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Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous/työpaja

Ikääntyneet -valmisteluryhmän muistio
Aika
Paikka

17.8.2017, klo 13.00 - 16.00 (klo 12.30 talon esittelykierros)
Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, Hansakartano 4, Espoo
Osallistujat:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa
Anja Kahanpää, Kauniainen
Kirsi Ala-Jaakkola, Raasepori
Raija Hietikko, Kerava
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa
Tuula Ekholm, Espoo
Maarit Lind, Espoo, siht.
Arja Tikkala, Karviainen (Läntinen-Uusimaa)
Gun-Lis Wollsten, Kirkkonummi
Arja Peiponen, Helsinki varapj
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa)
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa) Skypen välityksellä
Poissa:
Harriet Finne-Soveri, THL
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto

1. Kokouksen avaus ja edellisen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen muistio (julkaistu valmistelusivustolla). Todettiin läsnäolijat.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin työkokouksen esityslista.

3. Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen esittelykierros
Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen tiloja ja toimintaa esiteltiin. Esittelijöinä toimivat palveluesimies Merja Sivula asumisen osalta ja palvelukeskuksen osalta viriketoiminnan ohjaaja Jaana Vehkasalo. Ryhmä kiittää esittelystä.
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4. Sotevalmistelun aikataulut syksylle 2017
Sotemuutosaikataulu on siirtynyt vuodella eteenpäin, eli toimeenpano toteutetaan vuoden 2020 alusta. Odotetaan muutosjohtajan toimeksiantoa ryhmän jatkotyöskentelylle. Tarkastettiin valmisteluryhmän kokousaikataulua ja sovittiin
alustavia kokouspaikkoja.
Sovittiin, että muutetaan 28.9. työkokous kokopäiväiseksi seminaariksi, joka
järjestetään Helsingissä. Tarkennettiin seminaarin kohderyhmää ja sovittiin seminaarin sisällön suunnitteluun osallistuvista jäsenistä.
Sovittiin, että kutsutaan vanhusneuvostoja tilaisuuksiin osallisuudesta ja aikataulutettiin alistavasti syksyn yhteistyötapaamista.

5. Sotevalmistelun työsuunnitelma
Työsuunnitelmassa iso strategiakuva ja tavoitteet, strategian ohjausmalli ja järjestäjänäkymä. Ryhmän tunnistamat asiat, jotka vaativat yhteistä linjausta.
Esim. Kaapo (yksi iso vai useampia keskittymiä), asumispalvelut (oma, osto,
palveluseteli), kotikuntoutus jne.
Sovittiin, että jatketaan palvelukuvausten laatimista seminaarin jälkeen noudatten aikaisempaa palvelukuvausten valmisteluvastuujakoa. Tavoitteena on laatia tulevaisuuden palvelukuvaukset eli mitä palvelut ovat vuonna 2025, Kuvauksiin sisällytetään palveluiden tavoitetila huomioiden rajapinnat ja ikäspesifit palvelut.
Sovittiin, että valmistelutyöryhmän kokoukset tulevat jatkossa olemaan teemakokouksia ja lähetekeskustelua teemojen puitteissa (esim. mitä palveluja pitää
lisätä ja mitä vähennetään). Teemat nousevat I&O kärkihankkeen kehittämiskärjistä ja palvelukuvauksista.

6. I&O kärkihanke
Todettiin, että sotevalmistelu ja I&O kärkihanke tekee osittain päällekkäistä valmistelutyötä. I&O -kärkihankkeen ja sotevalmistelun yhdistäminen olisi kannattavaa. Kärkihankkeen aikataulu ei muutu vaikka soteuudistus siirtyikin eteenpäin. Kärkihankkeessa tuotettavat parannukset keskittyvät asioihin, jotka pitää
joka tapauksessa parantaa riippumatta soteuudistuksesta.
”Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi” -suunnitelma tulee työn alle.
Suunnitelman laatiminen esitetään toteutettavaksi kärkihankkeen ja valmisteluryhmän yhteistyönä. Valmistellaan esitystä.
Sovitaan, että muutosagentit tuovat tilannekatsaukset ryhmälle tiedoksi koskien kärkihanketta:
- Kaapo
- Omais- ja perhehoito
- Kotikuntoutus
- Hyte

7. Työskentely tavoitteiden loppuunsaattamiseksi
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Kevään työpajatyöskentelystä jatkotyöstettäväksi jääneet triple aim -tavoitteet:
asiakaskokemus ja talous (euroa/capita) valmisteltiin loppuun.

8. Uutiskirje henkilöstölle
Sovittiin uutiskirjeen julkaisemisen jatkamisesta. Uutiskirje laaditaan ja julkaistaan 4 x vuodessa.

9. Muut asiat
Harriet Finne-Soverin terveiset tutkijoille kohdennetusta sidosryhmätapaamisesta 20.6.2017 siirrettiin käsiteltäväksi lokakuulle.

10. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti: Viimeistelimme hyötytavoitteet, joilla päästään soteuudistuksen tavoitteisiin.

Jakelu

Osallistujat

