ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 1_2021
Aika:
Paikka:

13.1.2021 klo 12.30-14.13
Teams -etäkokous, yhteys avataan klo 12.15

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Kaija Viitakoski
Gustav Båsk
Veronica Biaudet
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman ei onnistunut luomaan Teams -yhteyttä
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Susanna Tommila eikä varajäsen
Matti Lyytikäinen
Kari Sirviö
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut:
Topi Turunen (asia 5)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
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2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys muutoksilla.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Hannu Viitanen pöytäkirjantarkastaja puheenjohtajan lisäksi.
5. Ajankohtaista koronavirus -tilanteesta
Tartuntatautilääkäri Topi Turunen kertoi tilanteesta. Tällä hetkellä HUS -alueella
koronavirustilanne on hieman parempi kuin joulukuussa. Syksyn aikana on ollut
enemmän ihmisiä sairaalahoidossa, mutta vähemmän tehohoidossa kuin keväällä.
Espoo on edelleen paremmasta tilanteesta huolimatta leviämisvaiheessa. Espoon
koronavirustilanne on joulukuusta lähtien ollut hieman parempi kuin Vantaalla ja
Helsingissä. Sairastuneista valtaosa on nuoria aikuisia. Tartunnanlähde on
useimmiten tuntematon. Samassa taloudessa asuvilta tai muuten lähipiiristä on tullut
tartunnoista noin 30%. Tällä hetkellä koronavirusnäytteitä otetaan vähemmän kuin
pari viikkoa sitten. Uusia koronavirusmuotoja on liikkeellä varsinkin matkailijoiden
keskuudessa.
Erilaisia koronarokotteita on kehitetty viime aikoina maailmalla. Suomeen on
toistaiseksi tullut vähemmän rokoteannoksia kuin oli luvattu. Rokotetta on varattu
kaikille suomalaisille ja se on maksuton. EU:lla on sopimuksia kuudesta eri
rokotteesta. Vain yhtä on toistaiseksi saatu Suomeen. Kaikilla rokotteilla ei ole vielä
lupaa Euroopan lääkevirastolta. Kaksi hyväksyttyä rokotetta ovat ns. RNA -rokotteita.
RNA -rokotteet annetaan kahtena annoksena (3-4 viikon välein rokotteesta riippuen).
RNA -rokotteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, niiden suojateho on jopa 95%.
Suomessa käytetty rokote on vaativa valmistuksen, säilytyksen ja kuljetuksen
suhteen. Tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana on saatu rokotettua noin
3000 espoolaista. Kun rokotteita on vähän, niitä annetaan merkittävimmän suojan
tarvitseville ryhmille. Näitä ovat teho-osastojen henkilöstö, koronaviruspotilaita hoitava
henkilöstö, näytteiden ottajat ym. henkilöstö ja hoivakotien asukkaat. Espoossa on
käynnistynyt näiden ryhmien rokottaminen. Tavoitteena on tämän jälkeen päästä
rokottamaan ikääntynyttä väestöä siten, että aloitetaan vanhimmista henkilöistä ja
heidän samassa taloudessa asuvista omaishoitajistaan. Kun on päästään
rokottamaan alle 70 -vuotiaita henkilöitä, priorisoidaan heidät riskiryhmien/
perussairauksien perusteella. Tämän jälkeen rokotetaan muu väestö. Ikääntyneet
saavat kirjeen kotiin, jossa neuvotaan rokotuksista. Kotihoidon ja omaishoidontuen
asiakkaat saavat tietoa myös näiltä tahoilta. Tietoa tulee kaupungin nettisivuille ja
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myös muita kanavia pitkin.
Käsittelystä:
Kommentti: hyvä, että lähetetään kirje kotiin ikääntyneille.
Kysymys: Ruotsissa on rokotettu jo 80 000 ihmistä. Onko siellä tilattu aiemmin
rokotteita vai miksi Ruotsissa on enemmän rokotettuja henkilöitä?
Vastaus: Ihan tarkkaan ei ole tästä tietoa. EU on jakanut rokotteita väestön määrän
mukaan.
Kommentti: Selkeä ja hyvä esitys, kiitos. Pitäisi varmaan painottaa, että ihmiset
kävisivät flunssakaudellakin testeissä.
Vastaus: Kyllä tämä on hyvä käsitys. Asiaa ei ehkä ole täysin sisäistetty, kun se tulee
omalle kohdalle. Viestinnässä pitää pitää tätä asiaa edelleen esillä.
Kysymys: Pfizeirin rokote on ollut tehokas iäkkäille. Miten toimitaan, jos tätä rokotetta
ei riitä? Annetaanko sitten iäkkäille epävarmempia rokotteita?
Vastaus: Pfizeirin rokotetta on luvattu Suomeen melko suuria määriä. Toimitus on
vaan ollut hitaampaa kuin oletettiin. Näin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa Pfizeirin
rokotetta ei ole, mutta on toisia rokotteita, joiden teho iäkkäille ei ehkä ole niin korkea
kuin parhaimman rokotteen. Kuitenkin on parempi antaa esim. 70 % suojatehoinen
rokote kuin ei ollenkaan rokotetta. Pyritään siihen, että iäkkäät saisivat sellaisen
rokotteen, jonka teho iäkkäillä on paras.
Kysymys: Mielenkiintoinen esitys. Pfizeirin rokotteessa on isot logistiikkavaatimukset.
Onko mahdollista, että tätä saadaan jakoon kaikilla terveysasemilla? Miten ikäryhmiin
kuuluminen määritellään? Onko se edellisenä vuonna tietyn iän täyttänyt vai miten?
Vastaus: Luultavasti kyseessä on ajankohtainen kalenteri-ikä. Pfizeirin rokotetta ei
viedä kaikille terveysasemille, vaan sitä annetaan kolmessa pisteessä.
Terveysasemilla rokottaminen ei ole mahdotonta, mutta kotiin rokotteen vieminen on
vaikeaa logististen vaatimusten takia. Modenan rokote sopisi paremmin kotona
rokottamiseen. Pfizeirin rokote pitää laimentaa ja sekoittaa ja antaa saman tien.
Yhdestä pullosta tulee 5 annosta, joita ei voi kuljettaa.
Kysymys: Miten vaikutta, jos on sairastanut koronan? Rokotetaanko heidätkin?
Vastaus: Kyllä rokotetaan. Rokote on turvallinen myös näille henkilöille. Jos on ihan
hiljan sairastunut koronan, kun saa rokotteen, paikallisreaktio (esim. pistoskohdan
turvotus) voi olla hieman vahvempi kuin muilla. Infektio jälkeen vasta-ainetaso pysyy
noin 6 kk korkealla.
Kysymys: miten helposti vasta-ainetesteihin pääsee?
Vastaus: Vasta-ainetesteihin liittyy tulkintaongelmia. Tulos ei aina ole luotettava. Jos
ihmisellä on ollut koronaoireet tai läheisillä on ollut korona, voi olla selvä, että
positiivinen vasta-ainetestin tulos on luotettava. Testejä tehdään lähinnä vain
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yksityisellä terveyssektorilla. Niitä ei tehdä julkisessa perusterveydenhuollossa.
Kommentti: edellä mainitut henkilöt olivat kutsuttu testeihin, koska heillä oli ollut
positiivinen koronatulos.
Vastaus: THL:lla on meneillään selvitys siitä, kuinka paljon koronaa on väestössä.
Yksilön kohdalla ei kuitenkaan oikein uskalla tehdä päätöksiä vasta-ainetestin
perusteella.
Kysymys: Kun ikääntyneille lähetetään kirje rokotuksesta, meneekö se 70 + väestölle
vai kenelle? Miten aiotaan huolehtia vanhuksista, jotka asuvat kotona eivätkä löydä
tietoa tai eivät pysty toimimaan oikein rokotuksen suhteen?
Vastaus: Kirje lähetetään yli 70 vuotiaille ikäryhmäjärjestyksessä alkaen vanhimmista
ikäryhmistä (yli tai 80 v, 75-79 v ja 70 -74 v). Puhelinajanvaraus on mahdollista tai
omainen voi varata rokotusajan. Muistisairaat henkilöt ovat yleensä jo palvelujen,
kuten kotihoidon piirissä. Onko tämä riittävän kattava verkko? Tartuntatautiyksikkö
ottaa mielellään vastaan vinkkejä kaikkien ikääntyneiden tavoittamiseksi.
Päätös: Kiitettiin selkeästä esityksestä. Sovittiin, että jos vanhusneuvoston jäsenille
tulee mieleen ehdotuksia kysymykseen ikääntyneiden tavoittamisesta, lähetetään ne
Maria Rystille, joka toimittaa ehdotukset tiedoksi tartuntatautiyksikköön. Merkittiin
esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.
6. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma kevät 2021 ja ehdotusta syksylle 2021
Maria Rysti esitteli toimintasuunnitelmaluonnosta. Vanhusneuvosto kävi keskustelun
ja täydensi toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaa voidaan täydentää lisää myöhemmin.
Päätös: hyväksyttiin täydennetty toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja ja sihteeri
sopivat kunkin ehdotetun asian ajankohdan kokouksiin.
7. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
9.1 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Espoon opastekartoista voi tarkistaa, missä vaiheessa mikin katualue aurataan.
Tänään ja eilen on satanut paljon lunta ja nyt kaikki kalusto on käytössä.
Auraamista rajoittavat työajat, joiden puitteissa aurausta voidaan tehdä.
Kaupunkisuunnittelun asiakaspalveluun voi soittaa, jos on ongelmia aurauksen
suhteen. Latu- ja luistelukartta löytyy myös espoon www-sivuilta. Kartoista löytyy
tietoa laduista ja luistinradoista.
Esteettömyysohjelma 2017-2021 on päättynyt. Uusi valtuusto päättää jatkoista.
Nähtävillä olevat kaavat, Kivenlahdentullin kaavasta voi antaa palautetta
9.2.2021 mennessä.
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9.2 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Vanhusten palvelujen talousarvioesitys on hyväksytty, ja sen lisäksi on saatu
neuvottelutuloksen myötä 1 miljoona euroa lisärahaa, joka on alustavasti jaettu:
• Geriatrisen poliklinikan jononpurku
• Kotiutustiimi, yhteishanke HUS:n kanssa
• Terhokodin ostopalvelun lisääminen
• Preventiivinen pilotti
• Pitkäaikaishoidon pesulapalvelun varmistaminen
• Omaishoidon tuki’
•
Käsittelystä:
Kysymys: Kun rokotukset käynnistyvät Espoossa, voidaan tavata
ikääntyneitä, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Voisiko rokotuksiin yhdistää
esim. oppilaitosten kanssa yhteistyössä haastatteluja/kyselyjä?
Vastaus: Kun rokotukset ovat käynnissä, olisi hyvä saada rokotukset
hoidettua mahdollisimman nopeasti, jolloin henkilöstön työpanos pitää
kohdentaa vain rokotuksiin. Todennäköisesti joudutaan jopa sulkemaan joitain
sosiaali- ja terveystoimen toimintoja, jotta rokotukset saadaan hoidettua.
Kysymys: Onko kotihoidon pysäköintiasia edennyt? Niin, että kotihoitajat
saisivat pysäköidä autonsa lähemmäs asiakasta.
Vastaus: Valitettavasti ei ole juurikaan lisättävää edelliseen kokouksen
käsittelyyn. Asia on siirrretty teknisestä toimesta sosiaali- ja terveystoimen
edistettäväksi.
Päätös: merkittiin esitys ja puheenvuorot tiedoksi.
9.3 Konserniesikunta/ Kari Sirviö
Kulkukeskuksen infotilaisuudet alkavat. Lisätietoa löytyy Kulkukeskuksen
nettisivuilta. Infotilaisuudet joudutaan pitämään koronaviruksen vuoksi
Teamsilla. Helmikuussa alkaa itse palvelu Espoossa. Infotilaisuuksista kolme on
suomeksi ja yksi ruotsiksi. kaikille kuljetuspalvelutukiasiakkaille on lähetetty
infokirjeet palvelusta. Palvelunuudistukseen on ollut jonkin verran vastustusta,
mutta uskotaan, että palvelu käynnistyy hyvin.
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi.
8. Muut asiat:
Käytiin läpi vanhusneuvostolle tilattujen julkaisujen noutamista.
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Tiedoksi:
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset ja järjestötapaaminen
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset (keskiviikkoisin 12.30-15.30, paitsi 12.5 klo
12-16):
10.2.2021
10.3.2021
7.4.2021
12.5.2021 lyhyt kokous klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen 13.30-16

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
Hannu Viitanen
pöytäkirjan tarkastaja
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