ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston 8/2017-2019 kokous 2/2017
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja

25.9.2017.2017 klo 12.30-15.30
Virastopiha 2C (Virastotalo 3), Lautakunnan kokoushuone

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk (poistui klo 14.15, asian 14 aikana)
Antero Krekola
Marja-Liisa Lahtinen
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen (eikä varajäsenkään)
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Barbro Högström
Martti Merra (saapui klo 13.45 asian 9 käsittelyn aikana)
Matti Lyytikäinen
Päivi Sutinen (poistui 14.40 asian 11 käsittelyn aikana)
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.45.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys kahdella lisäyksellä kohtaan 13.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Antero Krekola pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.
5. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu
Vanhusneuvoston sihteeri esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman ensimmäistä
luonnosta, johon vanhusneuvosto antoi evästyksiään. Kokoontumis- tai
tutustumispaikoiksi ehdotettiin: Tapiolan palvelukeskus ja joku iso kaupunki
esimerkiksi Tampere, Helsinki tai Lahti. Aiheiksi esitettiin: senioreiden turvallisuuden
edistäminen (esim. järjestökirjeessä), digisyrjäytymisen ehkäisy, senioreille tarkoitetut
turvalaitteet ja hälytysjärjestelmät ja iäkkäiden vaikeudet saada vakuutuksia 80 vuotta
täytettyään. Keskusteltiin myös vanhusasiamiesaloitteen laatimisesta.
Vanhusasiamiesaloitteeseen palataan vielä syksyn aikana.
Päätös: seuraavassa kokouksessa hyväksytään lähetekeskustelun pohjalta muokattu
alustava ja täydentyvä vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

6. Tiedoksi Senioreille -nettivujen kartoitus
Espoo.fi Senioreille -internetsivujen käytettävyydestä on käynnistynyt 15.9.2017 kysely,
jonka linkki on lähetetty veteraani- ja eläkeläisyhdistyksille, vanhusneuvostolle ja
kehittäjäsenioriverkostolle ja julkaistu 16.9.2017 Elinvoimaa ikääntyville teemaliitteessä. Kyselyn pohjalta muokataan marraskuussa järjestettävän työpajan
sisältöä. Työpajaan kutsutaan vanhusneuvoston jäseniä, kehittäjäsenioreita ja muita
tärkeitä kohderyhmiä.
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Päätös: merkittiin tiedoksi

7. Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen Esteetön Espoo 2020 -ohjelman
ohjausryhmään
Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo pyytää vanhusneuvostoa nimeämään edustajan ja
tälle varahenkilö. Esteetön Espoo -ohjelman ohjausryhmään. Vastaus pyydetään
30.9.2017 mennessä.
Päätös: nimettiin vanhusneuvoston edustajaksi Matti Passinen ja hänen
varahenkilökseen Gustav Båsk.
8. Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen Rakennetaan kaikille -työryhmään
Vammaisneuvoston työryhmä vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten,
että rakennettu ympäristö ja julkinen liikenne on esteetöntä. Työryhmä osallistuu
Espoon kaupungin esteettömyysohjelman seurantaan ja ohjelman käytännön
toteutuksen edistämiseen sekä seuraa esteettömyyden ja saavutettavuuden
toteutumista Espoossa. Työryhmässä on vanhusneuvoston edustaja.

Päätös: nimettiin vanhusneuvoston edustajaksi Pentti Walkama ja hänen
varahenkilökseen Anu Helle.

9. Viheralueiden esteettömyyden kartoittaminen
Esteettömyysasiamies Sirkku Wallin esitteli viheralueiden esteettömyyden
kartoittamista.
Vanhusneuvosto teki keväällä aloitteen esteettömästä ulkoilureitistä. Tällaista
reittiä parhaillaan valmistellaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa Oittaan ulkoilualueen
yhteyteen. Samalla todettiin tarve inventoida viheralueiden esteettömyyttä
laajemmin ikääntyneiden näkökulmasta. Kaupunkitekniikankeskus (TYT) käynnistää
elä ja asu-keskusten välittömässä läheisyydessä olevien viheralueiden kartoituksen
Leppävaarassa ja Kauklahdessa. Parhaillaan valmistellaan työsuunnitelmaa.
Toteutusaikataulu riippuu kartoituksen laajuudesta sekä tulosten hyödyntämisen
tavasta. Kartoituksen pohjalta pyritään arvioimaan Espoon viheralueiden
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esteettömyyttä laajemmin, kohdentamaan parannus- ja kunnostustöitä sekä lisäämään
ikääntyneiden mahdollisuuksia viher- ja ulkoilualueiden käyttöön yleensä.

Keskustelussa nousi toive yhdestä esteettömästä reitistä jokaiselle suuralueelle.
Ihmeteltiin, miksi talviaikaan osa reiteistä jätetään auraamatta ja hiekoittamatta. Sirkku
Wallin kertoi, että osa reiteistä jätetään suunnitelmallisesti talviaikaan hoitamatta,
koska aurauskalusto ei pääse kulkemaan kaikilla reiteillä. Näillä reiteillä on
liikennemerkin lisäkyltit, joissa on maininta ”ei talvikunnossapitoa”. Olisi hyvä
informoida kuntalaisia auratuista ja hoidetuista reiteistä, jotta kenellekään ei tulisi
yllätyksenä hoitamaton reitti.

Päätös: Vanhusneuvosto otti kantaa työsuunnitelman luonnokseen ja hyväksyi
kartoitettavat alueet ja palaa asiaan myöhemmin.

10. Kuusikkoraportti 2016
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen esitteli vanhuspalvelujen
Kuusikkoraporttia vuodelta 2016 eli kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelujen vertailua. Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito,
osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen,
vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito,
kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta
kuntien välillä parannetaan ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.
Valtaosa kustannuksista kuluu sairaalahoitoon ja ympärivuorokautiseen hoivaan.

Keskustelussa nousi tarve vanhuspalvelujen ”sanakirjalle”, jossa määritellään
esimerkiksi mitä tarkoittavat sanat ”laitoshoito”, ”keskiraskaspalveluasuminen” ja
”tehostettu palveluasuminen”
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi

11. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot
Vanhusneuvostolta pyydetään syyskuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen
käsittelyä varten lausuntoja kotihoidon asiakkuuden kriteereistä ja Iäkkäiden
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henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu -dokumentista. Kotihoidon
asiakkuuden kriteeriesitystä on esitelty vanhusneuvoston lausuntotoimikunnalle
13.9.2017. Lausunnot jaetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa 28.9.2017
pöydälle.

Todettiin, että raportti koskee pientä osaa ikääntyneistä (vain noin 8 prosenttia), jotka
käyttävät ikääntyneiden sosiaalipalveluja. Suunta on Espoon suunnitelmien mukainen.
Peittävyys on tavoitteellisesti matala, koska Espoossa panostetaan toimintakyvyn
ylläpitoon ja edistämiseen. Palvelujen saatavuus on kuitenkin hyvällä tasolla. Voidaan
todeta, että kaikki, joilla on palvelutarve, saavat palveluja.
Lausunnot ovat pöytäkirjan liitteenä.
Päätös: vanhusneuvosto hyväksyi lausuntotoimikunnan laatiman lausunnon kotihoidon
asiakkuuden kriteereistä lisäyksellä, että huomioidaan asiakkaan toive saada palveluja
ruotsinkielellä. Vanhusneuvosto hyväksyi lausuntotoimikunnan laatiman lausunnon
Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu -dokumentista yllä
mainitulla lisäyksellä.

12. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta

1. Sivistystoimi/ Martti Merra
Martti Merra totesi, että Espoossa on nyt 15 000 senioria, jotka käyttävät 68+ korttia. Maauimala sulkeutui 24.9.2017 tämän vuoden osalta. Ikääntyneet ovat
käyttäneet ahkerasti maauimalaakin. Siton toiminnassa painotetaan yhä enemmän
esteettömyyteen.
Kysyttiin ilmoittautumisesta, tänä syksynä oli muutoksia digitaalisessa
ilmoittautumisessa. Seuraavalla kerralla parannetaan ilmoittautumista. Kysyttiin
myös Tapiolan uimahallin remontista. Uimahalli on suojeltu rakennus, mikä
vaikuttaa remonttiin. Martti Merra muistutti, että vanhusten viikko alkaa 1.10 ja
Sykettä syksyyn -juhla on 15.10.2017.
Merkittiin keskustelu tiedoksi.
2. Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
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Ajankohtaiset asiat tulivat esiin kohdassa 9.

3. Konserniesikunta/ Päivi Sutinen
Espoo tarinan toimeenpanoa valmistellaan konserniesikunnassa.
4. Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Toimialan budjettiesitys menee eteenpäin, vanhusten palvelujen esityksessä on
noin 5 miljoonaa euroa lisäystä edelliseen vuoteen. Noin 2 miljoonaa euroa menee
Espoon uuden sairaalan kokovuotistamiseen. Kotihoitoon esitetään lisää
henkilökuntaa.
Kysyttiin Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen toteutumisesta. Matti Lyytikäinen
ehdotti, että elä ja asu -keskusten toteuttaminen otetaan valmisteltuna asiana
seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen. Vanhusten palvelut on elä ja asu seniorikeskusten käyttäjä, TYT vastaa suunnittelusta ja asemasta
investointisuunnitelmassa. Pyydettiin, että Sirkku Wallin vie vanhusneuvoston
pyyntöä TYT:ssa eteenpäin, jotta seuraavassa kokouksessa olisi enemmän tietoa
Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen etenemisestä.
Päätettiin edellisen ehdotuksen mukaan.

13. Muut asiat
Kotihoidon YT-neuvottelut
Matti Lyytikäinen kertoi, että tulevat YT -neuvottelut liittyvät kotihoidon kehittämiseen ja
joidenkin työntekijöiden työpisteen vaihtumiseen.
Finlandiatalon seminaari
Pentti Walkama kertoi ”Parasta elämää kotona” -seminaarista ja kertoi, että sähköisessä
kutsussa on linkki lähetykseen.
Seuraavaan kokoukseen: vn kannanotto HSY
Syksyn kokoukset:
Keskiviikko 18.10.2017 klo 12.30-15.30
Torstai 30.11.2017 klo 12.30-15.30
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.
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__________________

__________________

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Antero Krekola
pöytäkirjan tarkastaja
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