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Aika: Keskiviikko  11.11.2020, klo 14.02 – 16.28  
Paikka: Teams-kokous 
Läsnä: Laura Varjokari, puheenjohtaja, Mirja Arajärvi, Timo Auranen, Pirjo-Liisa  

  Kangasniemi, Ulla Lumijärvi, Veijo Lehto, Lena Lindberg, Seija Meripaasi,    
  Johanna Seppälä, Marja Ruotsalainen, Jenni Räsänen, Satu Luomajoki, Olli    
  Salin, Lala Sjöblom, Pirkko Telaranta, Pirjo Tujula, Toivo Tupin ja Outi Paulig  
  (sihteeri) 
 

Vierailevat asiantuntijat 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen prosessinomistajana toimivat päälliköt 
(kohta 4): palvelualueiden johtajat Soili Partanen, Maritta Haavisto, Maarit Rautio 
ja Helena Venetvaara, sairaalan ylilääkäri Laura Pikkarainen, arviointitoiminnan 
johtaja Tuulikki Siltari sekä suunnittelijat Heli Koskisuo ja Maarit Varis 
 
 

1.  
Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02. Todettiin, että 

 kaupunginkanslian edustajana oli tällä kertaa neuvontapäällikkö Johanna 
Seppälä,  

 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta oli mukana myös varaedustaja Pia 
Nybom ja että 

 Alzheimer-yhdistyksestä ei ollut edustajaa tällä kertaa. 
 
2.  
Asialistan hyväksyminen 
  Asialista hyväksyttiin. 
 
3. 
Edellisen kokouksen muistio  

Vanhusneuvoston kokousmuistio 14.10.2020 oli jaettu neuvostolle 21.10.2020. 
Siihen ei ollut huomautettavaa.  

 
4.  
Vanhuspalvelujen riittävyyden ja laadun arviointi sosiaali- ja terveystoimialan kanssa 

Seija Meripaasi esitteli mukana olevat toimialan asiantuntijat. Hän totesi myön-
teiseksi, että arviointia päästään nyt yhdessä tekemään ja kiitti vanhusneuvostoa 
aktiivisuudesta asian edistämisessä.  
 
Käytiin läpi arviointi kukin palvelumuoto kerrallaan ja kirjattiin keskustelu. Todet-
tiin, että vanhusneuvoston kannanotot kootaan erikseen ja käsitellään vielä työ-
valiokunnassa 19.11.2020. Jatkossa arviointiin sisällytetään myös Seniori-infon 
ja gerontologisen sosiaalityön arviointi.  
 
Palvelujen arvioinnin jälkeen käytiin keskustellen läpi toimialan palaute sosiaali- 
ja potilasasiamiesten raportista ja etenkin vanhusneuvoston lausunnossa maini-
tuista seikoista.   
 
Puheenjohtaja kiitti sote-toimialan edustajia hyvästä esittelystä ja hyödyllisestä 
keskustelusta.  
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5. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittely/Satu Luomajoki  

Käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan.  
  
6.  
Ruotsinkielisten seniorien tilanteesta ja tarpeista Helsingissä/Pia Nybom  

Käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan.  
 
7. 
Lausunto vanhusasiainvaltuutettua koskevasta lakihankkeesta   

Lausuntopyyntö oli lähetetty neuvoston jäsenille 2.11.2020 ja se löytyy myös 
Lausuntopalvelusta linkki  Määräaika on 15.12.2020. Päätettiin siirtää asia seu-
raavaan kokoukseen 9.12.2020. Valmistelua jatketaan ja jäseniä pyydettiin lähet-
tämään edelleen kommentteja luonnoksen valmistelua varten. 
 

8. 
Lausunto kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta 

Lausuntoa on pyydetty 13.11.2020 mennessä. Lausuntopyyntö ja materiaali oli 
lähetetty erikseen 6.11.2020. Lausuntoa valmistellaan yhteistyössä vammaisneu-
voston kanssa. Kommentteja on tullut ja lausunnon pyytäjältä oli saatu tarkenta-
via vastauksia 10.11.2020. Lausuntoluonnos näiden pohjalta lähetetään neuvos-
ton jäsenille 12.11.2020 pikaisia kommentteja varten.  

     
9. 
Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa ja työvaliokunnan täydentäminen:  

Markus Löfström on ilmoittanut jättäytyvänsä pois neuvoston jäsenyydestä.  
Alzheimer-yhdistys nimeää uuden edustajan vanhusneuvostoon kokouksessaan 
22.11.2020. 
 
Valittiin työvaliokuntaan uusi jäsen. Työvaliokunta totesi kokouksessaan 
4.11.2020, että valinnassa voidaan ottaa huomioon eri näkökohtia, kuten asema 
eläkeläisjärjestöissä, se mitä tahoa edustaa, työvaliokunnan sukupuolijakauma ja 
jäljellä olevan toimikauden pituus.  Usein samat henkilöt ovat aktiivisia sekä jär-
jestöissä että puolueissa. Henkilön oma halukkuus työvaliokuntaan on luonnolli-
sesti yksi edellytys.  
 
Esitettiin työvaliokunnan jäseneksi Mirja Arajärveä. Perusteluna todettiin mm., 
että hän tulee toimimaan HEJ:n puheenjohtajana v. 2021. Kuultiin, että Mirja on 
myös itse halukas tehtävään. Käytettiin useita kannatuspuheenvuoroja. Muita eh-
dotuksia ei esitetty, joten päätettiin valita Mirja Arajärvi työvaliokunnan jäseneksi. 
Puheenjohtaja toivotti Mirjan tervetulleeksi työvaliokuntaan. 

 
10. 
HSL-asiat 

Seniorikertalippujen poisto: 
Työvaliokunta totesi, että HSL:n päätös seniorikertalippujen poistamisesta oli yl-
lättävä ja ikävä takaisku. Päättäjiin on yritetty vaikuttaa ja vanhusneuvostojen 
kannanotot ovat olleet heidän tiedossaan. Nyt tulisi tehdä kannanotto, jossa to-
detaan kausilippu tervetulleeksi, mutta todetaan, että kertalippu on myös erittäin 
tarpeellinen etenkin pienituloisille. Päätettiin, että kannanottoa valmistellaan Es-
poon ja muiden pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa. Sihteeri lähet-
tää heille luonnoksen. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=af3b90fa-1a6e-4bea-8f8b-3bbfdc09eb01
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Maksuttomia matkakorttien lataamispaikkoja koskeva HEJ:n aloite: HEJ:n aloite 
ja Helsingin vanhusneuvoston yhtyminen siihen esiteltiin pks-kokouksessa 21.10. 
Esitystä pidettiin hyvänä ja Espoon vanhusneuvosto päätti 4.11. yhtyä aloittee-
seen. Kannanotto on lähdössä HSL:n johdolle.  [Lähetetty HSL:n johdolle yh-
dessä Espoon kanssa 12.11.2020/siht.lis.] 
 
Pks-kokouksessa kävi ilmi, että muissa kaupungeissa on esim. kauppakeskuk-
sissa yhteispalvelupisteitä, joissa lippuja voi ladata maksutta. Helsingin tilanne 
on huonompi, sillä maksuttomia latauspisteitä on yleensä vain raideliikenteen 
asemilla ja keskustassa.  
 
Helsingin hallinnossa HEJ:n esitys on edennyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimi-
alalle, jossa asiaa käsittelee kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. Päätettiin 
ottaa yhteyttä Vänttiseen, kysyä kirjaston kantaa asiaan ja korostaa asian tär-
keyttä. [kysytty 12.11.2020/siht.huom.] 
 

 
11. 
Vanhusneuvoston kevään 2021 kokousajat ja teemat 

Sovittiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti pitää neuvoston kokoukset 13.1., 
17.2., 24.3. ja 21.4.2021. Lisäksi toukokuun loppupuolella (esim. 19.5.) pidetään 
ei-kokousmuotoinen tapaaminen kauden lopetuksen merkeissä. Kokoukset pide-
tään keskiviikkoisin klo 14.00. Paikkana tammi- ja maaliskuun kokouksissa alus-
tavasti kaupungintalo, helmi-, huhti-  ja toukokuussa jokin toinen paikka. [lisäksi 
etäkokousmahdollisuus tarpeen mukaan, siht. huom.] 
 
Tammikuun kokouksen aiheeksi oli ehdotettu Helsingin terveysasemaverkkoa: 
ovatko jättiterveysasemat tulossa koko kaupunkiin, mikä on päätöksenteon vaihe 
ja voidaanko asiaan vielä vaikuttaa? [Aiheesta Hesarin iso artikkeli 8.11.2020 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007606536.html/siht.huom.] 
Esitettiin muiksi kevään aiheiksi:  

 valtakunnan sote-ratkaisu ja sen vaikutukset Helsinkiin  

 liikkumisohjelma [käsitelty viimeksi kokouksessa 14.10.2020/siht. huom.] 

 Stadin ikäohjelma 

 OmaStadi (osallistuva budjetointi] –tilannekatsaus. 
Työvaliokunta tekee esityksen kevään kokousaiheista neuvoston joulukuun ko-
koukseen. 

 
 

12. 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
Laura Varjokari  Outi Paulig 

 
 
  

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007606536.html

