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Ikäihmisten palvelut ‐työryhmä/Pth‐yksikkö
Aika: Perjantai 31.3.2015. klo 10–11:30
Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3
Jäsenet:

Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja (paikalla)
- vara Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi (ei paikalla)
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari (paikalla etänä)
- 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 (ei paikalla)
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä (paikalla)
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari (ei paikalla)
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp (paikalla etänä)
- vara Erkki Kiviniemi, ylilääkäri, Lshp (ei paikalla)
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske (ei paikalla)
Leila Mukkala, projektipäällikkö, SenioriKaste –hanke, POSKE, esittelijä (paikalla)
Anitta Mikkola, kehittäjätyöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE, sihteeri (paikalla)
Muita läsnä olleita:
Taru Ijäs‐Kallio, suunnittelija, Perusterveydenhuollon yksikkö
Tuula Anunti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE
Saara Bitter, muistikoordinaattori, SenioriKaste –hanke, POSKE

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnä olevat.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio on lähetetty etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: Hyväksytään muistio.
Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta.
3. Esittäytymiset:
Taru Ijäs‐Kallio, suunnittelija, perusterveydenhuollon yksikkö
Tuula Anunti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE
Saara Bitter, muistikoordinaattori, SenioriKaste –hanke, POSKE
Esitys: Työryhmä merkitsee tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
4. Sote‐savotta
Kuullaan kehittämispäällikkö Asta Niskalan tilannekatsaus.
Esitys: Työryhmä keskustellee asiasta ja merkitsee tiedoksi.
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Päätös: Asta Niskalan ollessa estyneenä, siirretään tämä kohta käsiteltäväksi seuraavaan
kokoukseen.
5. Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpano
Työskentelyä asiantuntijatyöryhmissä on päätetty jatkaa sillä tavoin, että
perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluita suunnitellaan yhtenä
kokonaisuutena. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa edellä mainittujen tahojen edustus
myös tämän työryhmän kokoonpanossa.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja tekee esityksensä työryhmän kokoonpanosta.
Päätös: Kemijärven edustaja ei ole enää töissä Kemijärvellä. SenioriKaste –hankkeesta
myös kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anuntin osallistuminen työryhmätyöskentelyyn on
perusteltua jatkossa, kuten myös perusterveydenhuollon yksikön edustajana suunnittelija
Taru Ijäs‐Kallio.
Työryhmä esittää perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmälle Ikäihmisten palvelut
työryhmän kokoonpanoksi:
Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja
- vara Arja Mustamo, lääkäri, Rovaniemi
Jaakko Seppänen, laitoshoidon johtaja, Inari
- vara Anu Puustinen. avopalveluohjaaja, Utsjoki
Inga Mukku, vanh.työnjoht., Sodankylä
- vara Anne Ikonen, asumispalveluohjaaja, Pello
Rauni‐Maaria Kesälahti, hoiva‐ ja hoitotyönjohtaja, Kemijärvi (uusi jäsen)
- vara Katja Hietanen, hoivapalvelupäällikkö, Kittilä
Marjukka Haanpää, lääkäri, Kittilä
- vara Lahja Harju, perusturvajohtaja, Kolari
Riitta Pirilä, ylilääkäri, Lshp
- vara Raija Kerätär, kuntoutusylilääkäri, Lshp
Taru Ijäs‐Kallio, suunnittelija, Perusterveydenhuollon yksikkö
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske
Leila Mukkala, projektipäällikkö, SenioriKaste –hanke, POSKE, esittelijä
Anitta Mikkola, kehittäjätyöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE, sihteeri
Tuula Anunti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, SenioriKaste –hanke, POSKE
Työryhmän kokouksiin voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet. Lisäksi työryhmä
kutsuu tarvittaessa kuultavaksi muita asiantuntijoita.
6. SenioriKaste –hankkeen tilannekatsaus
Toimintalinjat:
1. Kotona asumisen tukeminen
2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen
3. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen vanhuspalveluissa
Konkreettiset tavoitteet:
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Luodaan alueelle muistikoordinaattorimalli/muistipolku ja vakiinnutetaan
osaksi sosiaali‐ ja terveyspalveluiden toimintaa. Huomioidaan
saamenkieleen ja –kulttuuriin liittyvät tarpeet
‐ Ikäosaamiskeskus Rovaniemelle
‐ etäkonsultaatiopalvelut mm. geriatrin palvelut
‐ gerontologisen osaamisen lisääminen
‐ Alueellinen vanhussuunnitelma
Lapin alueella jaettavaksi on tilattu ”Terveellinen ruoka” esitettä 500 kpl.
Hankinnasta ei aiheudu kustannuksia osahankkeille.
Kuullaan projektipäällikkö Leila Mukkalan alustus asiasta.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kuultiin Leila Mukkalan esitys (liite). Työryhmä merkitsi asian tiedoksi todeten,
että ”Terveellinen ruoka” esitettä voidaan jakaa kuntiin muistihoitajien kautta sekä
erikoissairaanhoidon eri yksiköiden kautta. Projektipäällikkö Leila Mukkalalta voi tilata
esitettä jaettavaksi.
7. Työryhmän Seudullisten tapaamisten järjestäminen
Työryhmä on aiemmissa kokouksissaan keskustellut toimijoiden tapaamisten
järjestämisestä seudullisesti.
Esitys: Työryhmä keskustelee asiasta ja sopii seudullisten tapaamisten järjestämisestä ja
aikataulusta ensi syksylle.
Päätös: Päätettiin toteuttaa työryhmänä seudulliset käynnit seuraavasti:
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)
Käynneistä aiheutuvat kustannukset maksaa jokaisen osallistujan oma taustaorganisaatio.
Päätetään seudullisten käyntien sisällöstä ja tavoitteista seuraavissa kokouksissa.
Anitta Mikkola sopii kuntiin suuntautuvien käyntien järjestelyt.
8. Järjestämissuunnitelman eteneminen
Järjestämissuunnitelmaa on käsitelty ohjausryhmän kokouksessa. Suunnitelma on lähetetty
kuntiin kannanottoja varten.
Järjestämissuunnitelma ja kuntiin mennyt kirje löytyvät linkistä:
http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=13375&contentlan=1
Esitys: Työryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Käytiin läpi järjestämissuunnitelma, jonka on kunnissa nyt lausuttavana.
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9. Palvelutori toimintamalli ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa –
koulutuskokonaisuuteen osallistuminen
Kotitori‐palvelutori toimintamallia on kehitetty Tampereen kotihoidossa vuodesta 2009
lähtien ja se on osa SITRAN Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä kehittämisaluetta.
Palvelutori on ikääntyneiden ja heidän omaistensa ohjaus‐ ja neuvontapalvelu, joka auttaa
löytämään sopivat ratkaisut mielekkääseen arkeen omassa kodissa. Toiminnan painopiste
on mahdollisimman varhaisissa palveluissa. Palveluohjauksella kartoitetaan asiakkaan
elämäntilannetta ja etsitään yhdessä hänelle sopivat ratkaisut yhdistäen julkisia, yksityisiä,
kolmannen sektorin, vapaaehtoistoiminnan palveluja. Oikea‐aikaisella neuvolla siirretään
raskaampien palveluiden kysyntää myöhempään vaiheeseen.
Tampereella toimintamallin mukaan on toimittu nyt noin viisi vuotta. Tyytyväisyyskyselyssä
2013 ikäihmiset antoivat arvosanaksi 4,68 asteikolla 1‐5. Kaupungille uuteen
toimintamalliin siirtyminen on tuonut usean miljoonan euron kustannussäästöt.
Katso Sitran julkaisu http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4‐sarja/Selvityksia82.pdf
Esitys: Keskustellaan asiasta ja päätetään osallistutaanko Lapista koulutuskokonaisuuteen.
Päätös: Työryhmä keskusteli asiasta ja päätti, että Leila Mukkala jatkaa koulutukseen
osallistumisen valmisteluja selvittämällä tarkemmin siitä aiheutuvat kustannukset.
10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Tiedotusasiat
Tiedotusasioita ei ollut.
12. Kokouksen päättäminen ja jatkosta sopiminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.40.
Seuraavat kokoukset (joihin voi osallistua myös SenioriKaste ‐hankkeen sillan kautta):
‐ tiistaina 28.4.2015 kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3
‐ tiistaina 26.5.2015 kello 10‐11:30, Poske, Rovakatu 3
Rovaniemellä 31.3.2015
Anitta Mikkola
Kehittämistyöntekijä

