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Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskokous 
 
 

Aika: 22.10.2019 klo 12.30-14.08 

Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali, Asematie 7, 01300 Vantaa 

 

Osallistujat / Vantaa:  

Vanhusneuvoston jäsenet: Jussi Särkelä (puheenjohtaja), Raimo Huvila (varapuheenjohtaja) Eija 
Savela, Paula Hakanen, Varpu Peltonen, Håkan Sandell, Heimo Liimatainen, Juha Suomela, Pirkko 
Toivonen, Reijo Söderberg 

Vanhusneuvoston eläkeläisjärjestöedustajat: Irma Sihvonen, Ari Martinaho, Taisto Mäntynen, 
Leila Nuotio, Anneli Karhunen 

Kaupungin toimialojen edustajat: Jenna Hirvonen (sihteeri), Petteri Hankivuo, Marjo Nurminen 

 

Osallistujat / Helsinki: Laura Varjokari, Veijo Lehto, Lala Sjöblom, Marja Ruotsalainen, Markus 
Löfström, Olli Salin, Lena Lindberg, Pirjo-Liisa Kangasniemi, Outi Paulig 

Osallistujat / Espoo: Marja-Liisa Lahtinen, Kerttu Perttilä, Pentti Walkama, Matti Passinen, Anu 
Helle, Lasse Hoffman, Gustav Båsk, Maria Guzenina, Maria Rysti 

Osallistujat / Kauniainen: Peter Forsström, Marianne Ekholm 

 

Asiantuntijat: Mari Flink, osastonjohtaja, asiakkuus ja myynti, Helsingin seudun liikenne HSL,  
kohta 2 

 

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset kuulumiset pääkaupunkiseudun vanhusneuvostoista 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Aloitettiin 
neuvostojen ajankohtaisilla kuulumisilla: 

Espoo: vanhusneuvoston kokoonpanossa on tullut pieniä muutoksia, tälle toimintakaudelle on 
saatu kaksi uutta varsinaista jäsentä. Espoossa on kunnostauduttu etenkin 
vaikuttamistoimielimenä olemisena, ovat antaneet jo n. 20 lausuntoa tänä vuonna, 
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pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätettäviin asioihin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa asia meni keväällä pöydälle, kun oli huomautettu, että neuvoston 
lausunto puuttuu, eli vanhusneuvosto otetaan vakavasti. Neuvoston jäseniä on mukana 
useissa toimikunnissa ja kehittämishankkeissa. Järjestävät kerran vuodessa syksyisin juhlan, 
johon on kutsuttu kaikki espoolaiset seniorit. 
 

Helsinki: lähettäneet 80 eläkeläisjärjestölle kyselyn, tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä 
järjestöihin. Agendalla myös lautakuntien tapaamiset, tavoitteena on, että tapaisivat 
toimikauden aikana ainakin kerran kaikki lautakunnat. Kokouksissa on ollut esillä mm. 
maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset seniorit. Stadin ikäohjelma on saatu taas voimaan, 
sen kanssa tehty paljon töitä. Digiopastusta tulossa ja lähipalveluista on oltu huolissaan. 
Lausuntopyyntöjä ei ole tällä hetkellä yhtään, mutta ovat antaneet kaupungintarkastajille 
vastauksen palveluiden riittävyyden seurannasta, että tällä hetkellä ei toimita ihan 
lainmukaisesti. 
 
Kauniainen: uusi kokoonpano, hiljattain valittu uusi puheenjohtaja. Joka toinen kerta 
puheenjohtaja suomenkielisistä ja joka toinen kerta ruotsinkielisistä eläkeläisjärjestöistä. 
Nykyisellä kokoonpanolla ehditty pitää vasta yksi kokous. Kaupungin valiokunnat aktiivisesti 
mukana vanhusneuvostossa, edustajat neuvoston kokouksissa. Ovat järjestämässä 
ikäautoilijoiden kuntokurssia, toukokuussa oli järjestetty ensimmäinen, joka oli ollut todella 
suosittu. Ovat tehneet aloitteen siitä, että yli 70-vuotiaille järjestettäisiin terveystarkastus ja 
säännöllinen vastaanotto terveyskeskuksissa. Eivät ole saaneet vastausta, mutta tiedon 
mukaan asia on menossa valiokunnan käsittelyyn. 
 
Vantaa: toimintasääntö muuttui vaalikauden alussa, nyt neuvostoon valitaan jäseniä samassa 
suhteessa kuin valtuustoon, jotta myös ne, joilla ei ole omia eläkeläisjärjestöjä pääsevät 
mukaan. Lisäksi kokouksiin kutsutaan kuuden eläkeläisjärjestön edustajat sekä kaupungin 
toimialojen ja Vantaan seurakuntayhtymän asiantuntijaedustajat. Vantaalla on oltu tyytyväisiä 
toimintasääntöön, saatu uutta voimaa toiminnalle. Puolipäiväinen (50 % vammaisneuvostolla) 
koordinaattori/sihteeri on myös iso askel eteenpäin. Asennemuutostyötä tehty, tänään 
palkitaan ensimmäinen Vuoden vantaalainen vanhusteko, myönteisellä esimerkillä esillä. 
Kaupungin ajankohtaiset asiat -vakiokohta kokouksissa uutena.  

Opeteltu lausuntojen tekemistä, toisaalta ei ole ollut aina tarvetta antaa lausuntoa, jos asiat on 
valmisteltu jo tarpeeksi hyvin, vanhusneuvostolle on kuitenkin käyty esittelemässä etenkin 
sote-lautakunnan asioita hyvin ja annettu mahdollisuus kommentoida niitä. On ihmetelty, 
miksei vanhusneuvostolta ole pyydetty lausuntoa kaupungin talousarviosta. Kokouksissa ollut 
erilaisia teemoja, käsitellään vaikeitakin aiheita, kuten esimerkiksi saattohoitoa ja seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen asioita. Tullut esille, että kun tulee uusi sote, paikallisten 
kuntakohtaisten vanhusneuvostojen, jotka ovat oppineet käsittelemään sote-asioita, pitäisi 
osata jatkossa käsitellä esim. arkkitehtuuriasioita. 
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Yhteinen keskustelu:  

Keskustelua siitä, miten vanhuspalvelulain 5 §:n edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen 
väestön tukemiseksi on kaupungeissa käsitelty, ja miten valtuustot käsittelevät sitä. Espoossa 
Täyttä elämää -suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi neljälle vuodelle. 
Vanhusneuvosto oli mukana. Riittävyydestä ja rahoituksesta, tehdään joka vuosi raportti, 
vanhusneuvosto käy sitä tarkasti läpi. 

Kauniaisissa suunnitelma on työn alla, vaiheessa. Kynnys päätöksenteon ja vanhusneuvoston 
välillä niin matala, että tulee joka tapauksessa sinne tiedoksi, ja neuvostoa pyydetään 
työpajoihin ja muihin valmisteluhiin. 

Helsingissä suunnitelma on hyväksytty 19.6.2019 osana kaupungin hyvinvontisuunnitelmaa. 
Vanhusneuvosto ei ole täysin tyytyväinen sisältöön. Konkreettisia toimenpiteitä kaivataan, 
mutta kaupungin puolella on tämä nyt tiedostettu. 

Vantaalla ajatellaan, että kaikki kunnan asiat kuuluvat vanhusneuvostolle. Viime vuonna 
annettiin lausunto talousarviosta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus oli ehkä kuudes- 
tai seitsemäsosa, paljon myös kaikkea muuta. Sosiaali- ja terveydenhuollon raportit tulevat 
automaattisesti vanhusneuvostolle, kaupungin edustajat esittelevät. 

 

2. Yhteinen kannanotto HSL:n seniorialennuksen aikarajoituksen poistamiseksi 

Osastonjohtaja Mari Flink HSL:ltä kertoi aluksi erilaisista alennuksista, joita on olemassa 
(esitysdiat muistion lopussa liitteenä). Flink kertoi, että 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu 
alennettu (50 %) kerta- ja lisävyöhykelippu klo 9-14 välillä löytyy sekä matkakortilta että myös 
HSL-sovelluksesta. Sovelluksella lippua ostaessa täytyy ensimmäisellä kerralla tehdä vahva 
tunnistautuminen, matkakortti täytyy käydä päivittämässä palvelupisteessä. 
Matkakorttikannassa on 147 000 yli 65-vuotiasta, ja 70+ päivälippuoikeuden päivittäneitä on n. 
60 000 (melkein 70 % niistä yli 70-vuotiaista, joilla on matkakortti).  
 
Päivälipun (70+) käyttö: lipputuote tullut vasta huhtikuun lopussa, mutta ovat arvioineet, että 
niitä ostetaan vuositasolla 2,5 miljoonalla eurolla, mikä sisältää noin 2,5 miljoonaa euroa 
lisätukea (ilman alennusta n. 5 milj. myynti). Karkea arvio: muita lippuja/muina aikoina ostavat 
päiväalennukseen oikeutetuista ehkä n. 5 miljoonalla eurolla -> arvio, että lisätuen tarve olisi n. 
5 miljoonaa (nyt 2,5milj.) 
 
Flink esitteli myös 70+-päivälipun laskettuja vaikutuksia eri ikäryhmillä (dia 8) ja totesi, että 
taloudellinen on merkitys koko ajan suurempi, kun 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa. Hän 
totesi myös, että joukkoliikenteen käyttö vähenee, mitä vanhemmaksi tullaan, mutta että on 
silti tärkeää saada seniorit käyttämään joukkoliikennettä. Jos päiväalennuslippu poistuisi, 
kustannusvaikutus olisi huomattavasti pienempi. Flink kertoi, että kausilipun käyttö 
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iäkkäämmässä ryhmässä on vielä pientä, mutta jatkossa varmasti luvut ovat suurempia. Lisäksi 
hän esitteli erilaisia laskelmia eri alennuslippuvaihtoehdoista ja niiden lipputuloista (diat 9-11). 
 
Flink kertoi, että HSL:ssä ei ole tarkoituksena tehdä suuria muutoksia lippu- tai 
alennustuotteisiin lähiaikoina, mutta ovat tekemässä selvitystä rollaattorin kanssa liputta 
matkustamisesta. Tarkoituksena on tehdä turvallisuusselvitys siitä, millaisia 
onnettomuustilanteita on ollut sekä vertailla käytäntöjä muista Euroopan kaupungeista, jonka 
jälkeen laaditaan ehdotus.  
 
Kysymyksiä esityksestä: 

• Lisätulot alennuksen laajentamisesta, millä asiakasmäärällä on laskettu? 
=> Huomioidaan aina hintajousto, mutta perustuu eri ryhmien asiakasmääriin. 

• Tarkennus laskelmaan: miten paljon matkustajat lisääntyneet klo 9-14 välillä, ja miten 
paljon iäkkäämmät ihmiset matkustavat myös illalla?  
=> Matkustajatilastoista valitettavasti ei ole vielä lukuja klo 9-14 välillä tapahtuvasta 
matkustamisesta, vuoden loppuun mennessä pitäisi tulla tarkempia tietoja.  
=> Lukumääräisesti aika saman verran alennusoikeuteen oikeutetut tekevät myös illalla 
matkoja.  

• Huomio myös siihen, että kausilippu on vaihtoehto, joka saa ihmisen luopumaan 
omalla autolla ajamisesta. Yksityisautoilijoita nimenomaan iäkkäämmissä ryhmissä. 
Myös kausilipulle olisi hyvä saada alennus 
=> Kertalipun ja kausilipun suhde 21-24. Kertalippualennuksen laajentaminen koko 
vuorokaudelle, suhde kasvaisi yli 40:een, ei kannustaisi käyttämään kausilippua.  

• Mahdollisuus, että sekä päivälippu että kausilippu olisivat kaikkina aikoina 50 % yli 70-
vuotiaille, onko laskettu vaikutusta?  
=> 3,6-3,7 miljoonaa. 

 
Esittelyn jälkeen keskusteltiin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteisestä kannanotosta 
HSL:n seniorialennuksen aikarajoituksen poistamiseksi, ja otsikoksi valittiin ”Kokoaikainen 
seniorialennus olisi ilmastoteko”. Asialistan liitteenä ollut luonnos hyväksyttiin yhteiseksi 
kannanotoksi ja se päätettiin lähettää HSL:n hallitukselle sekä kaupunginhallituksille (hyväksytty 
kannanotto muistion liitteenä). Vantaalla kuntalaispalveluiden tiedottaja lähettää kannanoton 
medialle. Todettiin, että Keski-Uudenmaan vanhusneuvostot voivat liittyä pääkaupunkiseudun 
neuvostojen kannanottoon jälkikäteen tai lähettää HSL:lle oman kannanottonsa. 
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Liitteet:  

- LIITE 1 Kokoaikainen seniorialennus olisi ilmastoteko - Pääkaupunkiseudun 
vanhusneuvostojen kannanotto 22.10.2019 

- LIITE 2 Seniorialennukset -esitysdiat, Mari Flink / HSL 

 

3. Muita esille tulevia asioita 

• Kuusikko-kuntien tapaaminen, kysytty Tampereelta ja olivat suostuvaisia järjestämään ensi 
vuonna. [siht. lis.: kokouksen jälkeen tullut ennakkokutsu Kuusikko-kuntien tapaamiseen 
Tampereelle keväällä 2020] 

• Marraskuussa (13.11.) maakunnallinen vanhusneuvostojen tapaaminen Espoon 
järjestämänä, ohjelma tulossa lähipäivinä. 

• Uudenmaan liitto järjesti 7.10. työpajan digiasioista ja -neuvonnasta. Keskustelun 
lopputulemana, että digiasia pitäisi ottaa yhteiseksi teemaksi ruodittavaksi.  

• Espoo kutsuu ensi vuonna PKS-neuvostot tai laajentuneen foorumin.  

• Sote-uudistus, maakunnalliset asiat, miten vaikuttaa tulevaisuudessa? Keskustelua siitä, 
voisiko maakunta toimia kuntien vanhusneuvostojen koordinaattorina, jolloin 
keskustelupohja olisi laajempi. Seuranta- ja arviointiasiat, poliittisen päätöksenteon 
seuranta, miten vaikuttavat ikäihmisiin.  

• Millainen on ikäystävällinen kunta, mitä asioita pitää ottaa huomioon? => asuminen, 
esteettömyys, liikenne, liikkuminen, tiedonvälitys, digiasiat, viestintä, miten vanhukset 
saavat tietoa siinä muodossa, että ymmärtävät. Koulutus, kulttuuri, koko osallisuuden 
kenttä, turvallisuus, köyhyys, suvaitsevaisuus (ikäihmisiä kohtaan) yksinäisyyden 
vähentäminen. Pks-vanhusneuvostot voisivat yhdessä miettiä tätä aihetta jatkossa. 

• Ikäystävällisen kunnannäkökulmasta vertailukohdat voisivat olla vammaisneuvoston 
puolella => vammaisneuvostot yhteistyöhön mukaan? 

• Tarvitaan lisää tutkimustoimintaa, jossa otetaan huomioon asumisympäristöön ja terveyttä 
edistävään toimintaan liittyvä tutkimus  

 

4. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia päätti kokouksen kello 14.08, sekä toivotti osallistujat 
tervetulleiksi kokouksen jälkeen alkavaan Vantaan vanhusneuvoston 20-
vuotisjuhlaseminaariin.  
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LIITE 1: Kokoaikainen seniorialennus olisi ilmastoteko - Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen 
kannanotto 22.10.2019 
 
 
HSL:n hallitus 
Kaupunginhallitukset 
 
KOKOAIKAINEN SENIORIALENNUS OLISI ILMASTOTEKO 
 
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen saatiin keväällä vaatimaton seniorialennus. 70 vuotta täyttäneet 
pääkaupunkiseudun asukkaat saavat 50% alennuksen klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Alennuksen saa vain 
kertalipun hinnasta, siis kalleimmasta lippumuodosta.   

Seniorialennus tulee laajentaa kokoaikaiseksi. Aikaraja on tarpeeton ja lisää byrokratiaa.  Eläkeläiset, kuten 
kaikki muutkin, välttävät ruuhka-aikoja aina kun se on mahdollista. On kuitenkin paljon liikkumistarpeita, 
joiden ajankohtaa ei voi valita itse: esimerkiksi lastenlasten hoito, päivähoitoikäisten saattaminen, 
vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Eläkeläiset eivät ole vain palvelujen käyttäjiä ja 
kustannusten aiheuttajia, vaan he osaltaan pitävät yhteiskunnan pyöriä pyörimässä. Lisäksi monet 
harrastukset osuvat ajankohdan 9.00-14.00 ulkopuolelle. Terveydenhoitokäyntien ajankohtaa ei yleensä voi 
itse valita. 

Tutkimukset todistavat laajasti, että aktiivinen elämäntapa edistää terveyttä. Eläkeikäisten lisääntyvä 
aktiivisuus myöhentäisi hoivapalvelujen tarvetta ja säästäisi sosiaali- ja terveysmenoja.  

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä liikennepolitiikka edellyttävät yksityisautoilun vähentämistä. 
Pääkaupunkiseudun n. 200 000 eläkeikäisestä moni omistaa henkilöauton ja käyttää sitä, tarvittaessa myös 
ruuhka-aikoina. Kokoaikainen seniorialennus saisi monet heistä valitsemaan julkisen liikenteen. Tämä 
vähentäisi henkilöautojen ja -autoilijoiden määrää iäkkäämmästä päästä. Ruuhkat vähenisivät, 
liikenneturvallisuus paranisi ja hiilidioksidipäästöt pienenisivät.  

 

Vantaalla 22.10.2019 

 

Espoon vanhusneuvosto 
Puheenjohtaja Olli Männikkö 
 
Helsingin vanhusneuvosto 
Puheenjohtaja Laura Varjokari 
 
Kauniaisten vanhusneuvosto 
Puheenjohtaja Peter Forsström 
 
Vantaan vanhusneuvosto 
Puheenjohtaja Jussi Särkelä 
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LIITE 2: Seniorialennukset -esitysdiat, Mari Flink / HSL 
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