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Vanhusneuvoston kokous  

 
Aika: 19.12.2018 klo 14.00–15.03 

Paikka: Kaupungintalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Aleksanterinkatu 20 

Osallistujat: Laura Varjokari (puheenjohtaja), Mirja Arajärvi, Timo Auranen, Pirjo-Liisa Kangas-
niemi, Erja Kauppinen, Veijo Lehto, Lena Lindberg, Markus Löfström, Seija Meripaasi Arja Pei-
ponen, Anne Nissinen, Heli Rantanen, Titta Reunanen, Marja Ruotsalainen, Jenni Räsänen 
Minna Ekman, Satu Luomajoki Mia Nybom, Olli Salin, Johanna Seppälä, Lala Sjöblom, Pirkko 
Telaranta, Pirjo Tujula, Toivo Tupin ja Outi Paulig (sihteeri) 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistio oli jaettu 15.11.2018. Siihen ei ollut huomautettavaa. 

4. Valtuustoryhmien tapaamisen tulokset ja jatkotoimet 
Puolueilta saatujen vastausten yhteenvedosta on tekeillä uutinen. Sovittuna jatkotoimenpiteenä 
on ainakin rollaattoriasian viestittäminen HSL:lle. Työvaliokunta ehdotti, että pyydetään myös 
tapaamista HSL:n hallituksen kanssa. Todettiin tämä hyväksi etenemiseksi.   

5. Kevätkauden kokousten aiheet  
Asialistan liitteenä oli jaettu kevään kokouskalenteri, jonka todettiin vielä täydentyvän. Maalis-
kuun kokous 6.3. pidetään Oodissa. Ensiksi on esittelykierros klo 13-14, jonka jälkeen on ko-
kousaiheina kirjastopalvelut ja kaupungin neuvontayksikön palvelut (joista osa toimii Oodissa). 

Muita vuodelle 2019 sovittuja aiheita ovat 

 Elämän loppuvaiheen hyvä hoito 

 Tapaaminen vammaisneuvoston ja toimikuntien kanssa (syksylle?) 

 Lähipalvelujen turvaaminen – tähän työvaliokunta esittää yhteistyötä stadiluotsien 
kanssa. 

 Tapaaminen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien kanssa.  

Vammaisneuvoston sihteeri, vammaisasiamies Tiina Lappalainen osallistuu kokoukseen 6.2. 
Viestintäjohtajan tapaamisen jälkeen on tiivis vammaisneuvoston esittely yhteistyön käynnistä-
miseksi. 
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Apulaispormestari Sanna Vesikansa olisi halukas tapaamaan vanhusneuvostoa. Työvaliokun-
nan ehdotuksen mukaisesti laajennettiin ajatusta niin, että tapaamiseen kutsutaan kaikki apulai-
spormestarit ja aiheena on Stadin ikäohjelma. Ajankohtana olisi loppukevät, johon tarjotaan 
esim. kolme vaihtoehtoista päivää. Tapaaminen voisi olla jälleen suoratoistettava.  

Keväällä on tarpeen tehdä kannanotto digitaalisesta esteettömyydestä erityisesti kaupungin pal-
velujen osalta. Nettisivuilla on vielä parannettavaa, jotta saavutettavuuden vaatimukset toteutu-
vat. Esimerkiksi Seniori-infon löytäminen on sivuilta vaikeaa. Osallistuvaan budjetointiin pääsi 
osallistumaan vain sähköisesti, joskin oli sovittu, että kirjastot auttavat niitä, jotka tarvitsevat 
apua. Omaishoitajien lakisääteinen terveystarkastus toteutetaan vain digitaalisesti, minkä 
vuoksi jotkut eivät voi siihen osallistua.  

Heli Rantanen totesi, että osallistuvaa budjetointia toteutettiin Helsingissä nyt ensimmäistä ker-
taa ja tästä varmaan opitaan paljon. 

Kannanottoasiaa käsitellään tammikuun kokouksissa, aluksi työvaliokunnassa. Saavutettavuus-
asiaan tulee vielä perehtyä. Asiaa käsitellään myös tapaamisessa viestintäjohtajan kanssa 
6.2.2019.  

Kevään ohjelmaan ehdotettiin kansanedustajaehdokkaiden haastattelua tai vaalipaneelia. Mirja 
Arajärveltä saatiin tieto, että HEJ:llä on tarkoitus järjestää tällainen tilaisuus. Sovittiin, että tilai-
suus toteutetaan yhteistyössä HEJ:n kanssa. 

 

6. Kannanotto Stadin ikäohjelman luonnoksesta   
Kokouksessa 13.11. päätettiin, että vanhusneuvosto tekee luonnoksesta ja valmistelusta kan-
nanoton. Asialistan liitteenä oli työvaliokunnan valmistelema luonnos. Myös vammaisneuvosto 
on tekemässä kannanottoa ikäohjelmasta. 

Ennen kokousta kannanottoon tuli lisäysehdotus: ”Ikäohjelmaan pitäisi kirjata aivan konkreetti-
sia, eteneviä tavoitteita vuosille 2019, 2020 ja 2021, joita sekä kaupunginhallitus, -valtuusto ja 
toimialalautakunnat voivat seurata ja samalla myös Vanhusneuvosto kokouksissaan.  Seniori-
infon toimiaikaa voitaneen laajentaa ensin la-su päiväajalle (esim. klo 10-16) vuonna 2019 ja sit-
ten 24/7 vuonna 2020.” Nämä ehdotukset saivat kannatusta ja ne lisätään kannanottoon. Sovit-
tiin, että vanhusneuvosto ottaa kantaa ikäohjelman valmisteluprosessiin. Saatesanoissa huo-
mautetaan kiireisestä aikataulusta.  

Keskusteltiin siitä, miten voitaisiin edistää muistikyläasiaa ja kohtuuhintaista asumista. Muistiky-
läasian osalta sote-toimialan edustaja Arja Peiponen totesi, että päätökset valitettavasti viipyvät. 
Ilmeisesti tonttia ei ole vielä luovutettu. Sote-toimialalla odotetaan ja toivotaan asian etenemistä. 
Pohdittiin vanhusneuvoston vaikuttamisen keinoja muistikyläasiaan ja asumiseen. Rakentami-
sen ja asumisen tulisi olla ikäohjelmassa keskeisiä asioita.  Kaupunkiympäristön toimiala ja lau-
takunta ovat tässä keskeisessä asemassa. 

Keskusteltiin mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Onko kaikilla kaupun-
gin työntekijöillä tieto päätöksentekoprosessista?  
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7. Omaishoidon sopimusten uusimista koskeva vastaus sote-toimialalta 
Kokouksessa 13.11.2018 sovittiin, että asiasta tehdään kysely. Myös Omaishoitajat ja läheiset –
liitto teki tietopyynnön samasta asiasta. Vanhusneuvosto sai 16.11. vastauksen, joka on jaettu 
neuvostolle 21.11. Omaishoitajajärjestö sai vastauksen, joka oli lähes samansisältöinen. Pohdit-
tiin jatkotoimia. Marja Ruotsalainen kertoi Pollin ajatuksista tämän asian suhteen. Kyse on sekä 
hallinnollisesta asiasta että omaishoitajien kohtelusta. Asia on vielä pohdinnassa. 

Arja Peiponen totesi, että jos on kyse kohteluun liittyvistä asioista, tulisi aina olla yhteydessä 
suoraan siihen tahoon, jonka toiminnasta on kyse. Kaupungin toiminta on niin laajaa – esimer-
kiksi kotihoidossa 3, 5 milj. käyntiä vuodessa – että mitenkään ei kaikessa voida aina onnistua. 
Valtaosin asiat kuitenkin sujuvat hyvin. Jos koettu epäkohta esim. kotikäynnillä tuodaan julki-
suudessa esiin yleistyksenä, se on ikävää muiden työntekijöiden kannalta, vaikeuttaa henkilös-
tön saantia ja vaikuttaa palvelujen maineeseen. 

Sovittiin, että kiitetään sote-toimialaa vastauksesta ja kysytään, mitä kaupunki aikoo tehdä, jotta 
epäoikeudenmukaisuutta ei jatkossa tapahdu. Korostetaan asioiden esittämistapaa asiakkaille. 

 

8. Seniori-infon näkyvyys kaupungin internet-etusivulla 
Seniori-infon ja muidenkin asukasryhmälähtöisten palveluiden löytäminen on vaikeutunut, kun 
sivujen rakennetta on muutettu. Linkki löytyy vasta, jos huomaa kelata aivan sivun alalaitaan. 
Asiasta on tullut kaupungin palautejärjestelmään palaute, jossa viitataan mm. saavutettavuusdi-
rektiiviin.   

Asiaan palataan viimeistään tapaamisessa viestintäjohtaja Liisa Kivelän kanssa 6.2.2019. 

 

9. Tietoisku Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä 
Yhdistyksen puheenjohtaja Markus Löfström esitteli yhdistystä. Diaesitys liitteenä. – Yhdistyk-
sen toiminta on monipuolista. Muistisairaille ja omaisille tarjottavien palvelujen lisäksi yhdistys 
antaa asiantuntijapalveluja muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Esimerkkinä yhteistyö pankki-
sektorin kanssa: 17 Nordea-pankin juristia on saanut koko päivän kestävän koulutuksen, jolla 
on parannettu pankin valmiutta toimia oikein muistisairaiden ihmisten pankkiasioissa. 

Muistisairaudet ovat kasvava maailmanlaajuinen ongelma, kun ihmisten elinikä pitenee. Suo-
messa on 300 000 ihmistä, jolla on jonkinasteinen muistisairaus. Markus jakoi yhdistyksen tie-
dotusmateriaalia ja kehotti kaikkia liittymään yhdistyksen jäseniksi. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03. 

 

Laura Varjokari  Outi Paulig 

puheenjohtaja  sihteeri 
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