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Vanhusneuvoston kokous 
 

Aika: 18.4.2018 klo 13.00–15.00 
Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali 
Läsnä: Laura Varjokari (puheenjohtaja), Mirja Arajärvi (klo 14.20 asti), Timo Auranen, Antti Hen-

riksson, Pirjo-Liisa Kangasniemi, Erja Kauppinen, Veijo Lehto, Lena Lindberg, Markus Löf-
ström, Seija Meripaasi sij. Merja Etholén-Rönnberg, Heli Rantanen, Marja Ruotsalainen, 
Jenni Räsänen, Taina Saarinen sij. Satu Luomajoki, Lala Sjöblom, Pirkko Telaranta, Pirjo Tu-
jula, Toivo Tupin sij. Irma Kähäri ja Outi Paulig (siht. ) 

 Mukana kohdassa 4 pormestari Jan Vapaavuori ja kohdassa 7 asiantuntijana arviointitoi-
minnan johtaja Tuulikki Siltari sote-toimialalta 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.  

2. Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  

3. Edellisen kokouksen muistio 
 Muistio oli jaettu 15.3.2018. Siihen ei ollut huomautettavaa.  

 
4. Tapaaminen pormestari Jan Vapaavuoren kanssa  

     Pormestari vastasi etukäteen lähetettyihin kysymyksiin: 
1. Miten lisäämme vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuuksia Helsingissä? 

Pormestarin vastaus: Vaikutusmahdollisuudet ovat paljon vanhusneuvostosta itses-
tään kiinni. Muodollisilla valtaoikeuksilla on toki oma merkityksensä ja voimme ke-
hittää prosesseja lausuntojen ja kannanottojen osalta. Käytännön elämässä on kui-
tenkin niin, että valta otetaan, sitä ei anneta. Aktiivisuus, hyvien näkökohtien esiin 
tuominen, systemaattisuus, laaja-alainen yhteistyö ja käytännönläheisyys ovat niitä 
keinoja, joilla vaikuttaminen onnistuu.  Hyvässä tapauksessa syntyy positiivinen vai-
kuttamisen kehä: jos todetaan että jokin toimielin toimii fiksusti, siitä seuraa, että 
heitä kuunnellaan ja heidän näkemyksiään kysytään entistä enemmän. 

Jos on konkreettisia ehdotuksia muodollisen puolen kehittämiseksi, kannattaa esit-
tää niitä. Vanhusneuvostolla on hyvä nimi ja hyvä maine, sitä kannattaa käyttää hy-
väksi. Kun iäkkäitä ihmisiä on kaupungissa yhä enemmän, vanhusneuvoston paino-
arvo lisääntyy.   

Keskustelu:  

Kysymys: Vanhusneuvostoa pitäisi kuulla jo asioiden valmisteluvaiheessa, ei vasta 
silloin, kun esitys tms. paperi on valmis.  

Pormestarin vastaus: Kaupungissa valmistelua on valtavan paljon. Kukaan, ei edes 
valmistelua johtava pormestari voi olla kaikesta perillä. Suunta on, että kaupunkilai-
sia pyritään osallistamaan ja kuuntelemaan asioiden valmistelun mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa.  Kaikkeen valmisteluun mukaan pääsemistä on vaikea luvata. 
Jos vanhusneuvosto paikallistaa tiettyjä tärkeitä asioita, on otettava yhteyttä riittä-
vän korkean tason valmistelijoihin  ja esitettävä yksilöidyt toiveet.   

mailto:vanhusneuvosto@hel.fi


HELSINGIN KAUPUNKI  Kokousmuistio 4/2018 2 
Vanhusneuvosto 

 

sähköposti: vanhusneuvosto@hel.fi  puhelin: 09-310 43580 (sihteeri)   internet: www.hel.fi/vanhusneuvosto 

Kysymys: Eräs vaikuttamiskeino, jota vanhusneuvosto on miettinyt, olisi valtuusto-
ryhmien puheenjohtajien tapaaminen. 

Pormestarin vastaus: Kannattaa kutsua, varmasti he tulevat. Tuskin kukaan kehtaa 
olla tulematta.  

Kysymys: Eikö vanhusneuvostolle voisi saada lautakunnan asemaa, jolloin sillä olisi 
myös oikeaa päätösvaltaa?  

Pormestarin vastaus: Lautakuntien päätösvalta perustuu hallintosääntöön. Kukin 
lautakunta päättää oman sektorinsa asioista tai esittää päätettäväksi ylemmälle ta-
solle. Jos päätösvalta jonkin asian suhteen annettaisiin vanhusneuvostolle, se pitäisi 
ottaa silloin pois joltakin nykyiseltä lautakunnalta. Siihen on vaikea löytää perus-
teita. 1.6.2017 voimaan tulleessa kaupungin hallintomuutoksessa päätettiin nykyi-
nen lautakuntien työnjako ja siinä todettiin myös vaikuttamistoimielinten asema.  

Kysymys: Eräs konkreettinen vanhusneuvoston toive on, että kaupunkiin saataisiin 
vanhusasiamies. Asiamies toimisi yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa, mikä vah-
vistaisi myös vanhusneuvoston asemaa. Asiasta on tehty Helsingissä lukuisia val-
tuustoaloitteita, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään. Tampereella on jopa kaksi 
vanhusasiamiestä. 

Pormestarin vastaus: Yksittäisillä vakansseilla voi olla merkitystä, mutta se on rajal-
lista. Pormestari selvittää Tampereen kollegalta Lauri Lylyltä Tampereen kokemuk-
set. 

2. Stadin ikäohjelma (~ vanhuspalveluohjelma) on ikäystävällisen kaupungin kehittä-
misen kulmakivi. Edellinen ohjelma oli voimassa vuoden 2016 loppuun. Vanhus-
palvelulain 5 §:ssä kuitenkin edellytetään, että kunnalla on voimassa oleva, kun-
nanvaltuuston hyväksymä vanhuspalveluohjelma (Suunnitelma ikääntyneen väes-
tön tukemiseksi), joka tarkistetaan valtuustokausittain. Milloin uusi ohjelma saa-
daan ja missä vaiheessa valmistelu on? 

Pormestarin vastaus: Ikäohjelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. 
Syynä valmistelun viivästymiseen on vireillä oleva sote-uudistus. Kunnille jää hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen (”hyte”).  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
on paljon muutakin kuin sotea – itse asiassa enemmänkin muuta kuin sotea. Nyt on-
kin noussut esiin tämän näkökulman tärkeys ja tarve luoda tälle työlle rakenteet.  
Ikäohjelma tullaan rakentamaan kaupungin hyte-työn pohjalle. Vanhusneuvosto tu-
lee luonnollisesti olemaan mukana valmistelussa. 

Kommentti: Stadin Ikäohjelman yksi verkosto, Muistiystävällinen Helsinki, toimii ja 
kokoontuu edelleen ja mm. valmistelee Aivoterveysmessuja. 

3. Helsingissä on yli 100 000 yli 65-vuotiasta asukasta. Miten kaupunkistrategiaa to-
teutetaan iäkkäiden osalta? Linkki strategiaan 

Pormestarin vastaus: Pormestari katsoo asiaa kokonaisuuden näkökulmasta. Strate-
giassa tavoitteena on maailman toimivin kaupunki. Toimivasta kaupungista hyötyvät 
eniten ne, joilla on erityistarpeita ja avun tarvetta, siis esimerkiksi ikäihmiset. Toimiva 
kaupunki tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puhelimeen vastataan, katutyöt tehdään ja 
hiekoitukset hoidetaan ajallaan.  Strategia on haluttu luoda niin, että siinä on laajoja, 
kaikkia hyödyttäviä asioita. Tärkeä on esimerkiksi liikkumisohjelma. On paljon ihmisiä, 
jotka liikkuvat liian vähän. Kaupungilla on hyvä liikuntatoimi, mutta haaste on se iso 
joukko ihmisiä,  jotka eivät liiku. Liikkumattomuus edistää ei-toivottuja prosesseja, 
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mikä näkyy selvästi ihmisen ikääntyessä.  Jos arkiliikkumista saadaan lisättyä, ikään-
tyneet hyötyvät.  

Keskeisessä roolissa strategiassa on toimintakulttuurin muutos.  Valtuustosalissa 
voidaan päättää joistakin asioista, mutta siellä ei ratkaista, miten palveluhenkinen, 
ketterä ja dynaaminen kaupunki on. Toimintakulttuurin muutos, etenkin palvelu-
henkisyyden parantaminen on hidas prosessi, joka lähtee johtajien ja työntekijöiden 
koulutuksesta. Näistä muutoksista hyötyvät eniten ne, jotka eniten käyttävät kau-
pungin palveluja. 

Kysymys: liikkuminen julkisilla välineillä on Helsingissä kallista. Vanhusneuvosto on 
monta vuotta tehnyt työtä sen eteen, että saataisiin kunnollinen eläkeläisalennus 
HSL:n lippujen hintoihin. Luvassa on nyt alennus, joka olisi voimassa klo 10-14. [siht. 
huom.: HSL:n tulevan seniorilipun voimassaoloaika on hieman laajempi eli klo 9-
14.00.] Mutta se ei auta, jos esim. terveysasemalle on aika klo 8.00. Miten saataisiin 
kunnon alennus tai maksuton julkinen liikenne ikäihmisille? Se saattaisi loppujen lo-
puksi tulla yhteiskunnalle edulliseksi. 

Pormestarin vastaus: HSL tekee päätökset, ei kaupunki. Nyt jo kaupungit osallistuvat 
kustannuksiin eli subventoivat lippujen hintoja vahvasti. Esim. kuukausilippuja sub-
ventoidaan jopa 50 %.  Tosin kertalippuja ei juuri subventoida, koska ajatus on tukea 
niitä, jotka liikennettä eniten käyttävät. Mutta kun nyt eläkeläisalennus on tulossa, 
onhan se kuitenkin askel vanhusneuvoston toivomaan suuntaan. 

Kysymys: Helsingissä on toimiva palvelukeskusverkosto, jonka tulevaisuus on vaaka-
laudalla ns. sote-uudistuksen takia. Koskelan palvelukeskuksen hankkeen (Muistiky-
län) eteneminen on pysähtynyt ja vanhusneuvosto on saanut tiedon, että se on 
kiinni tontin luovutuksesta. Onko kyse siitä vai sotesta?  

Pormestarin vastaus: Palvelukeskusverkosto on loistavaa, uniikkia, moniammatillista 
toimintaa, jonka olemassaolosta kuuluu kiitos aiemmille päättäjille. Palvelukeskuk-
sista on kuultu pelkkää hyvää palautetta. Jos sote-uudistus tulee, rajanveto sote-pal-
velun ja hyte-työn välillä on vaikeaa. Tämä on yksi siitä valtavasta määrästä kysy-
myksiä, joka joudutaan selvittämään. 

Kysymys: Liikunnasta perittävät maksut ovat monelle pieneläkeläiselle liikaa. Eikö 
voitasi saada esim. uimahallien käyttöä eläkeläisille ilmaiseksi? 

Pormestarin vastaus: Kyseessä on saman tyyppinen asia kuin HSL:n lippuasia: kau-
punki maksaa jo nyt näistä palveluista paljon. Jos maksuja ei kerättäisi, rahaa liikun-
tapaikkojen ylläpitämiseen olisi vähemmän. Onko tärkeämpää että liikuntapaikkoja 
on paljon ja ne ovat hyviä, vaiko se, että ne ovat halpoja, jolloin myös verkosto olisi 
huonompi? Tasapainottelua näiden asioiden välillä joudutaan tekemään. Ja kun 
ikäihmisten määrä  kasvaa,  ei eläkeläisten maksuissa ole kyse pienistä summista.  

Kysymys:  Helsingissä on vilkas järjestötoiminta ja kokoontumistiloja ei ole riittä-
västi. Kaupungin tiloista käytettävissä on lähinnä vain palvelukeskusten tilat. 

Pormestarin vastaus: kokoontumistilojen puuttuminen on ongelma, joka on tiedos-
tettu ja kirjattu strategiaan. Parhaillaan selvitetään tilojen vajaakäyttöä, eikä pelkäs-
tään kaupungin omien, vaan myös muiden toimijoiden tilojen osalta. Prosessi on siis 
käynnissä. Tosin joissakin osissa kaupunkia tilanne on hyvä.  

4. Helsinki panostaa paljon osallisuuden lisäämiseen. Monet osallisuuden menetel-
mät kuitenkin edellyttävät digitaitoja. Miten huomioidaan ne kaupunkilaiset, 
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jotka eivät ole mukana digimaailmassa? Miten käyttäjälähtöisyys ja kokemusasi-
antuntijat saadaan mukaan kaupungin kehittämiseen jo asioiden suunnitteluvai-
heessa? 

Pormestarin vastaus:  sähköisiin palveluihin mennään entistä enemmän, se on realis-
mia. Onneksi suurin osa ikäihmisistäkin niitä pystyy käyttämään ja kokee palvelujensa 
niiden myötä parantuneen. Samanaikaisesti täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että tie-
toa saa myös painetussa muodossa. Kaupungilla tiedostetaan tämän asian tärkeys. 
Siksi on esimerkiksi Ikäihmisten palveluopas, Helsinki-info –lehti ja asukastiedotteita, 
joita jaetaan koteihin. Käytännössä joudutaan tasapainoilemaan eri tiedotuskanavien 
välillä. Tässäkin kohtaa pätee se, että jos vanhusneuvostolla on jotain yksilöityjä toi-
veita, ne otetaan mielellään vastaan. 

Vanhusneuvosto esitti vakavan huolensa ja toivoi pormestarilta toimenpiteitä helsin-
kiläisten ikäihmisten aseman turvaamiseksi kahdessa asiassa: 

Maakunnallisten vanhusneuvostojen vaikutusmahdollisuudet ja kokoonpano: Kunnal-
listen vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi ollaan mahdollisen sote- ja maakunta-
uudistuksen myötä luomassa maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Linkki 
julkaisuun Opas maakunnan vanhusneuvoston toimintaan. Näiden toimialaan tulisi-
vat kuulumaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat. Maakuntalain mukaan 
maakunnalliseen vanhusneuvostoon tulisi vähintään yksi edustaja kustakin kunnasta. 
Tämä tarkoittaa käytännössä, että suurten kuntien, etenkin Helsingin, osuus tulee 
olemaan asukasmäärään nähden suhteettoman pieni ja vastaavasti helsinkiläisten 
ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hyvin 
vähäiset pienempien kuntien ikäihmisiin verrattuna. Vinoutunut kokoonpano tulee 
varmasti myös vaikuttamaan asioiden painotuksiin.  

Pormestarin kommentit: Sote- ja maakuntauudistuksessa on paljon sellaista,  mikä ei 
ole reilua. Tämä ehdotettu kokoonpano on yksi osoitus siitä, miten omituisesta tulo-
kulmasta asiaa tarkastellaan. Riippuu eduskunnan päätöksistä,  miten käy. Helsinki 
pyrkii valvomaan etujaan, mutta lähtökohdat eivät ole helpot. Suurten kaupunkien 
ääntä ei ole kuunneltu.  

Kysymys:  Eivätkö suuret kaupungit voisi tehdä yhteistyötä tässäkin asiassa? 

Pormestarin vastaus: Jos sote toteutuu, kaupungilla ei ole enää päätösvaltaa tässä 
asiassa, vaan maakunnalla. 

Kysymys: Pitäisi saada selvä työnjako kunnallisten ja maakunnallisten vanhusneuvos-
tojen välillä. Voisiko kokoonpanoasiaan vielä vaikuttaa? On kornia, että helsinkiläisiä 
ikäihmisiä edustaa yksi henkilö samalla tavalla kuin esimerkiksi Liljendalin vanhuksia, 
joita on muutama sata.  Sama vinoumahan tulee olemaan muissakin toimielimissä, 
esimerkiksi nuorisovaltuustossa. 

Pormestarin vastaus: Vinouma on suuri. Helsingin valtuusto vastustaa maakuntauu-
distusta suurella enemmistöllä. 

Avoimen palvelukeskustoiminnan tulevaisuus: Helsingin vanhuspalvelujen vahvuu-
tena on ollut avoin palvelukeskustoiminta. Se on tarjonnut matalan kynnyksen moni-
puoliset toiminta- ja palvelumahdollisuudet helsinkiläisille ikäihmisille ja työttömille. 
Palvelukeskustoimintaa on 16 toimipisteessä. Vastaavaa toimintaa ei ole ollut muissa 
kaupungeissa/kunnissa läheskään tässä laajuudessa. Palvelukeskukset ovat olleet 
myös ikäihmisten kokoontumis- ja osallistumismahdollisuuksien kannalta keskeisiä 
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areenoita.  Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä vanhuspalvelut siirty-
vät maakunnille, mutta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jäisi kuntien vastuulle. 
Helsingin palvelukeskustoiminnan tulevaisuus muutoksessa on epäselvä. Vanhusneu-
vosto ei ole yrityksistään huolimatta saanut asiaan vastausta sote-toimialan kautta. 

Pormestarin kommentit: Tähän kysymykseen ei ole vielä olemassa vastausta. Mah-
dollinen sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallintoreformi, joka 
aiheuttaa valtavan määrän epävarmuutta ja kysymyksiä ratkaistavaksi. Toki uudistus 
heijastuu myös kaupungin talouteen. 

Oletettavasti palvelukeskusten toiminta jatkuu jossakin muodossa, sillä konsepti on 
niin hyvä. Olisi vastuutonta luvata tässä vaiheessa enempää.  Ja tämä on vielä tärke-
ämpi asia kuin maakunnallisten vanhusneuvostojen kokoonpano. 

Pormestari totesi olevansa ilahtunut siitä, että on paljon ihmisiä, sekä vanhoja että 
nuoria, jotka haluavat ajaa ikäihmisten asioita.  Hän totesi lopuksi, että elämme mo-
nimutkaisessa maailmassa, jossa tapahtuu koko ajan paljon. Tarvitaan aktiivisuutta ja 
pitää keksiä hyviä keinoja, jotta saa äänensä kuuluville.  Valtuustoryhmien puheen-
johtajat kannattaa kutsua tapaamiseen. Pormestari toisti ihmettelevänsä, jos joku 
heistä jättää tulematta. 

5. Kannanotto liikuntamahdollisuuksista ja kokoontumistiloista  
Vanhusneuvoston maaliskuun kokouksessa päätettiin, että eläkeläisjärjestöjen semi-
naarin perusteella tehdään kannanotto, joka lähetetään ainakin toimialajohtajille, 
toimialojen tilapäälliköille ja apulaispormestareille.  Aiemmin käsiteltyä kannanotto-
luonnosta oli muokattu ehdotusten mukaisesti. Lausunto hyväksyttiin seuraavassa 
muodossa: 

” Riittävä liikunta ja toisten ihmisten tapaaminen tuovat hyvinvointia eläkeikäisille 
helsinkiläisille. Kaupungin tulisikin strategiansa mukaisesti edesauttaa ja innostaa 
ikäihmisiä liikkumiseen, yhdessäoloon ja vaikuttamiseen.   

Kaupungin edustajien näkökulmasta liikuntamahdollisuuksia on tarjolla runsaasti, jos-
kaan ei välttämättä joka puolella kaupunkia, eikä kaikkien liikuntamuotojen osalta. 
Käytännössä eläkeläisten ei kuitenkaan ole helppo lähteä toiselle puolelle kaupunkia.  
Kynnystä nostavat osallistumismaksut. Kaupungin edustajien näkökulmasta maksut 
ovat kohtuullisia, eikä maksuttomuudella saada aktivoitua vähän liikkuvia. Kuitenkin 
pienituloisille eläkeläisille voi pienikin maksu olla este liikuntaharrastukseen osallistu-
miselle, etenkin jos lisäksi joutuu maksamaan HSL:n lipun, josta valtaosa eläkeläisistä 
ei saa minkäänlaista alennusta. 

Nykyisin kaupungin liikuntapalveluja eläkeläisille järjestävät tahot (liikuntatoimi, työ-
väenopistot ja palvelukeskukset) eivät tee riittävästi yhteistyötä. Tämä osaltaan vai-
kuttaa siihen, että kysyntä ja tarjonta eivät alueellisesti kohtaa. Palvelujen koordi-
nointia tulee parantaa ja tiedottamista tehostaa. Liikuntapalvelujen tulee olla jousta-
via ja käyttäjäystävällisiä. Esimerkiksi on palautettava mahdollisuus siirtää oma liikun-
tavuoro toiseen ryhmään, mikäli ryhmässä on tilaa. 

Yksityisten kuntosalien käyttömahdollisuuksien selvittäminen on toivottavaa ja siitä 
halutaan lisää tietoa vanhusneuvostolle. 
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Eläkeläisjärjestöillä on tarve isoihin ja esteettömiin kokoontumistiloihin. Koulujen ti-
lojen, etenkin ruokasalien käytön avaaminen on tärkeää ja tuo mukanaan eri suku-
polvien kohtaamisia.  Kokoontumistilojen käytön käytännön asioihin, kuten siivouk-
seen ja kahvinkeittoon, on löydettävä ratkaisut.  

Varaamo-palvelun kattavuutta ja käyttömahdollisuuksia pitää laajentaa. Hakuehtoi-
hin on lisättävä alue. Varaamon saavutettavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä on lisät-
tävä. Käyttäjätestausta tarvitaan. Esteettömyysasiat on huomioitava paremmin mm. 
Palvelukarttaa hyväksi käyttämällä. Varaamo-palvelun ohella tarvitaan edelleen pai-
kallisia varauspalveluja esim. monipuolisissa palvelukeskuksissa. Hekan (Helsingin 
kaupungin Asunnot) tilojen käyttömahdollisuudet tulee myös selvittää.”    

5. Helsingin kaupungin esteettömyystyö   
Vanhusneuvoston pysyvä asiantuntija, projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Pirjo 
Tujula esitteli esteettömyystyötä.  Diaesitys on liitteenä. 

Helsingin esteettömyystyö alkoi Helsinki kaikille –projektina vuonna 2002. Vuosina 
2005‒2010 Helsingillä oli esteettömyyssuunnitelma.  

SuRaKu-projekti oli vuonna 2003 alkanut Julkisten alueiden suunnittelun, rakentami-
sen ja kunnossapidon projekti. Sen tarkoituksena oli luoda esteettömyysohjeisto. Oh-
jeisto valmistui v. 2004 ja se päivitettiin v. 2008. 

Voimassa olevat Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset jaettiin vanhusneuvos-
tolle edellisessä kokouksessa. Ne toimivat yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia toimi-
aloja koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä.  Linkki esteettömyyslinjauk-
siin.  Esteettömyys ja esteettisyys kulkevat käsi kädessä. Hyvin suunniteltuna esteettö-
myys ei myöskään tule kalliiksi.  

Helsinkiin on tulossa niiaava ratikka, jota ei ole missään muualla. Sen valmistaa suo-
malainen Transtech.  

Saavutettavuusdirektiivi tulee vaikuttamaan esteettömyysvaatimuksiin. Se pitää huo-
mioida kaikissa kaupungin hankinnoissa.  

Lisätietoa Helsinki kaikille –sivuilta, linkki. Pirjo Tujula on käytettävissä kaikissa esteet-
tömyyteen liittyvissä asioissa. 

Kommentoitiin liikennevalojen aikataulutusta kadun ylityksessä, jos suojatie on kaksi-
osainen.  Ne ovat ongelmallisia hitaasti liikkuville ja näkövammaisille. 
 

6. Miten laajennettu toiminta Seniori-infossa on käynnistynyt?  
Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari sote-toimialalta esitteli asiaa. Diaesitys on 
liitteenä.  

Seniori-infon palvelu laajeni helmikuun alusta lähtien ja uusi palvelu on löydetty: pu-
heluja tulee jo n. 4500 kpl kuukaudessa. Puhelimeen vastataan 10 %:ssa puheluista 
heti ja loput menevät takaisinsoittoon. Saman päivän aikana tavoitetaan 66 % soitta-
jista. Puhelin on tärkein yhteydenottokanava, mutta yhteyden saa myös sähköpostilla 
tai chatilla. Paikan päällekin voi tulla asioimaan, joskaan tilat eivät ole katutasossa.  

Kysyttiin, käytetäänkö nykyisessä Seniori-infossa hyväksi aiemmin toimineen Seniori-
infon kokemusta. Siltari totesi, että käytetään: mukana on entisen Seniori-infon työn-
tekijöitä ja puhelinnumerokin on sama 09-310 44556. 
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Kysyttiin, voiko Seniori-infoon ohjata asunnonmuutostöistä tietoa tarvitsevia. Vastaus: 
kyllä voi ohjata. Apua annetaan tarvittaessa vaikkapa puuron keittämisessä. Jos kysy-
mykseen ei osata vastata, ohjataan ainakin oikeaan paikkaan. Tämä on palvelun mini-
miedellytys. 

Sovittiin, että vanhusneuvoston jäsenet voivat halutessaan toimittaa kysymyksiä sih-
teerille, joka lähettää ne viikon päästä kootusti eteenpäin. 

Todettiin, että vanhusneuvosto pitää tärkeänä seurata Seniori-infon toiminnan kehi-
tystä ja toivoo saavansa seuraavan tilannekatsauksen syksyllä. 
 

7.  Valmistautuminen Kuusikko-kokoukseen 26.4.2018  

Todettiin kokouksen ohjelma ja järjestelyt. Helsinkiläisiä on tulossa mukaan 13 ja osal-
listujia on kaikkiaan 32. Tervetulotoivotuksen  ja  vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat 
kertoo Helsingin osalta puheenjohtaja. Esitykset pyydetään kaikilta kaupungeilta etu-
käteen.   Iltapäivällä käsitellään Kuusikko-vanhusneuvostojen yhteistyön kehittämistä. 
Hyväksyttiin työvaliokunnan ehdotus, että Helsinki esittää yhteistyötä vanhusasiamie-
hen saamiseksi kaikkiin isoihin kaupunkeihin. Lisäksi tuodaan esiin, että suurten kau-
punkien on syytä valvoa etujaan, mikäli maakunnalliset vanhusneuvostot perustetaan. 

 

8. Muut asiat 
Merja Etholén-Rönnberg totesi Itä-Helsingin kotihoidossa esille tulleen kuolemanta-
pauksen, jota poliisi selvittää. Syynä on ilmeisesti ollut kotiutusprosessissa tapahtu-
nut viestikatko, jollaista ei saisi koskaan tapahtua.  Vanhusneuvoston jäsenet totesi-
vat, että tapahtuma korostaa toisaalta yhteistyön tärkeyttä ja toisaalta ikääntyneiden 
yhteisöllisen asumisen tarvetta. 

9.  Ilmoitusasiat 
Markus Löfström ilmoitti, että Aivoterveysmessut järjestetään tänä vuonna 10.10. 
Kinaporin palvelukeskuksessa. 
Pirjo Tujula ilmoitti, että pitkään valmisteltu pysäkkikuulutukset –projekti alkaa olla 
loppusuoralla. 

10. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 

 

 

 Laura Varjokari  Outi Paulig 
 puheenjohtaja  sihteeri 
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