Ikäihmisten palvelut ‐työryhmä/Pth‐yksikkö
Aika: Perjantai 28.8.2015. klo 12–14
Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3

Jäsenet:

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, 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 (paikalla)
- vara Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello
(Risto Hurnanen, vs., hoito‐ ja hoivatyönjohtaja, Kemijärvi)
kutsu: Rauni‐Maaria Kesälahti, hoiva‐ ja hoitotyönjohtaja, Kemijärvi
Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä (paikalla)
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä (paikalla)
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari (paikalla)
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp
- 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, sihteeri (paikalla)

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna Lohtander avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleeksi.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio on lähetetty etukäteen tutustuttavaksi
Päätös: Hyväksyttiin muistio
3. Sote‐valmistelun asiakasprosessityöryhmä
Ikäihmisten palvelut –työryhmän Sote‐valmistelun asiakastyöryhmän jäseniksi esitettiin seuraavia
henkilöitä.

1.
2.
3.
4.

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, Rovaniemi, puheenjohtaja
Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari
(Anu Puustinen. avopalveluohjaaja, Utsjoki) Uusi jäsen: Hoivatyön johtaja,
Utsjoki, hakuprosessi vielä kesken, joten nimi ilmoitetaan myöhemmin.
5. Inga Mukku, vanhustyön johtaja, Sodankylä, edustaa myös Sote‐valmistelun
saamenkielisten palvelujen työryhmää
6. Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello
7. Rauni‐Maaria Kesälahti, hoiva‐ ja hoitotyönjohtaja, Kemijärvi (uusi jäsen)

8. Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä
9. Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä
10. Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari
11. Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp
Todettiin että varajäseninä ei toimi enää ketään vaan kaikki ovat varsinaisia jäseniä. Lisäksi todettiin
että esityslistaan asiantuntijoiksi nimetyt henkilöt eivät osallistu kokouksiin vaan ainoastaan
kutsuttaessa asiantuntijoina. Projektipäällikkö Leila Mukkala toimii työryhmän koordinaattorina.
Päätös: Esitys jäsenistä menee 1.9.2015 perusterveydenhuollon työvaliokunnan asialistalla
4. Asiakasprosessityöryhmälle annetut tehtävät
Kuultiin koordinaattori Leila Mukkalan alustus työskentelyn etenemisestä. Työskentelyalustaan
tutustuminen jätettiin seuraavaan tapaamiseen. Etukäteen oli jaettu tutustuttavaksi Asta Niskalan ja
Rea Räisäsen esitykset. Asiakasprosessityöskentely etenee kolmessa vaiheessa ja käytiin vaiheet läpi.
Työryhmä keskusteli kokoontumisaikataulusta. Noin kahden tunnin kokoukset voidaan hyvin
toteuttaa etäyhteydellä. Välillä on hyvä olla yhteisiä tapaamisia esim. Rovaniemellä. Posken tiloja
voidaan hyödyntää, mikäli tiloihin ei ole tehty muita varauksia. Työryhmien yhteistä kokoontumista
on suunniteltu alustavasti 30.10.2015
Asiakasosallisuus turvataan nimeämällä kehittäjäasiakasryhmä. Joku työryhmän jäsenistä kokoaa
työntekijöistä ja asiakkaista ryhmän joka toimii kehittäjäasiakasryhmänä. Työryhmän koordinaattori
huolehtii käytännön asioista kuten esityslistan, muistion ja raporttien kirjaamisesta.
Sodankylässä on valmiutta toteuttaa asiakasosallisuuteen liittyvää kokonaisuutta. SenioriKaste
hankkeessa on perustettu Ikäosaamiskeskuksen yhteyteen muistipoliklinikan asiakkaista koostuva
ryhmä. Lisäksi mukana on Lapin Muistiyhdistyksen Ivalon alajaoston kehittäjäasiakasryhmä.
Tarvittaessa voidaan tehdä niin että asiakasosallisuutta toteutetaan yhdistäen Ikäosaamiskeskuksen
ryhmä ja etäyhteydellä otetaan mukaan Sodankylä taikka Ivalo.
Asiakasprosessityöskentelystä kaikki viestivät lähiympäristöön omilla tahoillaan. Kirjoittamista ja
viestimistä varten perustetaan blogi alusta johon toivotaan työryhmän jäsenten aktiivista kirjoittavan
Päätös: Työryhmä päättää kokoontumisaikataulusta
1. Kokoontumisaikataulu
Keskiviikko 16.9.2015 kello 9‐11  perutaan
Maanantai 21.9.2015 kello 9‐11  ok
Keskiviikko 14.10.2015 kello 9‐11  ok
Perjantai 23.10.2015 kello 12‐14 ok
Perjantai 6.11.2015 kello 12 ‐14  ok
Perjantai 4.12.2015 kello 12 ‐14  ok
2. Asiakasosallisuus: Työryhmä jättää asiakasosallisuutta koskevan
asian vielä päättämättä
3. Tiedottaminen: Tiedottamisesta vastaa pääasiallisesti koordinaattori mutta toivotaan että
jokainen käy kirjoittamassa blogi alustaan
4. Työryhmän kokousten kirjaaminen: Koordinaattori huolehtii kokousmuistioista

5. Seutukuntatapaamiset
Liitteenä on kuntiin mennyt kutsukirje.
Päätös: Työryhmä merkitsee asian tiedoksi
6. SenioriKaste ‐hankkeen terveiset
Kuultiin lyhyt tilanneraportti projektipäällikkö Leila Mukkalalta.
Ikäosaamiskeskuksen tilat ovat valmistumassa ja toiminta aloitetaan uusissa tiloissa 1.10.2015
alkaen. Geriatri Kimmo Määttä toimii vs. geriatrian ylilääkärinä ja hänen tilalleen etsitään
muistipoliklinikan geriatrin tehtäviin sijaista. Toimintaterapeutti on aloittanut työnsä 1.8. Hankkeen
toimesta on aloitettu Ikäosaamiskeskuksen asiantuntijapalveluna Geriatrin videokonsultaatiot
kuntiin Pirkko Jäntin toimesta. Moniammatillista videokonsultaatiota kuntiin on tarjolla
hanketyöntekijöiden toimesta lokakuun alusta alkaen.
Kunnissa vaatii työtä ja koordinointia että eri toimijat lähtevät mukaan. Kuntien
sosiaalityöntekijöillä on ollut niukasti aikaa osallistua työkokouksiin. Vanhusneuvostot osallistuvat
aktiivisesti omiin kokouksiin. Kunnat ovat eri tilanteessa muistisairaan hoidon kehittämisen osalta.
SenioriKaste hanke tulee tuottamaan suosituksia mm. henkilöstöresurssien osalta jotka
pohjautuvat työ‐ ja tehtäväkuviin sekä asiakastarpeisiin. Kokonaisuutena SenioriKaste hanke etenee
hyvin.
Päätös: Työryhmä merkitsee asian tiedoksi
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut
8. Tiedotusasiat.
- EKSOTE‐kotikuntoutuksen mallin esittely on 8.9.2015 kello 10‐12, Porokatu 35, auditorio
- Palveluohjauksen koulutus on 1.10. ja 30.10.2015. Ilmoittautumiset sähköpostilla
projektipäällikkö Leila Mukkalalle (Liite 2)
Päätös: Työryhmä merkitsee asiat tiedoksi.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00
Puheenjohtaja Johanna Lohtander

