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Korona-ajan vaikutukset vanhusneuvoston 

toimintaan

• Vanhusneuvosto on toiminut melko normaalisti. 
Suunnitellut kokoukset on toteutettu korona-aikanakin.  
Ainoastaan perinteinen toukokuinen järjestötapaaminen ja 
väestötasoinen Sykettä Syksyyn –juhla jouduttiin 
perumaan

• Vanhusneuvosto on antanut 7 lausuntoa vuoden 2020 
aikana  ja nostanut huomioitaan sote –uudistusesityksestä 
Espoon kaupungin lausuntoa varten

• Vanhusneuvoston edustajia on ollut mukana hankkeiden 
ohjausryhmissä ja muissa edustamistehtävissä,  korona-
aikana etäyhteyksillä
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LAUSUNTOJA ANNETTIIN:

- ikääntyneiden tehostetun 

palveluasumisen valvonnasta

- iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien 

palveluiden riittävyys, laatu ja 

omavalvonta- raportista

- lääkärin etävastaanottojen 

asiakasmaksuista

- sos.huoltolain mukaisen 

kuljetuspalvelun toimintaohjeesta

- kaupungin järjestöavustusten 

myöntämisen periaatteista

- sosiaali- ja terveystoimen 

asiakasmaksuista

- kotiseudun ulkopolut-ohjelmasta



Korona-ajan vaikutukset 

vanhusneuvoston toimintaan

• Espoon vanhusneuvosto on kokoontunut Teams –etäkokouksiin 5 
kertaa huhtikuusta 2020 lähtien, yksi kokous näistä oli sekä etänä 
että paikan päällä toteutettu 

• Espoon ollessa järjestämisvuorossa pääkaupunkiseudun 
vanhusneuvostot pitivät eilen etänä yhteisen kokouksen.

• Etäkokoukset ovat sujuneet hyvin, vain yksittäisiä teknisiä häiriöitä 
on toisinaan ollut 

• Vanhusneuvoston kaikki dokumentit on välitetty jo vuosia 
sähköisesti, mutta ennen poikkeustilaa ei etäkokouksia oltu 
järjestetty kertaakaan

• Ennen ensimmäistä etäkokousta jaettiin Teams –ohjeet, ja 
muutaman henkilön kanssa harjoiteltiin etukäteen Teams -yhteyttä

11.11.2020 4



Ikääntynyt väestö

• Palvelukeskukset ovat olleet kiinni 16.3.2020 alkaen, mutta 
syksyllä on ollut ajanvarauksella kuntosalimahdollisuus 
ikääntyneille, joitakin ryhmiä on suunniteltu ja yhdistyksille on 
annettu tiloja vuosikokousten järjestämiseen

• Päivätoiminta lakkautettiin keväällä, mutta syksyllä on taas 
rajatulle asiakaskunnalle järjestetty päivätoimintaa

• Eläkeläisyhdistykset eivät voi järjestää säännöllisiä 
jäsentapaamisiaan palvelukeskuksissa toistaiseksi, mutta 
muutama yhdistys kokoontuu muissa tiloissa – yhdistyksille on 
välitetty tartuntatautiyksikön ohjeita ja suosituksia

• On saatu viestejä, että osallistumismahdollisuuksien 
vähentyminen on ollut henkisesti raskasta
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Ikääntynyt väestö

• Soittorinkejä on perustettu, ja osa ikääntyneiden ryhmistä on 
kokoontunut keskenään etäyhteyksillä

• Elä ja asu –seniorikeskusten asukkaat ovat saaneet enemmän 
palvelukeskuksen palveluja kuin aiemmin – palvelukeskuksen 
henkilökunta on kohdentanut työpanostaan asukkaiden palveluihin, 
kun palvelukeskusten normaalitoiminta on ollut kiinni

• Kevään poikkeustilan aikana oli tarvetta ruokakassipalvelulle, jota 
kaupunki organisoi vapaehtoistoiminnan kanssa

• Pitkäaikaishoidossa asukkailla  ei ollut keväällä mahdollisuutta tavata 
omaisia, kesällä tapaaminen oli mahdollista varsinkin ulkotiloissa

• Espoossa on menehtynyt 22 ikääntynyttä koronatautiin, kaikki nämä 
kuolemantapaukset tapahtuivat keväällä
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MIKÄ VOISI OLLA VANHUSNEUVOSTOJEN 

ROOLI ?

OLLA MUKANA POIKKEUSAJAN

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ JA

INFORMAATIOTA SUUNNITELTAESSA JA

TOTEUTETTAESSA.

VANHUSNEUVOSTON TOIMINNAN ON

HYVÄ JATKUA MAHDOLLISIMMAN

NORMAALINA POIKKEUSAJOISTA

HUOLIMATTA.



Vanhusneuvoston tehtäviä 

poikkeusaikana

Vanhusneuvosto voi jakaa ikääntyneelle väestölle 

informaatiota ja kannustusta mm. yhdistysten ja 

paikallisen median (esim. paikallislehden liitteen) 

kautta

Vanhusneuvoston työtä on edistää ikääntyneen 

väestön asioita myös poikkeusaikoina ja tukea 

heitä
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