Muistio 9/2020
VANHUSNEUVOSTO
Aika

10.11.2020 klo 10-11.40

Paikka kaupungintalo, II krs kaupunginhallituksen kokoushuone tai Teams
Paikalla
Eila Lampio
Heikki Vappula
Pentti Vilmi
Marketta Iso-Kuortti
Eveliina Aaltonen
Inga-Maija Hyppölä
Leena Sorvali
Kaija Koljonen
Terttu Uosukainen
Kari Kempas
Eeva Marin
Tiina Häyrinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
jäsen
sihteeri

67. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
68.Läsnäolijoiden toteaminen
Jäsenet Eveliina Aaltonen ja Terttu Uosukainen olivat poissa, muut paikalla.
69. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (13.10.2020)
Hyväksyttiin muutoksitta.
70. DigitalWelss ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen ohjelma nuorille ikäihmisille 2019-2021
Tuomas Kari esittelee vanhusneuvostolle ohjelmaa (30 min).
DigitalWells on KELA:n rahoittama tutkimusohjelma, jossa osanottajat osallistuvat
mielekkäiden liikuntalajien löytämiseen nuorille ikäihmisille. Ohjelmassa etsitään myös
motivointitekijöitä, jotka saavat nuoret ikäihmiset pysymään systemaattisessa
liikuntaohjelmassa vuodesta toiseen. Esite toimitettu sähköpostitse jäsenille 13.10.2020.
Neuvoston jäsenet keräävät omista sidosryhmistään halukkaita osallistujia ja ottavat
suoraan yhteyttä DigitalWells toimijoihin. Tuomas Karin esitys ja yhteystiedot jaetaan
jäsenille sähköpostitse.
71. Muut asiat
Yhteydenotto vanhusten koti- ja kuntoutuskanava- toiminnasta Päijät-Hämeessä.
Aineisto toimitettu neuvoston jäsenille 26.10.2020.
Kokous päätti, ettei tässä vaiheessa ota kantaa esitettyyn yhteydenottoon.
Lahden museot, LAD pyytää mahdollisuutta tulla tammikuun 2021 kokoukseen kertomaan
ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miten museo ja ikäihmiset
kohtaisivat
ja tulisivat tutuiksi. Museopedagogi Tuija Vertainen tulisi
kokoukseen.
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Kokous päätti kutsua esittelyn tammikuun kokoukseen.
72. Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
vanhusasiavaltuutetusta.
Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi
ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja
toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
päätöksentekoon. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien
toteutumista. Vanhusasiavaltuutetulla ei olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksiin
liittyviä kanteluita vaan tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen
vaikuttamiseen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi seurata ja arvioida ikääntyneiden
asemaa ja oikeuksien toteutumista ja seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista
päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Vanhusasiavaltuutettu
tekisi aloitteita ja antaisi lausuntoja, laatisi ja teettäisi selvityksiä sekä julkaisisi raportteja.
Lisäksi valtuutettu edistäisi tiedotusta ja välittäisi ikääntyneitä koskevaa tietoa, sekä
edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä. Kyseessä olisi
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimiva, mutta toiminnassaan itsenäinen
ja riippumaton viranomainen. Esitys toimitettu sähköpostitse asialistan mukana 2.10.2020
ja lisäksi se jaettiin kokouksessa.
Neuvosto antaa lausuntopalveluun seuraavan lausunnon (13.11.2020)
Koska vanhusasiavaltuutettu edustaa suurinta yksittäistä ihmisryhmää Suomessa, on
erittäin tärkeää, että tehtävään sisältyy ennalta vaikuttamisen lisäksi oikeus puuttua ja
velvoittaa tarvittaviin toimenpiteisiin, asioihin, joilla voidaan korjata ikäihmisten arjen
epäkohtia. Esityksen mukaisilla tehtävillä ja valtuuksilla vanhusasiavaltuutettu on
”hampaaton”.
Yhteiskunta on muutosten keskiössä, ja ennalta arvaamattomat asiat, kuten meneillään
oleva Covid-19 -pandemia, tuovat ikäihmisten arkeen ja oikeuksiin tilanteita, joihin ei ole
varauduttu. Näissä tilanteissa ikäihmiset tarvitsevat vahvan puolestapuhujan ja
edunvalvojan, jonka avustuksella ja seurannassa luodaan turvallisia ja
tarkoituksenmukaisia tapoja toimia muutos- ja kriisitilanteissa.
Vanhusasiavaltuutetulla tulee olla mahdollisuus tehdä, tukea ja edistää vanhusten terveysja sosiaalioloja koskevia ryhmäkanteita. Näin heikoimmissakin asemassa olevat ikäihmiset
saavat äänensä kuuluviin, kuten muistisairaat
Vanhusasianvaltuutetun tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien lakisääteisten
vanhusneuvostojen kanssa saadakseen tarvittavaa näkökulmaa ja tietoa ikäihmisten
alueellisista tilanteista. palveluiden laadusta ja kattavuudesta.
73. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40
Seuraava kokous päätettiin pitää 15.12.2020 klo 12.00.
Vuoden 2021 kokoukset
19.1.2021 klo 10-12
9.2.2021 klo 10-12
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