MUISTIO
IKÄIHMISTEN PALVELUT -TYÖRYHMÄ
AIKA:
PAIKKA:
JÄSENET:

17.12. 2014 klo 13–15.
Paikka: Lshp, hallinnon iso neuvotteluhuone Porokatu 39 D
Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja (paikalla)
- vara Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari (paikalla etäyhteydellä)
- vara Anu Puustinen. avopalveluohjaaja, Utsjoki
Inga Mukku, vanh.työnjoht., Sodankylä (ei paikalla)
- vara Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello
Risto Hurnanen, vs., hoito- ja hoivatyönjohtaja, Kemijärvi (ei paikalla)
Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä (ei paikalla)
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä (ei paikalla)
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari (paikalla)
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp (ei paikalla)
- vara Erkki Kiviniemi, ylilääkäri, Lshp
Anitta Mikkola Sodankylä (paikalla etäyhteydellä, poistui n. 12,30, tuli takaisin 13.25)
Leila Mukkala, projektipäällikkö, Ikälaki-hanke (paikalla)
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske
Tapio Kekki, ylilääkäri, PTH-yksikkö (paikalla)

Asialista:
1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Pj. Johanna Lohtander avasi kokouksen

2.

Edellisen kokouksen muistio
Muistioon ei tullut lisättävää ja se hyväksyttiin

3.

Yhteenveto THL:n palvelurakenneseminaarista 28.11 Rovaniemellä.
Keskusteluissa tuli esille
THL:n seminaarin lähtökohtana oli miten tuetaan palvelurakenteen muutosta ja miten
voidaan vaikuttaa ympärivuorokautiseen hoitoon sen kasvua hilliten.
Seminaarin esitysmateriaalit löytyvät www.sosiaalikollega.fi sivulta ja kohdasta SenioriKaste -hanke. Tapahtumaan osallistujille on lähetetty asiasta tiedote.
Kainuun sekä Helsingin mallit olivat mielenkiintoisia mutta niiden toimintaympäristöjä ei
voida verrata Lappiin. Sekä Kainuussa että Helsingissä pystytään organisaation sisällä
kehittämään, Lapissa ei samanlaista mahdollisuutta.
Rajapintojen tarkasteluun olisi pitänyt paneutua enemmän. Toimijoiden mm. vapaaehtoisten mukaan saaminen tulee koko ajan esille. Miten henkilökunta sitoutetaan tavoitteelliseen toimintaan. Vanhussosiaalityön huomioiminen vanhuspalveluissa.
Keskustelujen sisällöt vahvistivat sen että ollaan kaikki kuntalaisten asialla, miten tehdään uskottavaa kotihoitoa, asiakaslähtöisyys tarpeen arvioinnissa mikä häntä auttaa,

Lapin sairaanhoitopiirin ky
PL 8041
96101 Rovaniemi

Katuosoite
Porokatu 39 D
96100 Rovaniemi

Puhelinvaihde
(016) 3281
Faksi (016) 328 2048
Y-tunnus 0819616-7

www.lshp.fi/pth
etunimi.sukunimi@lshp.fi

Lapin sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 8041
96101 Rovaniemi

2

viestintää että olet juuri oikeassa paikassa, kotihoidon vahvistaminen 24/7 tuki miten
järjestetään.
Helposti lähdetään liikkeelle ongelmista, miten hoidetaan vaikeahoitoiset, tärkeää on se
mitä tehdään siellä lähellä lähipalveluissa mm. ennaltaehkäisevä työ.
Palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmat kuntoon jotta voidaan johtaa tuloksellisempaan
suuntaan. Kotihoidon työntekijät mitä tarvitsevat työkalupakkiin jotta kotona asuminen
onnistuu ja toiminta on uskottavaa. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin edistää asiakkaiden toimintakykyä. Asiakasprosessien määrittelystä on syytä lähteä liikkeelle.
Päätös: Todettiin keskustelun pohjalta yhteenveto. Muistio THL:stä tulossa myöhemmin
4.

SenioriKaste – hankkeen käynnistyminen ja tavoitteet
Projektipäällikkö Leila esitteli hankkeen tavoitteet mitä työskentelyllä tavoitellaan: gerontologisen osaamiskeskuksen käynnistäminen, muistikoordinaatiomallit ja saamelaiserityisyys muistisairaiden hoidossa, alueellinen vanhusneuvosto kehittäjänä ja vaikuttajana, gerontologinen koulutus- ja konsultointimalli, tuotantoalueellinen vanhussuunnitelma.
Projektihenkilöstön rekrytointi menossa
Johtajien työkokous tulossa yhteiselle sitoutumiselle 27.1.2015 klo 12 -15. Tuolloin
pyydetään kuntia nimeämään johtaja yhdyshenkilöksi SenioriKaste hankkeen tavoitteiden toteutumista edistämään. Johtajien rooli korostuu vanhussuunnitelman laadinnassa
Päätös: Todettiin hankkeen käynnistyminen ja tavoitteet

5.

Järjestämissuunnitelman päivittäminen. Liitteenä nyt voimassa olevan JS:n ikäihmisten
palvelut teksti.
Keskusteluissa tuli esille
Järjestämissuunnitelma on vasta kirjoitettu uusiksi. Nyt järjestämissuunnitelmaa päivitetään ja linjataan konkreettisia asioita mitkä nyt on mahdollista sopia. Esim. kotihoidon
yhteiset perusteet, on hahmotettu polkua miten voidaan päästä siihen, että yleensäkin
voidaan määritellä perusteita. Mitkä ovat niitä asioita mistä tulisi sopia? Miten niitä viedään eteenpäin koko alueella jne. Kaikki se mitä sovitaan järjestämissuunnitelmassa,
on askel kohti tuotantoaluetta.
Vanhussuunnitelman laadinta ja prosessit kuntoon
Erityisosaaminen Rovaniemen osalta: päivitetään että toteutetaan yhteistyössä SenioiriKaste - hankkeen kanssa
Päätös: Jokainen katsoo ehdotukset järjestämissuunnitelmaan ja lähettää ne Leilalle ja
Tapiolle

6.
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Muut asiat
Doctagon tarjoaa palveluita
Doctagon:sta Outi Kaasinen on kiertänyt osassa Lapin kuntia: Kittilä, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä. Tapiolle on tullut pyytämättä tarjous. Onko tarvetta jakaa tiedotetta
tarjouksesta mm. päivystystyöryhmälle ja Ikäihmisten palvelut työryhmälle.
Päätös: Voidaan jakaa saatesanoina tutustuttavaksi ja tiedoksi yhtenä toimintakonseptina.
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Infoa sote -uudistuksen valmistelutilanteesta
Tuotantoalueen ohjausryhmä aloittaa tammikuussa, toimintasuunnitelmat käyntiin miten
palveluta konkreettisesti tuotetaan
Sote laki tammikuu/helmikuu 2015. Eduskunta päättää maaliskuussa 2015
Ikäihmisten palveluiden osalta jatketaan niin että siirrytään tuotantoalueen sisältöjen
valmisteluihin
7.

Seuraavat kokoukset
13.2.2015 klo 9-11

8.

Kokouksen päättäminen
Pj Johanna Lohtander päätti kokouksen 13.40
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