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Valtuustopuhe 

 Viksu ohjelman seurantaraportti. 20.6.2011 

 

Viksu ohjelma on kaiken kaikkiaan hyvä ja kunnianhimoinen hanke. Ohjelman toteutus on 

mennyt hyvään suuntaan ja esitettyjä tavoitteita on toteutettu hyvin nopeassa tahdissa. 

Viksun kehittämisessä avainasemassa ovat olleet senioriosaajat joilla on tietoa sekä 

tarvittavaa intoa parantaa vanhusten asemaa ja elämänlaatua. Myös muut toteutuksesta 

vastanneet henkilöt ansaitsevat kiitoksen. 

Erityisen hyvä asia on että ohjelmaa voidaan markkinoida maan laajuisesti muihinkin kuntiin 

ja näin saada vuorovaikutuksessa lisää hyviä käytäntöjä ja ideoita tehdä vielä parempia 

ratkaisuja vanhusten hoidon- ja palvelurakenteen kehittämiseksi. 

Seniorikoulutusta pidän hyvänä ja sen tehostamista tärkeänä vapaaehtoisten toiminnan 

kannalta. 

Erityisen tervetulleita ovat toimenpiteet joilla joukkoliikenteen suunnitteluun pyritään 

vaikuttamaan palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. 

Paljon hyviä toimenpiteitä on jo toteutettu. Otan esille vain muutaman asian johon mielestäni 

pitäisi vielä paneutua. Ikäihmisten kotona selviytyminen pitempään on haastavaa kotihoidon 

suunnittelun kannalta. Tapaturmat ja onnettomuudet ovat hyvin yleisiä ja usein 

kohtalokkaita. Toimintakyvyn ja koordinaation ylläpito mahdollisimman hyvänä vaatii 

lisäpanostusta. 

Helsingissä kotihoidon asiakkaille terveyskeskuksen kanssa toteutettu liikkumissopimus jolla 

pyritään lisäämään vanhusten liikkumista ja suoriutumista kotiympäristössä olisi hyvä tutkia 

myös Vantaalla yhtenä mahdollisuutena lisätä itsenäistä selviytymistä ja turvallisuutta. 

Olen jättämästä tästä valtuustoaloitteen sekä myös toisesta mielestäni vanhusten 

hyvinvointiin oleellisesti liittyvästä asiasta eli oikeudesta ulkoiluun niin kotihoidossa kuin 

hoivakodissa jos kunto sen sallii. Etenkin kesäaikaan kun ulkoilusäät ovat suotuisia.  

Vanhusten hoivapaikkoja ei pitäisi myöskään sijoittaa rakennuksiin joissa ei ole muuta 

ulkoiluttamispaikkaa kuin parveke. 

Kaupunki voisi olla aloitteellinen asettamalla henkilön jonka tehtäviin kuuluisi koordinoida 

vanhusten liikkumista ja ulkoilun järjestämistä omissa hoitolaitoksissaan sekä ostopalveluna 

toteutettavissa hoitopaikoissa. Myös kotihoidossa oleville vanhuksille liikunta- avun 

järjestäminen kuuluisi tehtäviin.  

Kun ulkoiluttajina käytettäisi pääasiassa opiskelijoita, vapaaehtoisia ja kausityöntekijöitä 

niin työhön opastus on tietysti tärkeää. Vakinaisella henkilökunnalla jäisi myös enemmän 

aikaa varsinaisiin hoitotehtäviin. Työllistävää vaikutusta tällä olisi myös.  

Omaisten vastuuta ei tietenkään voi vanhusten huollosta vähätellä mutta työssäkäynnin, 

perhetilanteiden ja ehkä moninaisten syiden takia yhteiskunnan apu on välttämätöntä hyvän 

loppuelämän takaamiseksi. 

Kuitenkaan pelkillä hyvillä sitoumuksilla tai suosituksilla ei vanhusten hoidon palveluita 

valitettavasti sada tarvittavalle tasolle vaan tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia. 

Erityisen tärkeä vanhusten hoidon suunnittelun kannalta on myös tuleva vanhuspalvelulaki 

johon kaupungin tulee pyrkiä vaikuttamaan jotta siihen saataisi kirjaus hoitohenkilökunnan 

määrästä vanhusta kohden ja halutessa oikeus ulkoilemiseen kunnon sen salliessa. 

 

Tarja Eklund. 

 


