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Kuopion Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
Paikalla:

ASIAT:

14.11.2017 klo 10 - 12
Savotalo, Tulliportinkatu 17B, 3.krs. tila 331, lautakuntien kokoushuone
(kuntoutusjohtaja),
Leena Tuppurainen,
Marjatta Rönkkö,
Mauri Liimatainen,
Veli Mäntynen ja
Säde Rytkönen (sihteeri).
Vierailijana: Satu Moilanen

Erkki Kukkonen (pj.),
Arja Hietala,
Erja Jonninen,
Heli Norja (esittelijä),
Juhani Laurinkari,
Kari Putkonen,
Kirsti Joki,
Korhonen Mikko
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.
3. Edellisen kokouksen (16.10.2017) pöytäkirjan tarkistaminen ja
hyväksyminen, LIITE 1
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Ajankohtaista, LIITE 2
Mikko Korhonen, kuntoutusjohtaja, Kuopion kaupunki
Mikko Korhonen esitteli ajankohtaisia asioita. ks. LIITE 2. Ikääntyneiden,
vammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen kehittämisen ohjelma
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Pitäisikö kehittää ikäihmisten vanhuspalveluja myös muualla kuin
kantakaupungissa? Korhosen mukaan ikäihmisten asumispalvelujen kysyntä
keskittyy keskikaupunkiin. Toiveena olisi tarjota asumispalveluja laajalla
alueella.
Kysyttiin, ovatko laitoshoidon maksut halvempia kuin asumispalvelumaksut?
Tuotiin esille, että asumispalveluyksiköistä yritetään tehdä saattohoitokoteja.
Kysyttiin, onko koti aina hyvä paikka yksinäiselle ikäihmiselle? Osa kuvittelee,
että palveluseteli kattaa kaikki kulut. Korhosen mukaan laitoshoidon
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maksuperuste on se, että 85 % kaikista tuloista menee kaupungille ja 15 % jää
asiakkaan omaan käyttöön. Muissa asumispalveluissa maksu on osittain
tulosidonnainen. Maksuperusteet ovat samat kaikille eli samassa palvelussa
sama maksu kaikille. Tavoitteena on, että jatkossa asumispalveluyksikössä
pystytään järjestämään asiakkaan palvelut elämänsä loppuun asti.
Asumispalveluiden piirissä oleva asiakkaat tarvitsevat usein jo raskaita
palveluja. Raskaan palvelun piirissä asiakasmaksut ovat kohtuullisen raskaat.
Ikäihminen voi olla yksinäinen myös asumispalveluissa, etenkin jos ei pysty
osallistumaan toimintaan. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sillä ostetaan
hoivaa.
Tuotiin esille, että monet kuitenkin toivovat saavansa asua kotona
mahdollisimman pitkään. Lähimmäispalvelujen kautta voidaan luoda palveluja
myös yksinäisyyden vähentämiseksi. Kaupungin linjaus kotona asumisen
tukemiseksi on hyvä. Tuotiin esille, että teknologian avulla voidaan tukea
kotona asumista ja vähetään myös mm. yksinäisyyttä.
Miten haja-asutusalueita on ajateltu kehitettävän ikääntyneiden
asumispalveluiden suhteen? Korhosen mukaan esimerkiksi entisissä
liitoskunnissa on rakennettua asumispalvelukapasiteettia aika paljon
suhteessa asiakastarpeisiin. Vähitellen vahvistetaan 24/7 palvelua ja pyritään
monitoimijaisesti ratkaisemaan palveluhaasteita.
Huolestuttavaa on, että ikäihmisten asumispalvelun tarvetta on paljon. Olisi
tärkeää, että yhdessä palveluntuottajat suunnittelisivat kuka rakentaa ja
minne ja missä on tarvetta millaisellekin asumispalvelulle. Myös
palvelusetelien käyttämiseksi pitäisi olla riittävästi paikkoja, joista voi ostaa
palveluja. Korhosen mukaan perintörahoilla palkataan ”asuntoagentti”
kehittämään toimintamallia, joka olisi myös maakuntatilanteessa toimiva.
Tämä on vahva yhteistyön paikka kaupunkisuunnittelun kanssa.
Kysyttiin, onko suunniteltu niin, että samassa asumiskompleksissa asuisi eriikäisiä ihmisiä ja he voisivat tukea toinen toisiaan? Korhosen mukaan kyllä,
siksi meillä puhutaan elämänkaaritaloista. Ulkomailla on kokemuksia jo siitä,
miten voidaan vastikkeellisesti antaa apua toinen toiselle.
Tuotiin esille, että kuntoutuspalveluja on saatavilla, mutta järjestelmät tulee
tuntea, jotta kuntoutusta saa.
Tuotiin esille yksityisten tahojen kanssa tehdyt lyhyet sopimukset. Voisiko
sopimukset olla pidempiä? Korhosen mukaan tällä hetkellä sote- ja
maakuntauudistuksen vuoksi yritykset tulevat markkinoille omalla riskillä.
Kaupungin puolesta ei tehdä pitkä vuokrasopimuksia tai muita sopimuksia.
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5. Esittelyssä ja kommentoitavana Kuopio 2030 -strategian luonnos
https://www.kuopio.fi/-/kuopio-2030-strategialuonnos, LIITE 3.
Satu Moilanen, suunnittelija, Kuopion kaupunki
Satu Moilanen esitteli Kuopio 2030-strategian luonnosta, ks. LIITE3.
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Eläkeläisiä on Kuopiossa ainakin joka seitsemäs, joten ikäihmisten näkökulma
tulisi näkyä vahvasti myös strategiassa. Kun tarkastelee vain verkkosivuilla
olevaa strategian isoja linjoja, niin olisimme vanhusneuvostona huolissamme,
mutta tarkemman tekstiluonnoksen nähtyämme, emme koeta niin vahvaa
huolta. Mainintana ikäihmiset olisi kuitenkin tärkeä osa huomioida osana
strategiaa.
Kommentointiin myös, että strategian yhteydessä ei mainittu lainkaan
maahanmuuttajia. Maahanmuuttajienkin parissa on ikääntyneitä. Moilasen
mukaan 2,5% väestöstä on vieraskielisiä. Kuopiossa ei ole havaittu vielä
suurempia haasteita maahanmuuttajien kohdalla.
Tuotiin esille, että strategiassa terveys sana tulisi korvata hyvinvointi sanalla.
Moni jolla on esimerkiksi pitkäaikaissairaus, voi kokea itsensä kuitenkin
hyvinvoivaksi.
Kysyttiin, onko strategiassa otettu huomioon sote- ja maakuntauudistus?
Moilasen mukaan strategia on tehty sen tyyppiseksi, että tuli sote tai ei, niin
meillä on kuntana vastuu kuitenkin kaikista asukkaista, riippumatta siitä, mistä
he palveluja saavat. Tärkeää on rajapintojen, yhteyksien ja edunvalvonnan
toimiminen.
6. Esittelyssä Seniorit voimavaraksi – osallisuuden lisäämistä
senioripedagogiikkaa kehittämällä – hanke. Pohdittavaksi, voisiko Kuopion
vanhusneuvosto toimia senioriraatina? Seuraavassa kokouksessa tarkempi
hankkeen esittely koulutussuunnittelija Marjo Markkasen toimesta.
Erkki Kukkonen, vanhusneuvoston puheenjohtaja, Kuopion kaupunki
Erkki Kukkonen on ehdottanut, että Kuopion vanhusneuvosto voisi olla
senioriraatina. Senioriraadissa tulisi kysymyksiä vastattavaksi ja tarvittaessa
kysymykset liitettäisiin vanhusneuvoston asialistalle.
Päätettiin, että Kuopion vanhusneuvosto toimii Seniorit voimavaraksi
hankkeen senioriraatina. Tiedotetaan asiasta Marjo Markkasta.
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7. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman päivittäminen vuodelle 2018, LIITE 4
Hyväksyttiin työvaliokunnan valmistelema toimintasuunnitelma muutoksitta,
ks. LIITE 4.
8. Kuopion vanhusneuvoston esitteen päivittäminen, LIITE 5
Tarkistettiin alustava vanhusneuvoston tekstiluonnos. Korjattiin muutamia
yhteystietoja ja lisättiin työvaliokunnan jäseniä kuvaavaan tekstiin esittelijä.
Esite toimitetaan taitettavaksi viestintäyksikköön. Jos vielä huomaatte
muutoksia, toimittakaa ne välittömästi.
9. Yhteinen koulutustilaisuus 23.11.2017 klo 11.30–14.30 Kuopion
vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan kanssa Kino
Kuvakukossa (Kutsu 4 henkilöä/järjestö), LIITE 6
Tuotiin tiedoksi yhteinen koulutustilaisuus. Tähän mennessä
koulutustilaisuuteen on ilmoittautunut 21 henkilöä. Lisää väkeä kaivataan
paikalle.
10. Tiedoksi
Kuopion kaupungin sivuilla on koottuna tilastotietoa Kuopiosta
https://www.kuopio.fi/fi/tilastotietoa, esimerkiksi valmiita esityksiä Kuopion
kehityksestä, tietopaketti, työllisyyskatsaus, väestökehitys, asuminen ja
rakentaminen sekä väestöennusta jne.
11. Muut asiat
Seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa lauletaan kauneimpia joululauluja.
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja ja vanhusneuvoston
puheenjohtaja kävivät Vehmersalmella esittelemässä Eläkeliitolle Kuopion
vanhusneuvostoa 17.10.2017.
12. Kokouksen päättäminen ja seuraavat vanhusneuvoston kokoukset
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.
Seuraava vanhusneuvoston kokous:
- 12.12.2017 klo 10–12, Mäntykampus, Untamonkatu 5, pääovesta sisään,
joulukahvit
Erkki Kukkonen
vanhusneuvoston puheenjohtaja
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Jakelu:
Vanhusneuvoston jäsenet: Arja Hietala; Erja Jonninen; Erkki Kukkonen (pj.); Heli Norja (esittelijä);
Juhani Laurinkari; Kari Putkonen; Kirsti Joki; Korhonen Mikko (kuntoutusjohtaja); Leena
Tuppurainen; Marjatta Rönkkö; Mauri Liimatainen; Pirkko-Liisa Piironen; Säde Rytkönen (sihteeri);
Tiina Rissanen ja Veli Mäntynen.
Varajäsenet: Anja Koivistoinen; Elisa Miettinen; Helvi Rissanen; Kalle Heikkinen; Kyösti Miettinen;
Markku Huttunen; Matti Nissinen; Raija Tsutsunen; Ritva Mikkola; Sinikka Marttila; Tanja Kaipainen
ja Veikko Vilmi.

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 000 | 70101 Kuopio
Tulliportinkatu 00 A | 70100 Kuopio

Puhelin
Faksi

017 000 000
017 000 000

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

