Vanhusneuvoston uutiskirje

2.10.2015

Jos et halua jatkossa uutiskirjettä, lähetä viesti, poistan Sinut jakelulistalta.
Uutiskirjettä voi jatkolähettää.
Terveisin Outi Iharvaara
vanhusneuvoston sihteeri
Vantaan vanhusneuvoston asialistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien vantaalaisten luettavissa 31.8.2015 alkaen Vantaan kuntatoimiston sivuilla osoitteessa: päätöksenteko/asialistat ja pöytäkirjat 2014 alkaen. (http://paatokset.vantaa.fi// esityslistat tai
pöytäkirjat/ vanhusneuvosto)

Vuorovaikutusasiantuntija Pia Tasanko ja projektisuunnittelija Seija
Tulonen esittelivät vanhusneuvoston kokouksessa 28.9.2015 Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelua.
Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle sijoittuu kaupunkiaukioiden sarja, jonka suunnittelu on käynnissä. 17.9–30.9.2015 on nähtävillä mm. Topaasiaukion ja Juhani Paajasen aukion katusuunnitelmat. Lisäksi nähtävillä on kaupunkikeskuksen läheisyyteen
sijoittuvien katujensuunnitelmat. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävillä oloaikana internetissä osoitteessa:
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/suunnittelu_ja_rake
ntaminen/nahtavilla_olevat_suunnitelmat
Alueen laajin aukio tulee olemaan Topaasiaukio, joka sijoittuu Kivistön aseman yläpuoliselle kannelle. Aukion leveys on keskimäärin 38 metriä, mutta laajentuessaan
ympyrän muotoiseksi on leveys suurimmillaan n. 96 metriä. Topaasiaukiolla jatkuu jo
nyt osittain rakennettu raidallinen kiveys. Aukiolle sijoitetaan isoja istutusastioita, joihin
istutetaan perennoja ja pienpuut, sekä muita samanlaisia kalusteita mitä jo toteutetulle
aukion osuudelle on sijoitettu, tukemaan kiveyslinjoja ja aukion muotoa. Aukion ympyränmuotoisen osan kaakkoisreunaan muotoillaan kumpareita, joille istutetaan perennoja, pensaita ja puita. Istutusten ympärille asennetaan kaarevat penkit. Kumpujen
väliin sijoitetaan vesiallas, jonka reunoilla voi oleskella. Aukiolla voidaan järjestää
muun muassa torimyyntiä sekä pienimuotoisia tapahtumia. Kalusteet ja varusteet sijoitetaan niin, että huolto- ja pelastusajolle jää tarpeeksi tilaa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta valmistellaan
Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun ollaan valmistelemassa seuraavia muutoksia:
1. Uusi lainsäädäntö laajentaa kuljetuspalvelun kotihoidon tukipalvelusta liikkumista tukevaksi palveluksi. Laajennus tarkoittaa käytännössä sitä, että:
 aikaisempaa vahvemmin ohjataan julkisen liikenteen käyttöön. Vantaalla on
aloittanut toimintansa julkiseen liikenteen osana kuusi kutsuperusteista lähibussilinjaa.
 Kuntalaisten ohjausta julkisten palvelujen käyttöön korostetaan.
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 Saattajapalvelu nostetaan yhdeksi liikkumista tukevien palvelujen vaihtoehdoksi.
2. Palvelun tulo- ja varallisuusrajoihin esitetään muutosta.
 Tulorajat kiristyvät Vantaalla lähelle pääkaupunkiseudun muiden kuntien tasoa.
 Varallisuusrajoja ehdotetaan kiristettäväksi.

Sote- uudistuksen nykytilanne
Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote- uudistuksen valmistelua hallitusohjelman
mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote- alueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille.
Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Itsehallintoalueita tulee olemaan
9-12 (joista enimmillään 5 vastaa yliopistosairaaloista). Kunnat ja kuntayhtymät eivät
enää järjestä eivätkä tuota sote -palveluja. Aluehallinto ja maakuntahallinto integroidaan itsehallintoalueisiin. Ylin päättävä elin on aluevaltuusto. Rahoitusvastuu on valtiolla.

Vantaan Vanhus- ja vammaispalvelujen talousarvio 2016
Vantaan väestö vanhenee nopeasti ja myönteisestä hyvinvointikehityksestä huolimatta
palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat nopeasti. Vantaalla 75 vuotta täyttäneiden määrä
kasvaa keskimäärin 700 henkilöllä vuodessa. Muistisairaudet on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon tarpeen aiheuttaja, muistisairaiden määrä kasvaa noin
150 muistisairasta/vuosi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menomääräraha vuodelle 2016 on 4,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa. Vanhus- ja vammaispalvelujen
menomääräraha vuodelle 2016 on 179,5 milj. euroa ja tulomääräraha 28,6 milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalvelujen talousarviossa menojen kasvu vuonna 2016 on 1,9
%.

Muita uutisia
Vanhuspoliittisen ohjelman (Viksu) päättyy tämän vuoden lopussa ja Ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelmaa (2016- 2017) valmistellaan yhdessä Vantaan vanhusneuvoston ja Vanhus- ja vammaispalvelujen johtoryhmän kanssa 23.11.2015 työpajan muodossa.
Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vanhusneuvostot tapaavat
Vantaalla 22.10.2015.
Vanhusneuvoston järjestämä vanhusten viikon seminaari pidetään 7.10. klo: 1215.30 Monitoimikeskus Lumossa. Ilmoittautuneita on n. 160.
Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 7.12.2015 klo: 13- 16
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