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10.4.2017
Dnro

Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous

Ikääntyneet -valmisteluryhmän muistio
Aika
Paikka

10.4.2017, klo 10.00 - 12.00
Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5, Kristillisdemokraattien ryhmätila
Läsnä:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa
Seija Meripaasi, muutosagentti, PKS
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa)
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa)
Anja Kahanpää, Kauniainen
Leena Hytti Hanko (Raasepori)
Sari Ahola, Kirkkonummi
Arja Tikkala, Ptky Karviainen (Läntinen-Uusimaa)
Raija Hietikko, Kerava
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa
Arja Peiponen, Helsinki varapj.
Tuula Ekholm, erityisasiantuntija, vanhusten palvelut, Espoo
Maarit Lind, pitkäaikaishoidon asiantuntija / projektipäällikkö, Espoo, siht.
Harriet Finne-Soveri, Helsinki/THL
Sari Kehusmaa, THL
Kaaren Erhola, THL
Poissa:
Kaisu Pitkälä, HUS/Helsingin yliopisto (poissa)
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto (poissa)

1. Kokouksen avaus ja edellisen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Tarkastettiin edellisen työpajakokouksen tuotos. Käytiin esittelykierros.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään työkokouksen esityslista.
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3. THL:n Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantakysely, Uudenmaan aineisto
Tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa ja tutkimusassistentti Kaaren Erhola THL:n
Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön Hyvinvointi-osastolta esittelivät
Uudenmaan aineistoa koskien Uudenmaan palvelurakennetta verrattuna Kainuun palvelurakenteeseen. Tarkastelun kohteena oli erityisesti kotihoidon
palveluihin pääsyn ja ympärivuorokautisen hoivaan sijoittumisen rajapinnat.
Asiakkaiden sijoittumista (ensiarvioinnit) tarkasteltiin suhteessa RAIarviointeihin asiakkaiden arkiselviytyisen ja kognitiivisten toimintojen osalta.
Lisäksi tarkasteltiin kotihoidon palveluissa hoitosuunnitelmiin kirjattujen kuntoutussuunnitelmien toteumaa. Keskusteltiin moniammatillisesta henkilöstörakenteesta erilaisiin palvelutarpeisiin vastaamisessa.
Jatkotyöstäminen:


Valmisteluryhmän jäsenten johtopäätökset Sari Kehusmaan esityksen
pohjalta Uudenmaan palvelurakenteen vahvuuksista ja heikkouksista/kehittämistarpeista sovitaan lähetettäväksi ryhmän sihteerille koostamista varten. Tuotos liitetään väliraporttiin.



Sovitaan THL:n vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantakyselyn
toimintayksikköaineiston ja RAI-arviointiainestojen yhteensaattamisesta ja tiedon koostamisesta valmistelun tueksi. (Harriet, Soili ja Seija).
Tuotos liitetään väliraporttiin.
 Tavoitteena on saada yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Uudenmaan palveluissa.
Lisäksi merkitään erikseen tiedoksi Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantakyselyn kysymykset, raportointi ja sijainti
jota kautta edelliset löytyvät: THL:n Vanhuspalveluiden tila sivusto.

4. Toimeksiannon kertaus ja Uusimaa Sote -valmistelun nykytilaselvitys -kysely
Kerrataan toimeksianto (kooste Arokydön toimeksiannosta väliraporttidioissa)
ja merkitään tiedoksi kuntiin lähetetty Surveypal -kysely:
https://my.surveypal.com/UUSIMAA-SOTE-valmistelun-nykytilaselvitys . Kyselyyn on pyydetty vastaukset 14.4. mennessä.
Todettiin, että asiakkuuden määrittely on kaksitahoinen.
 Asiakkaamme ovat vanhuuseläkkeellä (65+) olevat maakunnan asukkaat, joiden toimintakyky on alentunut ja omaavat paljon terveys- ja
hyvinvointiriskejä sekä palvelun tarvetta. Asiakkaamme eivät tule peruspalveluilla (sote-keskukset) autetuiksi ja kuuluvat yhteistyöasiakkaat –asiakassegmenttiin. Heitä on noin 10 % kaikista 65 –vuotta täyttäneistä asiakkaista.
 Toisaalta asiakkaamme ovat myös heitä, joiden siirtymistä raskaiden
palveluiden piiriin on mahdollisuus siirtää ennaltaehkäisevin toimenpiten ja tukitoimin.
Merkitään tiedoksi I&O -kärkihankkeen KAAPO:a koskeva kysely. Kysely tuottaa tietoa myös tämän valmistelun tueksi.
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5. Tutkittu tieto interventioiden vaikuttavuudesta
Merkitään tiedoksi tutkittua tietoa interventioiden vaikuttavuudesta ikääntyneiden kuntoutumisessa. Näyttöä koskevat tiedot koosti Kaisu Pitkälä. Hyödynnetään tietoja raportin kokoamisessa ja suositusten antamisessa.
Lisäksi valmistelussa hyödynnetään erilaisia materiaaleja, jotka kaikki tallennetaan Uudenmaan sharepointiin.

6. Rajapinnat
Todettiin, että ikääntyneiden palveluilla on useita rajapintoja, esim. aikuissosiaalityö ja sosiaalityöhön liittyvä päätöksenteko, mielenterveys- ja päihdetyö
esim. asuminen, sote-keskukset sekä vammaispalvelut.
Konsultoitu Mikaela Westergårdia vammaislainsäädännön muutoksia koskevissa kysymyksissä. Todetaan, että vammaispalvelulain uudistus on tulossa
2019 alussa, joka tarkoittaa sitä, että kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki
yhdistyvät, josta tulee rajapintoja varmasti ikäihmisten palveluihin. Sama koskee myös omaishoitoa.
Puheenjohtaja ottaa rajapinta-asiat keskusteluun Sote valmisteluryhmien puheenjohtajien kokouksessa 19.4.

7. Toimeksiannon ja väliraportin laadinnan seuranta
Raportin osa
Esipuhe
Toimeksianto (Timo Aronkytö)
Nykytilan analyysi:
Palvelurakennetietoa
Resurssikartoitus, asiakasmäärät ja -paikat
THL, vanhuspalvelulain toteutuminen, Uusimaa
Yhtäläisyydet ja erot palvelutuotannossa Uudellamaalla
Väestötason tieto
Tutkittu tieto interventioiden vaikuttavuudesta
1. Työpajatuotos:
Asiakasryhmät
Tarpeet
Ongelmat
Tärkeimmät asiakasprosessit
Asiakkaan palveluverkosto, rajapinnat
Ammattilaisen verkosto, rajapinnat
2. Työpajatuotos:
Sisältö
Raportin loppukirjoittaminen

Kesken
/Valmis
Kesken
Valmis
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Valmis
Valmis

Tavoite
/Toteutunut
Valmis

10.4.2017

Kesken
Kesken

8. Väliraportin muodosta päättäminen
Sovitaan väliraportin esitystavaksi PowerPoint -esitys. Aloitettu raportti löytyy
sharepointista.
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9. Jatkotyöskentelystä sopiminen
Seuraava kokous on työpaja, jossa tuotetaan alustava suositus ikääntyneiden
palveluiden järjestämisestä väliaikaishallinnon työn tueksi.
Sovittiin, että järjestetään ennen kesää kolme työkokousta ja kaksi työpajaa.
Sihteeri hoitaa kokousjärjestelyt.

10. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti: Uusimaa ratkaisee sote -uudistuksen onnistumisen
myös ikääntyneiden palveluiden osalta.

Jakelu

Osallistujat

Tiedoksi

<tiedoksi>

Liite

<1. liitteen otsikko>

