Ikäihmisten palvelut ‐työryhmä/Pth‐yksikkö
Aika: Perjantai 28.4.2015. klo 10–11:30
Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3
Jäsenet:

Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja
Paikalla
- vara Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi
Paikalla
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari
Paikalla
- vara Anu Puustinen. avopalveluohjaaja, Utsjoki
Inga Mukku, vanh.työnjoht., Sodankylä
- vara Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello
Risto Hurnanen, vs., hoito‐ ja hoivatyönjohtaja, Kemijärvi
Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari
Paikalla kello 10:30 alkaen
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp
Paikalla
- vara Erkki Kiviniemi, ylilääkäri, Lshp
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske
Leila Mukkala, projektipäällikkö, SenioriKaste –hanke, POSKE, esittelijä Paikalla
Tuula Anunti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE Paikalla
Taru Ijäs‐Kallio, suunnittelija, perusterveydenhuollon yksikkö
Paikalla
Anitta Mikkola, kehittäjätyöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE, siht. Paikalla

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna Lohtander avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio on lähetetty etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: Hyväksytään muistio.
Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta
3. Sote‐savotta
Kuullaan ylilääkäri Tapio Kekin tilannekatsaus.
Esitys: Työryhmä keskustellee asiasta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös: Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen.
4. SenioriKaste –hankkeen terveiset
Kuullaan projektipäällikkö Leila Mukkalan, kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anuntin ja
kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkolan terveiset hankkeen tämän hetkisistä
kuulumisista.
Leila Mukkala:
- Yhteistyötä muiden SenioriKaste ‐osahankkeiden kanssa on voitu käynnistää Lapin
osakokonaisuuden kehittämistyöntekijöiden aloitettua työnsä. Osahankkeiden
kehittämispäivä on Rovaniemellä 22.5.2015.
- Monet hankkeen konkreettiset tapahtumat menevät limittäin ja tukevat toinen toistaan.
Eri osa‐alueilla toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Muutamista kunnista on tullut
pyyntöjä, joissa on toivottu tukea meneillään oleville kehittämistöille. Kolari on pyytänyt

-

-

-

tukea uuden kuntouttavan hoitoideologian työstämiseen käytännön toiminnaksi,
Enontekiö haluaa työstää muistisairaan hoitopolkua, Tervolassa on meneillään sähköisen
lähetteen suunnittelu ja Sodankylässä on valmistumassa Ikäihmisen hyvinvoinnin malli
Yhteinen malli muistisairaan hoitopolkuun on valmisteilla. Muistikoordinaattori Saara
Bitter on länsipohjan kuntien kanssa työstänyt mallia. Mallia sovelletaan saman
sisältöisenä myös Lapin Sairaanhoitopiirin alueelle.
Valmennukset ovat käynnistyneet. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen havaitsemisen
valmennukset muistisairaiden parissa työskenteleville on pidetty. Vapaaehtoistoimijoille
ja lääkäreille kohdennetut ovat tulossa. Seuraava valmennussarja on
muistipoliklinikoiden toiminnan kehittämiseen liittyvä. Syksyn ohjelmien sisältö ja
aikataulut ovat suunnitteilla.
Perusturvajohtajien ja vanhustyön esimiesten kokoukset toteutuvat säännöllisesti ja
niissä keskitytään vanhussuunnitelman laadintaan

Tuula Anunti:
- Lapin kuntien gerontologista sosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden,
sosionomien ja geronomien valmentavat työkokoukset oli tarkoitus aloittaa
huhtikuussa, ensimmäinen työkokous jouduttiin kuitenkin perumaan
työkokouksen vetäjän toimesta. Uusi aloitus pidetään toukokuussa ja ne jatkuvat
vuoden 2015 loppuun saakka. Valmentavien työkokousten tarkoituksena on
gerontologisen sosiaalityön roolin vahvistaminen osana sosiaalityötä ja
vanhustyötä. Työkokousten tarkoituksena on tiedon ja asiantuntijuuden
tuottaminen kuntiin ja tätä kautta vahvistamaan vanhusten parissa tehtävää
sosiaalityötä, sen sisältöä, menetelmiä ja tehtäviä. Työkokoukset suunnitellaan ja
järjestetään yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa.
- Lapin kuntien vanhusneuvostojen vahvistaminen kehittäjinä ja vaikuttajina
aloitettiin valmentavilla työkokouksilla maaliskuussa 2015. Työkokouksia pidetään
kerran kuukaudessa. Työkokouksissa käsiteltävät aiheet etenevät vuoden 2015
aikana
suunnitellusti
SenioriKaste–hankkeen
tavoitteiden
mukaisesti.
Työkokouksissa käsitellään aiheina mm. alueellisen vanhusneuvoston
perustamista, vanhusneuvoston toimintamallia ja toimintasuunnitelmaa.
Valmentavien
työkokousten
tarkoituksena
on
vanhusneuvostojen
asiakasosallisuuden lisääminen ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa,
vanhusneuvostojen keskinäinen verkostoituminen ja vanhusneuvostojen
opastaminen etäyhteyksien käyttäjiksi.
- Ikäosaamiskeskuksen käynnistämiseen liittyen kuullaan asiakkaiden ja
palvelujen käyttäjien näkemystä ja se huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Kokemusasiantuntijoilla on omia kokemuksia kehitettävien
palveluiden käytöstä joko itse palveluja käyttävänä tai käyttäneenä tai palveluiden
käyttäjän omaisena tai läheisenä.
- Muita suunniteltuja osallistamisen keinoja ovat:
o
Yleiset kuulemistilaisuudet
o Otakantaa.fi
o Asiakkaat ovat mukana tuottamassa sisältöä Ikäosaamiskeskuksen
tiedotteisiin ja nettisivuille
o Asiakasraati / asiakasfoorumi.
o Asiakaskyselyt

Anitta Mikkola:
- Ikäosaamiskeskuksen suunnittelu on edennyt tilojen osalta siihen, että arkkitehti tekee
luonnoksia. Hanketyöryhmän kokous on 29.4. kello 8.15. Kaupungin nykyisistä
toiminnoista on Ikäosaamiskeskuksen tiloihin siirtymässä muistipoliklinikka ja
kotikuntoutuksen tiimi. Geriatrian ylilääkärin paikkaan on jatkettu hakuaikaa ja
toimintaterapeutin paikka kotikuntoutuksen tiimiin on haettavana. Tavoitteena on, että
uusiin tiloihin päästäisiin muuttamaan syys/lokakuussa.
- Kuntouttavatyöotteen ja kuntoutuksen työpaja on kokoontunut 23.4.2015.
Kokoontumisia keväälle on suunniteltu kolme, joiden pohjalta suunnitellaan syksyn
toiminta. Ensimmäisellä kerralla osallistui Lapin Sairaanhoitopiirin kunnista 10 (Kittilä,
Pello, Salla ja Utsjoki eivät osallistuneet). Länsi‐Pohjan Sairaanhoitopiirin kunnista ei ollut
yhtään osallistujaa. Tavoitteena on, että Rovaniemen työryhmän kanssa saadaan
laadittua kotikuntoutuksen malli. Tätä työskentelyä ohjaa IKU‐työryhmän nimeämä
asiantuntijatyöryhmä, jossa ovat mukana geriatri Kimmo Määttä, lääkäri Elisabeth
Salmela, toimintaterapeutti Merja Kuokkanen, fysioterapeutti Anne Kymäläinen,
sosiaalityöntekijä Sirpa Nykänen ja kotihoidon lähihoitaja Mira Kallonen.
- Ikäihmisen hyvinvoinnin mallia on työstetty Sodankylässä. Malli on tarkoitettu
työntekijöille perehdytyksen tueksi siitä, millaisia palveluja on tarjolla ikäihmisille. Malli
auttaa tunnistamaan yhteistyön kohdat ja vastuun/tehtävien jakamisessa.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös: Työryhmä totesi, että hanketyö etenee hyvin ja merkitsi kuulemansa tiedoksi.
5. Alueellisen vanhussuunnitelman laadinta
Kuullaan projektipäällikkö Leila Mukkalan selvitys asiasta.
Kaste‐hankkeiden projektipäälliköt työstävät yhdessä Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo‐Pääkön
johdolla alueellisia suunnitelmia. Tavoitteena on, että alueelliset suunnitelmat ovat kaikilla osa‐
alueilla saman rakenteisia. Alueellinen vanhussunnitelman sisältö rakentuu kuntien vanhustyöstä
vastaavien perusturvajohtajien, vanhustyön johtajien ja esimiesten työkokouksissa sekä kuntien
vanhusneuvostojen verkkotapaamisissa. Työskentelyssä hyödynnetään nykytilan kuvauksen osalta
myös edellisessä hankkeessa ”Ikäihminen toimijana” kerättyä materiaalia.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja antaa tarvittavat evästykset työskentelyn jatkamisella.
Päätös: Työryhmä merkitsi asian tiedoksi.
6. Työryhmän Seudullisten tapaamisten suunnittelu ja asiasisällöstä sopiminen

Edellisessä kokouksessaan työryhmä päätti seudullisen kierroksen toteuttamisajankohdaksi
seuraavaa:
ROVANIEMEN –SEUTUKUNTA: Rovaniemi ja Ranua ti 26.5. (Ranualla)
ITÄ‐LAPIN –SEUTUKUNTA: Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi ti 4.8. (yöpyminen
Luostolla)
POHJOIS‐LAPIN –SEUTUKUNTA: Sodankylä, Inari ja Utsjoki ke 5.8. (Sodankylässä)
TUNTURI‐LAPIN –SEUTUKUNTA: Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio sekä Pello ti 1.9.(Kittilä)
KEMI‐TORNION –SEUTUKUNTA: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio sekä Ylitornio ti
2.9. (paikka sovitaan myöhemmin)

Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja päättää:
1. Ketä kuntien toimijoita kutsutaan seutukuntatapaamiseen?
2. Mikä on tapaamisen asiasisältö ja tehtävien jako?
Päätös:
1. Päätettiin, että kuntien toimijat tulevat määrittymään asiasisällön jälkeen.
2. Päätettiin siirtää toukokuulle suunniteltu Rovaniemen –seutukunnan tapaaminen syksylle.
Todettiin myös, että elokuun alussa kuntien toimijat ovat vielä vuosilomalla, joten myös
nämä tapaamiset joudutaan siirtämään myöhäisempään ajankohtaan.
Annettiin hanketyöntekijöille tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen käyntien
asiasisältö ja uusi aikatauluehdotus.
7. Järjestämissuunnitelman eteneminen
Järjestämissuunnitelmasta päätetään Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokouksessa
30.4.2015.
Järjestämissuunnitelma ja kuntiin mennyt kirje löytyvät linkistä:
http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=13375&contentlan=1
Esitys: Työryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.

8. SenioriKaste –hankkeen koordinaatiolle varatun säästyvän määrärahan käyttäminen
Koordinaatiolle varatusta määrärahasta jää jonkin verran käyttämättä hankejohtajan tehdessä osa‐
aikaista työaikaa kuluvana vuonna. Säästyvä summa voidaan siirtää jonkin toiminnallisen
osakokonaisuuden käyttöön, mikäli tarvetta on. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös kuntien
omavastuuosuuksien suuruuteen.
Tarkempi summa selviää viimeistään kesään mennessä, mutta arviolta puhutaan noin reilusta
20 000 euron määrärahasta vuonna 2015.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja päättää esityksestään säästyvän määrärahan osalta.
Päätös: Keskusteltuaan asiasta työryhmä totesi, että se on kiinnostunut omaishoidon
kokonaisuuden selvittämiseen ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Työryhmä ehdottaa
projektitiimille määrärahan käyttämistä omaishoitoon liittyvien asioiden selvittämiseen.
Projektipäällikkö Leila Mukkala vie työryhmän mielipiteen tiedoksi projektitiimille.
9. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
10. Tiedotusasiat
1. Johanna Lohtander kertoi, että Rovaniemen kaupunki on nimennyt työryhmän selvittämään ja
suunnittelemaan vaikeasti käytöshäiriöisten hoitoa.
2. Ohjausryhmän hyväksymässä arviointisuunnitelmassa on sovittu hankkeen väliarviointi
tehtäväksi ennen kesälomia. Painopisteenä on hankkeen tavoiteasettelun onnistuneisuus ja

tavoitteiden toteutuminen. Arviointi antaa palautetta hankkeen etenemisestä, mahdollistaa
suunnan tarkistamisen sekä tarkentaa työskentelyä loppuajalle.
Arviointia tekevät mm. kehittäjäryhmissä olevat ja/tai kehittäjinä toimivat työntekijät sekä
koordinaatio‐ ja ohjausryhmän jäsenet. Liitteenä väliarvioinnin pohja.
Esitys: Työryhmä merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Työryhmä merkitsi asia tiedoksi.

11. Kokouksen päättäminen ja jatkosta sopiminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.
Seuraava kokous:
‐ tiistaina 26.5.2015 kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3

Puheenjohtaja Johanna Lohtander

