Vanhusneuvoston uutiskirje

2.2.2016

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 vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 25.1.2016.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
1. Uusi kuntalaki, kaupungin johtosääntöuudistus ja vanhusneuvosto
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi
alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta
seuraavan vaalikauden alusta. Kunnissa on uudistettava hallinnon ainakin johtosäännöt, viestintäohje ja konserniohje. Näitä koskevia säännöksiä sovelletaan 1.6.2017 lukien. Vantaalla työ on käynnistetty.
Kaupunginlakimies Juha Myllymäki esitteli kuntalain keskeiset muutokset sekä
johtosääntöuudistuksen vaikutukset vanhusneuvoston toimintaan.
Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2017 ja uudet valtuutetut aloittavat
1.6.2017. Tästä johtuen nykyinen vanhusneuvosto jatkaa toimintaansa kesäkuulle 2017. Uusi johtosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Kokouksessa todettiin,
että tässä vaiheessa vanhusneuvoston toimintasääntöön ei ole tarpeen tehdä
muutoksia.
2. RAI- vertailukehittämisen tulokset; syksy 2015
Vantaalla on käytössä RAI (Resident Assessment Instrument) - järjestelmä, joka on hoidon, palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tehty kansainvälinen standardoitu arviointijärjestelmä. Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa on käytössä kolme eri RAI- ohjelmaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa kotihoidon ja laitoshoidon RAI- raportit vertailukehittämisessä mukana oleville kunnille kaksi kertaa vuodessa. RAIraportin tulokset perustuvat hoitajien tekemiin asiakaskohtaisiin RAI- arviointeihin. RAI- vertailukehittämisen avulla voidaan tarkastella mm. hoitoyksiköiden asiakasrakennetta, asiakkaiden toimintakykyä ja hoidon laatua. Vanhus- ja
vammaispalvelujen erityisasiantuntija Outi Iharvaara esitteli THL:n tuottamista
raporteista yhteenvedon ajalta 1.4.- 31.9.2015.
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Vanhusneuvosto nosti keskustelussa esiin, että RAI- vertailukehittämisen ohjelmassa tulisi huomioida paremmin asiakkaiden ja omaisten osallistuminen ja
heidän kokemuksena.
3. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2016
Vanhusneuvosto hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen, jossa käy ilmi
vanhusneuvoston tehtävät ja jäsenet sekä vuoden 2015 vanhusneuvoston toiminta. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi Vantaan kaupungin toimialoille ja
kaupunginhallitukselle. Vanhusneuvosto hyväksyi myös vuoden 2016 toimintasuunnitelman.
4. Asiakasraati
Yksi asiakaslähtöinen toimintatapa on kerätä tietoa asiakkailta itseltään esimerkiksi tutkimuksen avulla ja hyödyntää näin saatua tietoa kehittämisessä.
Asiakkaita voidaan myös hyödyntää ottamalla heidät mukaan osaksi kehitystiimiä esimerkiksi asiakasraatiin. Asiakasraadin jäsenillä tulee olla kokemusta ja
tietoa kehitettävästä asiasta. Asiakasraadin jäsenet antavat palautetta palveluiden laadusta, kehittämis- ja parantamisehdotuksista sekä osallistuvat ideointiin ja keskusteluun. Ikääntyneiden palveluiden asiakasraati on luottamuksellinen keskustelu – vaikuttamisryhmä. Ryhmän tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.
Vanhusneuvostossa käytiin keskustelua Ikääntyneiden palveluiden asiakasraadin tarpeellisuudesta. Sovittiin, että kerätään kokemuksia, kehitellään asiaa ja
palataan asiaan myöhemmin.
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