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Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous/työpaja

Ikääntyneet -valmisteluryhmän muistio
Aika
Paikka

14.9.2017, klo 12.00 - 16.00
Cafe Cabriole, Piispankatu 30, Porvoo
Osallistujat:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa
Anja Kahanpää, Kauniainen
Raija Hietikko, Kerava
Tuula Ekholm, Espoo
Maarit Lind, Espoo, siht.
Arja Peiponen, Helsinki varapj
Mariitta Haavisto, muutosagentti, PKS
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa)
Arja Tikkala, Karviainen (Läntinen-Uusimaa)
Kirsi Ala-Jaakkola, Raasepori
Poissa:
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa)
Harriet Finne-Soveri, THL
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto
Gun-Lis Wollsten, Kirkkonummi
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa
Lea Laakso, Porvoo

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

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiinn työkokouksen esityslista.

3. Palaute soteryhmien puheenjohtajien tapaamisesta
Matti Lyytikäisen palaute puheenjohtajien tapaamisesta. Diakooste 11.9.2017
kokouksesta. Merkitään tiedoksi toimeksianto (dia 5).
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4. Esitys jatkotyöskentelystä
Ikääntyneet sotevalmistelun ja I&O -hankkeen integroiminen.
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (SUIKVÄTU) on laadittava
vuoden 2018 loppuun mennessä. Laaditaan yksi kokoava (ei yksityiskohtiin
menevä, ylätason) suunnitelma.
Nimetään suunnitelman laadintaa varten alatyöryhmä, jossa on edustus tulevista liikelaitoksista (1 edustaja per alue: Helsinki, Espoo, Vantaa, LänsiUusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa) muutosagenttien lisäksi. Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Soili Partanen. Lisäksi sovittiin, että ryhmään nimetään vanhusneuvoston edustajat, yksi pääkaupunkiseudulta ja yksi muulta
Uudeltamaalta. Sovittiin valmistelijoiden nimet ilmoitettavaksi Soili Partaselle.
Sotevalmisteluryhmä toimii alatyöryhmän ohjausryhmänä. Suunnitelma on
osa hyte:a (hyten valmistelusta vastaa Lohja, kuten tähänkin saakka). Esiselvitys maakunnan ja kunnan välisestä vastuunjaosta tehdään marraskuun loppuun mennessä.

5. Ylisektorinen yhteistyö palvelutarpeen arvioinnin prosessiin liittyen
Uudenmaan Aikuisten sosiaalipalveluiden työryhmä ehdottaa ylisektorista yhteistyötä palvelutarpeen arvioinnin prosessiin liittyen. Tarkoituksena on, että
eri asiakasrajapinnassa olevat Uudenmaan valmisteluryhmät suunnittelisivat
yhteisen palvelutarpeen arvioinnin. Esitetty, että Itä-Uudeltamaalta nimetään
ikääntyneiden palveluiden edustaja.
Ikääntyneiden palveluiden edustajaa ei nimetty. Sovittiin, että Matti Lyytikäinen vie asian käsiteltäväksi puheenjohtaijien seminaariin. Palautetaan asia
valmisteluun.

6. Kaapon suunnittelun yhtenäistäminen maakunnassa
Käytiin lähetekeskustelua Kaapon suunnittelun ja toteutuksen tilasta maakunnassa. Todetaan, että maakunnan sisällä on osittain eriäviä käytäntöjä ja
kunnissa ollaan Kaapon kehittämisen suhteen erilaisissa kehitysvaiheissa.
Kaapon valmistelua tulee yhtenäistää. Tavoitteen toteuttamiseksi sovittiin, että PKS muutosagentti Maritta Haavisto toimii vetovastuullisena Kaapoon liittyvissä valmisteluasioissa. Kaapoa valmistelemaan valittiin Porvoo ja Vantaa.
Ikääntyneiden sotevalmisteluryhmä toimii ohjausryhmänä.

7. Omais- ja perhehoidon valmisteluprosessien yhtenäistäminen maakunnassa
Omais- ja perhehoidon valmistelua tulee yhtenäistää. Tavoitteen toteuttamiseksi sovittiin, että Uudenmaan muutosagentti Soili Partanen toimii vetovastuullisena perhehoitoon liittyvissä valmisteluasioissa ja Maritta Haavisto
toimii vetovastuullisena omaishoitoon liittyvissä valmisteluasioissa.
Omaishoidon soveltamisohjetta valmistelmaan ehdotettiin Karviaista ja Keravaa. Perhehoidon toimintaohjetta valmistelemaan ehdotettiin Hyvinkäätä.
Vetovastuullisen kunnan on osoitettava riittävät resurssit valmistelutyön etenemisen takaamiseksi. Omaishoidon osalta päätöksenteko koskien isäntä-
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kuntaa tehdään seuraavassa Ikääntyneiden valmisteluryhmän kokouksessa
(keski-Uudenmaan edustaja poistui paikalta ennen asian käsittelyä, joten päätös isäntäkunnasta siirretään päätettäväksi seuraavaan Ikääntyneiden valmisteluryhmän kokoukseen).
Myös Perhehoitoliitto toimii kumppanina valmistelussa. Merkittiin tiedoksi
27.11. perhehoidon seminaari Hyvinkäällä. Ikääntyneiden sotevalmisteluryhmä toimii valmistelijoiden ohjausryhmänä.

8. Seminaari 28.9.2017 Helsingissä
Seminarissa on asiaa alustavia puheenvuoroja ja työpajatyöskentelyä. Tuula
Heinänen sparraa ja vetää työpajan.
Teemat:
0. Valmistelun tilannekatsaus (ML)/ Tavoitteet yms. / => Kriittiset kehittämistarpeet ryhmätyö
1. Suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi (iso kuva)/ Kunta-Sote
työnjako
2. Kaapo/ nykytilanne, määrittely, rajapinnat/ geneerisen mallin tarve
Sovittiin työpajatyöskentelyn tavoitteista ja siitä mihin kysymyksiin pitää olla
vastaukset sotelvalmistelun jatkamiseksi.
Sovittiin seminaarin alustuksista. Tuusulassa on tehty hyvä rajapintoja koskeva kuvaus, jonka Pirjo Vainio valmistelee seminaariin.
Matti Lyytikäinen toimii aamupäivän puheenjohtajana, Soili Partanen toimii iltapäivän puheenjohtajana.
Seminaarin kutsu välitetään ryhmän jäsenten kautta sovituille osallistujille.
Kutsun mukana tulee linkki ilmoittautumiseen. Ohjelma tarkentuu, kun saadaan kaikkiin puhujakutsuihin vastaus.

9. Muut asiat
PKS- kuntien vanhuspalvelujen johdon kokous on sovittu pidettäväksi 18.9
Vantaalla. Sovitaan, että perutaan kokous ja hyödynnetään valmisteluryhmän
kokouksia.

10. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti: Jatkotyöskentelyä ohjelmoitu ja Uudenmaan ikääntyneiden sotevalmistelun ja I&O hankkeen valmistelua yhdistettin.
Jakelu

Osallistujat

