Ikäihmisten palvelut ‐työryhmä
Aika: Perjantai 13.2. klo 9–11
Paikka: Pth‐yksikön neuvottelutila, Porokatu 39 A, 2.krs
Läsnä:

Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja (paikalla)
- vara Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi (paikalla)
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari (paikalla)
- vara Anu Puustinen. avopalveluohjaaja, Utsjoki (ei paikalla)
Inga Mukku, vanh.työnjoht., Sodankylä (ei paikalla)
- vara Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello (ei paikalla)
Risto Hurnanen, vs., hoito‐ ja hoivatyönjohtaja, Kemijärvi (ei paikalla)
Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä (paikalla etäyhteydellä)
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä (ei paikalla)
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari (paikalla videoyhteydellä)
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp (ei paikalla)
- vara Erkki Kiviniemi, ylilääkäri, Lshp (ei paikalla)
Anitta Mikkola, kehittämistyöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE (paikalla)
Leila Mukkala, projektipäällikkö, SenioriKaste –hanke, POSKE (paikalla)
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske (paikalla videoyhteydellä)
Tapio Kekki, ylilääkäri, PTH‐yksikkö (paikalla)

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna Lohtander avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleeksi.
Anitta Mikkola toimii kokouksen sihteerinä.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio oli lähetetty etukäteen tutustuttavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2015‐2016
Kokoukseen osallistujille oli lähetetty etukäteen tutustuttavaksi Lahja Harjun ja Johanna
Lohtanderin palaute ja ehdotuksia suunnitelman päivitykseen.
Ikäihmisten palveluiden ja päivystyksen osalta on ajankohtaista päivittää järjestämissuunnitelmaa,
jotta saadaan olemassa oleva tilanne kuntien hyväksyttäväksi. Ohjausryhmän kokous on 10.3.2015.
Järjestämissuunnitelmassa tarkennetaan seuraavia kohtia:
‐ Dementiaindeksin ja muistisairaiden määrän kuvausta SenioriKaste –hankkeen toimesta.
‐ Alueellinen terveys‐ ja elintapatutkimuksen (THL) vuoden 2014 tuloksia Lapin osalta
‐ 75‐vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrä verrattuna suosituksiin ja muihin alueisiin (THL:n
tilasto).
‐ Lisätään maininta, että gerontologisia asiantuntijapalveluja tullaan järjestämään Rovaniemen
kaupungin perustaman asiantuntijakeskuksen toimesta. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä
Rovaniemen kaupungin toimijoiden ja SenioriKaste –hankkeen kanssa.
‐ Ikääntyvien palvelujen kasvaviin tarpeisiin vastataan uudenlaisilla toimintatavoilla

Tarkennettiin ”tavoitteet ja toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu”‐taulukkoa.
Kommenttien perusteella muokattu järjestämissuunnitelma lähetetään työryhmän jäsenille
kommentoitavaksi.
4. Ikäihmisten palvelut tuotantoalueen valmistelussa
Asiakaslähtöisten palveluprosessien valmistelu on alkamassa.
Tapio Kekki esitteli linkissä olevan tuotantoalueen työsuunnitelman. Työsuunnitelma löytyy linkistä:
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tyoryhmat/soteuudistus/pthyn‐ja‐sotetuotantoalueen‐
osamisen‐kehittamisen‐ohjausryhmat/kekki_tyosuunnitelma_lapinsotetuotanto_200115
Päätös: Merkitään tiedoksi.
5. SenioriKaste hanke osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä ja tuotantoalueen valmistelua
Päätös: Ei käsitellä tässä yhteydessä.
6. Jatkotyöstä sopiminen
Työryhmä jatkaa työskentelyä Lapin tuotantoalueen Ikäihmisten palvelujen asiakasprosessia
ohjaavana asiantuntijatyöryhmänä. Työryhmään nimetyistä osa on siirtynyt eri tehtäviin ja Tapio
Kekin toimenkuva muuttuu siten, ettei hän jatkossa osallistu rutiinisti työryhmän kokouksiin.
Seuraavassa työryhmän kokouksessa 31.3. päätetään millaisessa kokoonpanossa työryhmä jatkossa
toimii. Työryhmän kokoonpanossa tulee huomioida erilainen osaaminen sekä alueellisuus.
Keskusteltiin myös, että psykiatrista ja erikoissairaanhoidon tietämystä tulisi lisätä työryhmästä
jatkossa. SenioriKaste –hankkeesta on käytettävissä kuntoutuksen, sosiaalityön ja muistiosaamisen
asiantuntemusta.
Päätettiin, että Ikäihmisten palvelut ‐työryhmän työn koordinointi ja valmistelu tulee tapahtumaan
jatkossa SenioriKaste –hankkeen toimesta. Yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Leila Mukkala.
Seuraavat kokoukset:
‐ tiistaina 31.3.2015 kello 9‐11, muutettu aika kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3
‐ tiistaina 28.4.2015 kello 9‐11, muutettu aika kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3
‐ tiistaina 26.5.2015 kello 9‐11, muutettu aika kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3
Rovaniemellä 13.2.2015
Anitta Mikkola
Kehittämistyöntekijä

