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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 Vantaan
kaupungin internet- sivuilta: päätöksenteko/asialistat ja pöytäkirjat 2014 alkaen.
(http://paatokset.vantaa.fi// esityslistat tai pöytäkirjat/ vanhusneuvosto)

Nykyisen Vanhusneuvoston viimeinen kokous pidettiin 10.5.2017
Foibekartanossa. Ennen kokousta klo: 12- 13 Foibekartanon toimitusjohtaja
Ulla Broms esitteli vanhusneuvostolle yhteistyössä muun Foibekartanon
henkilökunnan kanssa Foibekartanon toimintafilosofiaa.
Vanhusneuvoston kokouksen avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Eija Grönfors loi
katsauksen kuluneeseen toimintakauteen. Kokouksessa käsiteltiin mm seuraavia
asioita:

1. Projektipäällikkö Kristiina Matikainen esitteli Myyrmäen vanhustenkeskuksen
suunnittelun tilanteen keväällä 2017

Myyrmäen
vanhustenkeskuksen
rakentaminen
käynnistyy
elokuussa
2017.
Vanhustenkeskukseen rakennetaan eritasoista tuettua asumista; palvelutaloasumista sekä
hoiva-asumista muistisairaille. Asumisen ratkaisut mahdollistavat asumisen omassa kotona
eikä asukkaiden tarvitse toimintakyvyn heiketessä muuttaa toiseen yksikköön. Myyrmäen
vanhustenkeskus rakennetaan keskeiselle paikalle ja keskuksen palveluja voivat hyödyntää
kaikki alueen asukkaat.
Myyrmäen vanhustenkeskuksen tehostetun palveluasumisen asunnoissa tulee kylpyhuoneen
varusteluna olemaan pyykinpesukone ja kuivuri. Asukkaan pyykit pestään omassa koneessa,
joka vastaa hygieniavaatimuksia ja vähentää vaatteiden hävikkiä. Palveluasuntojen
kylpyhuoneissa on pesukonevaraus.

2. Kotihoidon palvelupäällikkö Päivi Keskinen kertoi vanhusneuvostolle vanhusten
avopalvelujen uudesta Akuutti arviointi - ja kuntoutusyksiköstä.

Tehostettu kotihoito muodostui kotisairaalatiimistä ja akuutti kotihoidon tiimistä.
Kotisairaalan ja kotihoidon yöhoidon siirryttyä sairaalapalveluihin ja kotikuntoutuksen
laajentuessa akuutti kotihoidon tiimin perustehtävää on tarkennettu. Kotikuntoutusyksikkö
vahvistui yhdellä fysioterapeutilla ja yhdellä toimintaterapeutilla vuoden alusta alkaen.
Uudistuneen yksikön nimeksi on päätetty Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU).
Toimintayksikön perustehtävänä on sairaalasta kotiutuvien uusien asiakkaiden tuettu
kotiutuminen, kuntouttava arviointijakso ja kotikuntoutus. Kotikuntoutusta on kevään aikana
laajennettu oman toiminnan lisäksi ostopalveluilla jatkuvan kotihoidon asiakkaille ja toukokuussa
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alkavalla etäkuntoutuspilotoinnilla. Kotikuntoutuksen toimintaa mallinnetaan edelleen ja
haetaan vaikuttavinta toimintatapaa.
Akuutin arviointijakson toimintamallin kehittäminen on myös käynnissä saatujen kokemusten
myötä. Tavoitteena on tukea asiakkaan turvallista kotiutumista ja ehkäistä näin takaisin
sairaalaan joutumista.
Keskustelussa nousi esiin, että erikoissairaanhoidon ja Vantaan kotihoidon yksiköiden
välisessä tiedonkulussa on ajoittain puutteita johtuen mm. erilaisista asiakas- ja
potilastietojärjestelmistä.
Vantaa ja HUS ovat saamassa yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmän
(Apotti),
jonka
toivotaan
parantavan
tiedon
kulkua
erikoissairaanhoidon ja Vantaan perusterveydenhuollon/sosiaalihuollon välillä

3. Vanhusneuvostolle on esitetty toive, että se järjestäisi yhteistyössä poliisin ja

Vantaan terveyspalvelujen kanssa tilaisuuden, jossa käsitellään ikääntyneiden
henkilöiden ajoturvallisuutta.
Vantaan turvallisuusjohdon kokouksessa 7.3.2017 on käsitelty ikääntyneiden turvallisuutta.
Sairaalapalvelujen päällikkö Annariina Jyvälahti oli ko. kokouksessa sosterin edustajana
kertomassa Vantaan ikääntyneiden turvallisuuden nykytilanteesta. Poliisipäällikkö Kari
Rantala otti esille ikääntyneiden henkilöiden ajoturvallisuusasiat: Vantaalla on runsaasti
iäkkäitä henkilöitä, jotka edelleen ajavat autoa ja joiden ajokyky on heikentynyt. Kari Rantala
esitti yhteistyön lisäämistä poliisin ja sosterin välillä ikäihmisten ajokyvyn arviointiin liittyen
ja kannustamisesta omaehtoiseen ajo-oikeudesta luopumiseen. Turvallisuusjohdon
kokouksessa esitettiin mahdollisuutta järjestää eläkeläisjärjestöille infotilaisuus yhteistyössä
poliisin ja terveydenhuollon kanssa. Vanhusneuvoston toivotaan olevan mukana
järjestämässä
tilaisuutta. Vanhusneuvosto
päätti
esittää syksyllä aloittavalle
vanhusneuvostolle, että se järjestää ko. tilaisuuden yhteistyössä poliisin ja terveyspalvelujen
kanssa.

4. Lopuksi todettiin vielä, että:
•

Uusi vanhusneuvosto nimettäneen 19.6.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa.

•

Uuden vanhusneuvoston aloitusseminaari on suunniteltu toteuttaa 6.9.2017 aamupäivällä
ja neuvoston ensimmäinen kokous saman päivän iltapäivällä.
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