuone

Kokouksen jälkeen vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat valtuustotalon kahviotilassa
vanhusneuvoston järjestämään järjestötapaamiseen (Klo 13-16)

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk
Antero Krekola Pirkko Törmänen
Marja-Liisa Lahtinen
Matti Passinen
poistui klo 13.38 (asian 6 aikana)
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Matti Lyytikäinen
Barbro Höggström
Päivi Sutinen
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01
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2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Katri Rannisto puheenjohtajan lisäksi.
5. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot sosiaali- ja terveyslautakuntaan Matti
Lyytikäinen
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen esitteli lausuttavan asian 5.1 ja tiedoksi
annettavia asioita, kohta 5.3.
5.1 Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämisohjelma 2019-2021
Ohjemaan on lisätty omaishoidon kehittämisen osio vanhusneuvoston
lausuntoon liittyen.
5.2 Tuetun asumisen sekä tilapäismajoituksen asiakasmaksut 01.06.2019
lukien
Vanhusneuvosto on jo lausunut asiasta.
5.3 Tiedoksi
5.31 Sairaalan tukipalvelujen arviointi
Espoon uudessa sairaalassa on tukipalvelut toteutettu HUS:n toimesta.
Selvityksen mukaan palvelut ovat olleet laadukkaita ja kustannukset ovat
joiltain osin jopa laskeneet.
5.3.2 Selvitys etäkotihoidosta
Vuodesta 2018 on järjestetty kotihoitoa ja kuntoutusta etäpalveluna asiakkaille,
jotka eivät tarvitse välttämättä kotikäyntiä. Tällä hetkellä etäkotihoidossa on 70
asiakasta. Asiakas saa maksutta käyttöönsä helppokäyttöisen tablet tietokoneen.
Käsittelystä: Ruotiskielisille asiakkaille voisi järjestää ruotsinkielistä etäpalvelua
tarvittaessa Espoon ulkopuolelta.
5.3.4 Lausuntopyynnöt kesäkuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan
Kesäkuun sosiaali- ja terveyslaunnan kokousta varten pyydetään
vanhusneuvostolta myöhemmin lausuntoja:
• lyhytaikaisen hoivan hankinnan periaatteet
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•

vastine valtuustoaloitteeseen ikäihmisten köyhyysohjelman laatimisesta
• Kotihoidon valvontasuunnitelmasta
• LAH-hankinnan periaatteista
• vastine valtuustokysymykseen hoivatuotannon ohjautuminen
yksityisille palveluntuottajille
Elokuun lautakunnan kokoukseen:
• ikääntyneiden palvelujen riittävyys ja laatu -raportista
Päätös: merkittiin esitys ja infoasiat tiedoksi sekä todettiin annetut lausunnot: kotona
asumista tukevien palvelujen kehittämisohjelmasta 2019-2021 ja tuetun asumisen sekä
tilapäismajoituksen asiakasmaksuista 1.9.2019 alkaen. Sovittiin, että nykyinen
vanhusneuvosto antaa tarvittavat lausunnot kohdasta 5.3.

6. Vastaus Kanervakodin adressiin
Espoon sairaala vastaa ostopalveluhoivakotien lääkäripalveluista ja on antanut
vastauksen adressiin vanhusneuvostolle.
Päätösehdotus: merkitään vastaus tiedoksi. Laaditaan vanhusneuvoston vastaus
Kanervakodille.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.
__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
Katri Rannisto
pöytäkirjan tarkastaja
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