
 

Valtuustopuhe ikääntymispoliittisen ohjelman tarkastelusta. 26.8.2013 

 

Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma 2010- 2015 on edennyt melko hyvin. Paljon on 

saatu aikaiseksi ja palveluneuvontaa on kehitetty todella hyvin. On kysytty niiltä joilla 

tietoa on eli senioriosaajilta itseltään. Kiitos kaikille mukana olleille. 

Viksun kehittelyssä mukana olevien palvelulupausryhmän senioreiden, vanhusneuvoston ja 

kaupungin yhteistyön tuloksena on saatu verkostoituminen ja tiedonsaanti hyvin 

toteutetuksi ja monia senioreille suunniteltuja oppaita on julkaistu. Suunnitteilla on tärkeitä 

uudistuksia ikäihmisten arjesta selviytymistä helpottamaan 

Erityisen haasteelliseksi on kuitenkin kuvattu vanhusten yksinäisyyden vähentäminen. 

Tässä työssä yhteisöllisyyden lisäämiseksi ensiarvoisessa asemassa ovat päivällä käyttöön 

saatavat tilat joissa voidaan järjestää toimintaa ikäihmisille. Eläkeläisjärjestöt ovat 

huolissaan eri puolilla kaupunkia vallitsevasta eriarvoisuudesta tilojen saatavuudesta. Esim. 

Länsimäen alueella asianmukaisia tiloja ei ole ollut lisääntyvien senioreiden käyttöön. 

Kaupungin pitää toimia niin että yhdessä eri toimijoiden kanssa haetaan ratkaisuja asiaan. 

Myöskään käytössä olevista tiloista ei pidä alkaa periä käyttömaksuja joihin uppoaisi kaikki 

toimintaan kaupungilta saadut avustusrahat. 

 

Palvelurakenteen kehittämisohjelman tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen 

mahdollisimman pitkään. Yli 75-vuotiaiden määrä on lisääntynyt valtavasti. Tämä lisää 
tarvetta kotisairaanhoidon käyntien lisäämiseen eli henkilökuntaa on lisättävä. Miten tähän 

on varauduttu. Mitä muita palveluita kotona asuvat tarvitsevat tulevaisuudessa. Vaarana 

on että kotona asuu jatkossa henkilöitä joiden turvallisuutta ei pystytä takaamaan kun 
ympärivuorokautista valvontaa ei ole. 

Laitoshoidon muutos tehostetuksi asumispalveluksi jatkuu. 

 Käytetyt palvelut maksaa asukas ja tarvittaessa kaupunki toimeentulo, - ja Kela 
asumistukiavustuksina. On katsottu että tämä on kaupungille edullisempaa kuin 

laitoshoito. Laitoshoidon paikkoja on jatkossa kuitenkin oltava riittävästi. Vaikka  

eliniän odote kasvaa ei pidä tuudittautua oletukseen että sairastuvuus vähenee vaan 

palvelujen tarve kasvaa kun niitä tarvitaan pitempään ja tarvitsijoita on enemmän.  
Ennaltaehkäisevää kuntoutusta ei saa vähentää ja kaikkea siihen tähtäävä toimintaa on 

tuettava. Vanhusten mielenterveyskuntoutuksen jatkuminen on taattava myös jatkossa. 

Omaishoitajien asemaa ei saa enää heikentää etenkin kun kriteereitä on nyt tiukennettu. 
On pystyttävä tarjoamaan kotipalveluja ja palveluseteleitä avuksi helpottamaan arkea. 

Vapaapäivistä on huolehdittava ja intervallihoidon mahdollisuutta lisättävä. Omaishoitajat 

ovat ryhmä jota ilman ei selvitä vanhustenhoidossa jatkossa ja kotihoidon tukeminen 

säästää joka tapauksessa valtavasti yhteiskunnan varoja. 
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