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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)

VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSESSA 28.11.2016
KÄSITELTIIN SEURAAVIA ASIOITA
1. Vanhusten avopalvelujen päällikkö Päivi Keskinen esitteli kotihoidon palvelusetelin,
joka on hyväksytty Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.11.2016.
Kotihoidon palveluseteli tulee käyttöön kevään 2017 aikana. Palveluseteli on yksi sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistapa muiden vaihtoehtojen rinnalla. Palvelusetelillä
edistetään palvelujen käyttäjien valinnanvapautta. Jos asiakas ei halua käyttää
palveluseteliä tai hän ei hallitse sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP)
käyttöä, hänet ohjataan muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Kunta hyväksyy
palvelusetelin toimintaperiaatteet kunnassa kuten, mihin palveluihin palveluseteliä
käytetään ja mikä on palvelusetelin arvo.
Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan
pääsääntöisesti vähän palvelua tarvitseville asiakkaille, joiden palveluntarve on vakiintunut
ja enintään 11 tuntia kuukaudessa. Näitä asiakkaita on jatkuvan kotihoidon asiakkaista tällä
hetkellä n. 55 %.

2. Projektisuunnittelija Riikka Äärelä ja aluekoordinaattori Kaisa Kurkela esittelivät
ikääntyneen väestön osallistumista Tulevaisuuden Vantaa – hankkeisiin. Tulevaisuuden
Vantaata tehdään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Vantaalla panostetaan vuonna 2017
strategisen suunnittelun läpinäkyvyyteen ja kuntalaisten osallistamiseen strategisissa
kysymyksissä.
Tulevaisuuden
Vantaa
hankkeet
tuovat
asukkaiden
äänen
Valtuustostrategian 2018 – 2021 valmisteluun ja Vantaan yleiskaavan päivitykseen
(päivitystyö alkaa 2017). Asukkailta kysytään, millainen on tulevaisuuden hyvä
kotikaupunki. Vuoden 2017 aikana pyritään keräämään 20 000 vantaalaisen näkemyksiä
tulevaisuudesta. Kuntalaispalveluissa rakennetaan osallistavaa Vantaata. Aluetoimikunnat
lakkautetaan ja osallistumisen mahdollisuuksia lisätään, esimerkiksi asukasiltoja erilaisilla
teemoilla järjestetään eri alueilla. Esittelijät halusivat kuulla, millä tavoin vanhusneuvosto
haluaa osallistua Vantaan tulevaisuustyöhön ja miten ikääntyvää väestöä Vantaalla
voitaisiin osallistaa laajemmin. Vanhusneuvoston jäsenet nostivat esiin keskustelussa sen,
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että suuri osa ikäihmisistä ei hallitse sähköistä maailmaa ja siksi toivotaan, että tietoa olisi
muuallakin kuin verkossa.
3. Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö esitteli kuuden suurimman
kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) vanhusten sosiaali- ja
terveyspalvelujen ja kustannusten vertailua vuonna 2015. Raportin mukaan kuuden
suurimman kaupungin 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä kasvoi vuosien 2011 ja
2015 toiseksi eniten Vantaalla verrattuna muihin kuusikkokaupunkeihin. Vantaan
palvelurakenteen painopiste on siirtynyt tavoitteiden mukaan kevyempään suuntaan. 75
vuotta täyttäneistä vantaalaisista 92,2 % asui joulukuussa 2015 omassa kodissaan tai
kevyessä/keskiraskaassa palveluasumisessa. Pitkäaikaishoito on vähentynyt Vantaalla ja
Geriatrista akuuttihoitoa on kehitetty. Painopiste on siirtynyt lyhytaikaisen ja kuntouttavan
hoidon suuntaan.
4. Tiedoksi merkittävissä asioissa mainittiin mm. että:
Ø Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry:n on laatinut syyskokouksessaan kannanoton
koskien digitalisointia. Kannanotto oli osoitettu tiedoksi Vantaan sosiaaliterveyslautakunnalle sekä vanhusneuvostolle.
Ø Suomen kuuden suurimman kunnan (Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere
ja Oulu) vanhusneuvostojen edustajat tapasivat Tampereella 24.10.2016.
Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin
ja niiden vanhusneuvostoihin. Kuusikkokuntien vanhusneuvostot päättivät tehdä
yhteisen kannanoton, jossa Kuusikko-kuntien vanhusneuvostot edellyttävät, että
tulevaisuudessakin kunnalliset vanhusneuvostot säilytetään ja niiden resurssit
turvataan jatkossa.
Lopuksi todettiin, että kokous oli vuoden 2016 viimeinen kokous. Puheenjohtaja toivotti
jäsenille rauhallista joulunaikaa.

