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Paikka:

Poske, Rovakatu 3 / Mahdollisuus etäyhteyteen

Osallistujat: Salla:
Keminmaa:
Kemijärvi:
Kittilä:

vanhusneuvoston puheenjohtaja Antero Miettinen
vanhusneuvoston puheenjohtaja Lasse Vaaraniemi
vanhusneuvoston puheenjohtaja Helena Alatarvas
vanhusneuvoston puheenjohtaja Hilkka Rautava, Marjatta Ranta, Leena
Värttiö ja hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen
Kolari:
vanhusneuvoston puheenjohtaja Antero Laine
Kemi:
vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ketola
Sodankylä: vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Tiuraniemi, Esko Laajala, Sisko
Kiuru, Lasse Näsi ja Anne-Mari Lakkala
Ylitornio:
vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Törmänen, vanhusneuvoston
varapuheenjohtaja Veijo Lehtonen
Utsjoki:
kehittäjätyöntekijä Sari Tapiola (Seniorikaste-hanke), avopalveluohjaaja Taina
Jylhä, vanhusneuvoston jäsen Marketta Vuolab
Pelkosenniemi: vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Liisa Oinas ja palvelukodin johtaja
Anita Lindqvist
Tervola:
vanhusneuvoston puheenjohtaja Seija Ylipelto
Inari:
vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Eero Kyttä, vanhusneuvoston edustajat
Sisko Akujärvi ja Sirkka Mansikka-aho, vanhusneuvoston sihteeri Riitta SipolaKellokumpu

SenioriKaste-hanke: kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola,
kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti ja muistikoordinaattori Saara Bitter

1. Ikäosaamiskeskuksen esittely
Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola, SenioriKaste-hanke

Kommenttikierros kuntiin:
Inari:
- Asia on täysin uusi, ei kommentoitavaa.
Salla:
- Hyvä, että toimintoja kehitetään.

Keminmaa:
- Ikäosaamiskeskuksen perustaminen on hyvä asia.
- Virkamiestasoa saisi olla enemmän mukana työkokouksissa. Vanhusneuvosto ei ole
päättävä elin, se voi esittää toivomuksia.
Tervola:
- Yhteistyötä viranhaltijoiden kanssa pitäisi olla enemmän. Itse pitää käydä
haastattelemassa viranhaltijoita, että saa tietoa.
- Terävämpää otetta ja tietoa muistiasioihin toivoisi.
Kittilä:
- Kuulolla ollaan Ikäosaamiskeskuksen suhteen.
- Virkamies on ollut kiitettävästi mukana vanhusneuvoston työkokouksissa.
Kolari:
- Geriatrin palvelut aika etäällä Kolarista, palvelut pitäisi saada lähemmäs.
- Kotikuntoutusta on kehitetty kunnassa. Kotikuntoutus on erittäin tärkeä kotona asuville
ihmisille.
- Hankkeen järjestämät yhteiset kokoukset ovat olleet hyviä, tiedotettu avoimesti asioista
koko Lapille.
Kemi:
- Kunnassa on aloittanut uusi vanhussosiaalityöntekijä ja häneltä tulee kaikki tarvittava
tieto vanhusneuvostolle. Vanhustyön johtaja on myös usein paikalla yhteisissä
kokouksissa.
- Ikäosaamiskeskus on hyvä asia.
Sodankylä:
- Yhteinen Lapin kehittämishanke on kannatettava.
- Vanhusneuvostot ovat keskeisiä kannanottajia.
- Sodankylässä on kehitetty jo pitkään muistisairaan hoitoa, Lapin kunnat ovat kuitenkin eri
vaiheissa.
- Kunnissa ei ole paljon rahaa, tiedusteltiin paljonko konsultaatio Ikäosaamiskeskuksesta
maksaa?
o palveluiden hinnat ovat vielä määrittelemättä
Ylitornio:
- Ikäosaamiskeskus on hyvä asia. Kustannukset saattavat rajoittaa sen käyttöä.
Kemijärvi:
- Kemijärvellä kaivataan virkamiestä mukaan työkokouksiin.
- Kunnasta puuttuu geriatri ja muistikoordinaattori.
Pelkosenniemi:
- Sosiaalipuoli ja terveyskeskus ovat kunnassa eri ”veneissä”. Terveyskeskuksen toiminta on
kuntayhtymällä.

- Muistisairausasiat ovat pääsääntöisesti terveyskeskuksen asioita, muistihoitaja on
sairaanhoitaja.
- Kunnassa odotetaan että Ikäosaamiskeskus ja uudet suuntaukset (sote) antaisivat meille
yhdenvertaiset asemat muiden Lapin ihmisten kanssa.
Utsjoki:
- Hyvä asia, että kehitetään saatavilla olevia yhteisiä palveluja.
Inari:
- Yhteiset keskustelutilaisuudet ovat ainoa keino viedä asioita eteenpäin.

2.

Asiakasosallisuus
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti, SenioriKaste-hanke
Kommenttikierros kuntiin:
Inari:
osallisuus on ainut keino saada ikäihmisten ääntä kuuluville ja huomioon otetuiksi
vanhusneuvostojen etäkokoontumisten kaltaista toimintaa kaivataan myös jatkossa
Salla:
- jatkoa vanhusneuvoston yhteistoiminnalle tarvitaan
- tärkeää, että omaishoitajien tukeminen on hoidettu hyvin, kartoitukset tulisi toteuttaa
säännöllisesti
- tiedusteltiin, miten Ivalossa on kokemusasiakkaiden ryhmä koottu?
o kokemusasiakkaiden ryhmä koottiin hankkeen toimesta. Aloitus tapahtui Lapin
muistiyhdistyksen ehdotuksesta. Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen pyydettiin
mukaan Omaishoitajien ja Vanhusneuvostojen edustajat. Hankkeen työntekijät
ovat toimineet koollekutsujina ja vetäjinä.
Keminmaa:
- asiakasosallisuus on tärkeä
- omaishoitajien jaksamisesta on kannettava huolta
o tiedottaminen on tärkeää myös jaksamisen näkökulmasta
Tervola:
- omaishoitajuus ei aina ole virallista, kuitenkin tietoa tarvitaan myös silloin
- halutaan olla mukana osallisuuden kehittämisessä
Kittilä:
- ei kommentoitavaa nyt
Kolari:
- asiakkaiden osallistuminen on tärkeää ja se pitäisi olla jatkuvaa
- nyt on ollut hyvää myös se, että on saatu tietoa muidenkin kuntien tilanteesta

Kemi:
- tiedottamista tarvitaan kautta linjan
Sodankylä:
- ei kommentoitavaa nyt
Ylitornio:
- matalan kynnyksen pienimuotoiset tilaisuudet ovat toivottavia, jotta jokainen uskaltaa
tuoda ajatuksensa julki
Kemijärvi:
- kysyttiin ikäosaamiskeskuksen toiminnan aloittamisesta
o Lapin kunnat ovat yhteisellä päätöksellään Lapin Sairaanhoitopiirin
perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa päättäneet antaa
Rovaniemen kaupungille tehtäväksi vahvistaa Ikäihmisten palveluihin liittyvää
asiantuntijaosaamista niin, että se kykenee tarjoamaan tarvittaessa
asiantuntijapalvelua myös muille Lapin kunnille. Asiantuntijakeskuksen nimeksi
on päätetty Ikäosaamiskeskus ja fyysisesti se sijaitsee Pienteollisuustalossa
(Linja-autoaseman vieressä). Kaupungin toiminnoista keskukseen ovat siirtyneet
muistipoliklinikka ja kotikuntoutuksen työryhmä. Lisähenkilöstöä on palkattu:
geriatrian ylilääkäri ja toimintaterapeutti. Hanke tukee toiminnan
käynnistämiseen liittyvää työtä.
o Hankkeen toimesta on mahdollistettu ja kokeiltu moniammatillista
konsultaatiota, jossa geriatri on etäyhteydessä ja kotikunnasta on kutsuttu
asiakkaan kanssa paikalle tarvittavat asiantuntijat (muistihoitaja, fysioterapeutti
jne). Mikäli kotikunnassa ei ole tarvittavia asiantuntijoita, on hankkeen
toimijoista ollut mukana tarvittavat muut asiantuntijat (muistikoordinaattori ja
sosiaalityöntekijä).
o Tällä hetkellä kokeillaan Ikäihmisen lääkehoidon moniammatillista arviointia.
o Asiantuntijapalveluista laaditaan ns. tuotekuvaukset, joiden perusteella kaupunki
tulee määrittelemään palveluille hinnat.
Pelkosenniemi:
- omaishoitajille ollaan järjestämässä yhteistä tilaisuutta
- asiakkaiden mukana oleminen on hyvä asia ja sitä tarvitaan
Utsjoki:
- saamelaisille on tehty SamiSoster:in toimesta muistiasioihin liittyvää kehittämistyötä
- kehittäjäasiakkailta saadaan runsaasti käyttökelpoista tietoa
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