ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 3/2018
Aika:
Paikka:

21.3.2018.2017 klo 12.30-15.35
Lautakunnan kokoushuone, Espoon keskus, Virastotalo 3, Virastopiha C, 1.
kerros

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk

poistui klo 14.45 asian 7 aikana

Antero Krekola
Kaija Viitakoski
Matti Passinen
Katri Rannisto
Riitta Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman

poistui klo 14.10 asian 6 aikana
poistui klo 15.20 asian 9 aikana

Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Barbro Högström
Matti Lyytikäinen
Päivi Sutinen

poistui klo 15.00 asian 7 aikana

Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina

poistui klo 15.01 asian 7 aikana

Sihteeri
Maria Rysti
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Muut osallistujat
Mona Hägglund (asiat 5.1 ja 5.2)
Heli Mäkeläinen (asia 7)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.30.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksillä kohtaan 9 ”muuta asiat”.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valitaan yksi pöytäkirjantarkastajaksi Riitta Viitanen puheenjohtajan lisäksi.
5. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot
Vanhusneuvostolta pyydetään maaliskuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen
käsittelyä varten lausuntoja pitkäaikaishoidon valvontaraportista 2017 ja
pitkäaikaishoidon palvelusetelin arvon nostosta. Lisäksi vanhusneuvostolta pyydetään
lausuntoa sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusperiaatteista vuodelle 2019.
5.1 Valvontaraportti 2017/ Mona Hägglund
Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund kertoi pitkäaikaishoidon asumispalvelun
valvonnasta. Espoossa on 32 yksityistä ja 4 kaupungin omaa hoiva-asumisen yksikköä.
Hoivakoteja ja -paikkoja on eniten Leppävaaran alueella. Espoon ulkopuolella on 74
asukasta 23 eri yksikössä. Valvontaraportti kuvaa yleisellä tasolla suunnitelmallista ja
reaktiivista valvontaa Espoon asumispalveluissa. Kullakin yksiköllä tulee olla
omavalvontasuunnitelma, joka noudattaa pitkäaikaishoidon palvelukonseptia. Vuoden
2017 oli kaksi toimilupatarkastusta, jotka liittyvät uusien yksiköiden käynnistymiseen.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi esityksen tiedoksi ja hyväksyi lausuntoluonnoksen
vuoden 2017 valvontaraportista. Lausunto pitkäaikaishoidon valvontaraportista 2017
5.2 Pitkäaikaishoidon palvelusetelin arvon nosto / Mona Hägglund
Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund esitteli pitkäaikaishoidon palvelusetelin arvon
nostoa. Arvonnosto mahdollistaa yhä useammalle palvelusetelivaihtoehdon
pitkäaikaishoitopaikkaa valitessa. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina
palvelutarpeenarviointia ja asiakkuuskriteerien täyttymistä. Kaupungin yksiköihin ei voi
saada palveluseteliä.
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Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi esityksen ja hyväksyi lausuntoluonnoksen.
Lausunto pitkäaikaishoidon palvelusetelin arvon nostosta.

5.3 Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusperiaatteet vuodelle 2019
Periaatteiden sisältö on sama kuin vuonna 2018.
Päätös: vanhusneuvosto hyväksyi lausuntoluonnoksen. Lausunto sosiaali- ja
terveystoimen järjestöavustusperiaatteista vuodelle 2019.
6. Vanhusneuvostolle tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa
22.3.2018 käsiteltäviä asioita/ Matti Lyytikäinen
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi maaliskuun sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista: vanhusten palvelujen vastaus
valtuustoaloitteeseen kotihoidon toimivuuden parantamisesta uudella
työvuorosuunnittelulla sekä esitetään osallistumista valtakunnallisen
valinnanvapauspilotin rahoitushakuun yhdessä Uudenmaan kuntien kanssa.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi valtuustoaloitevastauksen ja
valinnanvapauspilotin rahoitushaun.
7. Digisyrjäytymisen ehkäisy - keskustelu ja työväenopiston mahdollisuudet/
asiantuntija Heli Mäkeläinen, Espoon työväenopisto
Työväenopiston asiantuntija Heli Mäkeläinen alusti aiheesta. Eri ikäryhmillä on erilaiset
valmiudet käyttää sähköisiä välineitä. Jos ikääntynyt ei ole työelämässä käyttänyt
tietokonetta tai siitä on jo aikaa, on suuri riski jäädä syrjään digiosaamisesta. Monessa
arjen asiassa tarvitaan digitaalisten palvelujen käyttöä. Esimerkiksi matkalippujen
hankinta, reittioppaan käyttö ja laskujen maksaminen ovat siirtyneet pitkälti sähköisiksi.
Digipalvelujen käyttäjällä pitää olla jonkinlaista osaamista ja käytössä laitteita.
Tarvitaan myös rohkeutta ja mahdollisuutta kokeilla sähköisiä välineitä.
Työväenopistolla on matalan kynnyksen tietotupia sähköisten välineiden käytön
harjoitteluun: osoitteissa Itätuulenkuja 1 ma klo 13.45-16 ja Kuunkehrä 2 ke 13.45-16.
Tietotuvissa on itsenäistä harjoittelua ohjaajan avulla. Tulostus on mahdollista erillisellä
maksulla. Tavoitteena on käynnistää myös alueita kiertävä mobiilitietotupa, jossa
periaatteessa tarvitaan oma tietokone, koska toteutus tapahtuu muissa tiloissa kuin atk
-luokissa. Opastusta sähköiseen ilmoittautumisen, Ilmonetin, käyttöön saa eri puolilla
Espoota infopöydistä ja työpajoista.
Kurssien hinnat kattavat työväenopistolle koituvat kulut valtionavustusten jälkeen.
Kaikukortilla pääsee osallistumaan myös kaikkiin työväenopiston kursseihin.
Kaikukortin voi saada aikuissosiaalityön asiakas, käytännössä toimentulotukea saava
henkilö.
Keskustelussa nousi esiin yhteiskunnan muuttuminen yhä enemmän digitaaliseksi ja
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opastuksen ja käyttäjän kokemien häiriötilanteiden hoitamisen puute. Jonkun tahon
tulisi koordinoida digisyrjäytymisen ehkäisemistä ja toiminnan järjestämistä. Koko
yhteiskunta hyötyy, kun yhä suurempi joukko kuntalaisista osaa käyttää digitaalisia
palveluja. Ehdotettiin, että ikääntyneiden jo tiedossa olevissa paikoissa olisi matalan
kynnyksen ohjaustoimintaa, johon voi mennä ilman sähköisiä välineitä ja osaamista.
Ehdotettiin, että Omnia voisi olla koordinoija. Ihmeteltiin, miksi järjestelmiä/ohjelmia
päivitetään jatkuvasti. Kun käyttäjä on juuri oppinut käyttämään järjestelmää/ohjelmaa,
se päivitetään. Ehdotettiin, että työväenopiston edustajat tulevat esittelemään
digisyrjäytymisen ehkäisemistä Sykettä Syksyyn -juhlaan. Keskustelussa nousi myös,
miten informoidaan tai motivoidaan henkilöitä hankkimaan ohjausta ja opetusta
sähköisten välineiden käyttöön.
”Osaamiskiihdyttämö” on Espoon kaupungin, Omnian ja Aalto -yliopiston hanke, jossa
tavoitteena on lisätä digiosaamista. Arvosteltiin hieman valittuja nimiä, kuten
”osaamiskiihdyttämö” tai ”A1-lab”. Nämä eivät välttämättä ole kutsuvia tai mielikuvia
luovia nimiä ikääntyneelle, joka ei käytä lainkaan sähköisiä välineitä. Ehdotettiin, että
Elinvoimaa ikääntyville -liitteeseen voisi yhdeksi teemaksi ottaa digioppimisen.
Kysyttiin myös, miksi työväenopisto tarjoaa liikuntaa, koska liikuntapalvelutkin
järjestävät liikuntaa. Työväenopiston suurimpia aloja ovat liikunta ja kielet.
Liikuntapalvelujen ja työväenopistojen kesken on työnjakoa liikunnan järjestämisessä.
Esitys liitteenä.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi alustuksen ja käydyn keskustelun sekä
päätti jatkaa asian edistämistä.
8. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
Matti Lyytikäinen käytti puheenvuoron kohdassa 6 ja Sirkku Wallin lähetti teknisen
toimen osalta sähköpostia vanhusneuvostolle.
9. Muut asiat
9.1 Vanhusneuvoston lausunto HSL -linjaston muutoksista
vanhusneuvosto on laatinut, hyväksynyt ja lähettänyt kaupunginhallituksen
konsernijaostolle HSL -linjaston muutoksiin liittyvän lausunnon.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi asian etenemisen.
9.2 Pohjois-Espoon eläkkeensaajat ry:n viesti julkisen liikenteen muutoksista
Pohjois-Espoon eläkkeensaajat ry on lähettänyt julkisiin liikennejärjestelyihin liittyvän
viestin vanhusneuvostolle. Kalajärven suunnalta liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä on
huonontunut merkittävästi Länsi-Metroon liittyvien linjastomuutosten takia.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi viestin tiedoksi ja päätti lähettää sen
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kaupunginhallituksen konsernijaostolle tiedoksi ja pyytää, että konsernijaosto ryhtyy
tarittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi vastataan Pohjois -Espoon eläkkeensaajat ry:lle
vanhusneuvoston päätöksestä.
9.3 Tiedoksi Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisen aluekierroksen työpaja
Helsingissä 16.3.2018
Pentti Walkama ja Katri Rannisto osallistuivat 16.3.2018 Hyvinvoinnin ja Terveyden
edistämisen aluekierroksen työpajaan Helsingissä. Linkki työpajan alustuksiin.
Päätös: vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi tapahtuman ja linkin.
9.4 Tapiolan palvelukeskuksen opastus
Todettiin, ettei opastus ole vieläkään kunnossa. Vanhusneuvoston aloite on lähettty
eteenpäin.
9.5 Kotihoidon parkkipaikat
Asia nousi keskusteluun n 20.3.2018 Matinkylän asukastilaisuudessa.
Vanhusneuvoston keskustelussa nousi, miksei kotihoidon autoa voi pysäköidä virkaajona. Hämmästystä herättää, että posti ja huoltoyhtiöt voivat pysäköidä vapaammin.
Päätös: palataan asiaan seuraavassa kokouksessa
Kevään kokoukset:
25.4.2018 klo 12.30-15.30
16.5.2018 klo 12-13 kokous ja järjestötapaaminen klo 13.15-15.30
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.35.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Riitta Viitanen
pöytäkirjan tarkastaja
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