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Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous/työpaja

Ikääntyneet -valmisteluryhmän muistio
Aika
Paikka

12.10.2017, klo 12.00- 16.00
Villa Ormnäs, Ormnäsintie 3, Tammisaari
Osallistujat:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa (Skype)
Maritta Haavisto, muutosagentti, PKS
Anja Kahanpää, Kauniainen
Kirsi Ala-Jaakkola, Raasepori
Tuula Ekholm, Espoo
Maarit Lind, Espoo, siht.
Arja Tikkala, Karviainen (Läntinen-Uusimaa)
Gun-Lis Wollsten, Kirkkonummi
Johanna Sinkkonen, Järvenpää (Keski-Uusimaa)
Poissa:
Raija Hietikko, Kerava (ei sijaista)
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa)
Arja Peiponen, Helsinki varapj (ei sijaista)
Seija Meripaasi, Helsinki
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa)
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto
Harriet Finne-Soveri, THL
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa
Lea Laakso, Porvoo (Itä-Uusimaa)

1. Kokouksen avaus ja edellisen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tarkastettiin kokouksen muistio: Ikääntyneiden ryhmän kokousmuistiot
Todettiin läsnä olevat.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin työkokouksen esityslista.
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3. Puheenjohtajan ilmoitus
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus: Matti Lyytikänen ei ota integraatiojohtajan tehtävää vastaan. Espoon edustaja Ikääntyneet ryhmässä tulee
vaihtumaan vuoden 2018 alussa.

4. Seminaari 28.9.2017
4.1 Palautekyselyn kooste
Merkittiin tiedoksi kooste palautekyselystä. Seminaari koettiin hyödyllisenä ja
lisäsi yhteistä ymmärrystä sotevalmistelusta. Sovittiin, että vastaavia seminaareja järjestetään jatkossa kerran kaudessa. Seuraava seminaari on ensi
keväällä.
4.2 Ryhmätöiden yhteenvedot
Merkittiin tiedoksi ryhmätöiden yhteenvedot ryhmätyötilassa. (valmisteluryhmän tietoon)

5. Muutosagenttien tilannekatsaus ja suunnitelma eteenpäin
5.1 HYTE
Merkittiin tiedoksi Soili Partasen Tilannekatsaus
Sovittiin käynnistettäväksi lähetekeskustelu koskien hytekoordinaattorien roolista kunnissa.
5.2 KAAPO
Merkittiin tiedoksi Maritta Haaviston Tilannekatsaus

6. Väliraportti
Ryhmältä odotetaan väliraporttia marraskuun 2017 loppuun mennessä. Raportti laaditaan word -muodossa. Hyödynnetään valmistelussa muodostunutta
dokumentaatiota raportin kirjoittamisessa.
Todettiin, että valmisteluryhmä on tehnyt Uudenmaan vanhusten palvelujen
nykytilaselvityksen palvelukuvauksineen, sopinut ikäihmisten sote-palvelujen
tavoitteet ja mittarit sekä kartoittanut kriittiset menestystekijät. Seuraavaksi
tarkoituksena on tehdä strategista palvelujen järjestämisen suunnitelmaa.
(Palvelustrategia).
Sovittiin, että palvelustrategiaa valmistellaan palveluittain samoissa työryhmissä kuin palvelukuvaukset. Palvelustrategiassa kuvataan tavoitteet vuodelle 2025 palvelujen määrälle, sisällölliselle kehittämiselle, palveluverkolle ja
järjestämistavalle sekä kuvataan miten keskeisen asiakasryhmän tarpeet (paljon palveluja käyttävät ikääntyneet) huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla ja keskeisten rajapintojen problematiikka ratkaistaan. Sihteeristö, muutosagentit ja puheenjohtaja valmistelevat ”mallikuvauksia”, jotka tulevat työryhmän jäsenten arvioitaviksi ennen seuraavaa kokouksta.
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Merkittiin tiedoksi Uudenmaan sote-valmisteluryhmien puheenjohtajien ja
muutosagenttien 11.9.2017 kokouksen kokousmuistio ja diaesitys. Puheenjohtaja tarkentaa sotemuutosjohtajalta aikataulua ja tavoitteita.

7. 26.10. valmisteluryhmien puheenjohtajat tapaavat soteliikelaitostiimin
Sovitaan osallistuja puheenjohtajan päällekkäisen kalenterivarauksen johdosta. Puheenjohtaja kysyy varapuheenjohtajaa.

8. Dokumentaation julkisuus
Keskusteltiin dokumentaation julkisuudesta.
Väliraportin sijainti: Linkki palvelukuvausten sijaintiin sharepointissa
Todettiin, että palvelukuvaukset ovat raporttien liitteitä. Selvitetään Uudenmaanliitosta linjausta julkisuuskysymyksiin. Ryhmien jäsenet voivat sisäisesti
jakaa ryhmän tuottamia palvelukuvauksia omille työryhmilleen.

9. Muut asiat
9.1 Muutosagenttien terveiset ministereiden Saarikko ja Vehviläinen maakuntakierrokselta
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja peruspalveluministeri Annika
Saarikko tulevat syksyn aikana vierailemaan kaikissa Suomen maakunnissa.
Vierailujen tavoitteena on keskustella sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistelun etenemisestä ja toimeenpanon esivalmisteluvaiheen jatkumisesta. Keskeistä on jokaisen maakunnan valmistelutilanteesta kuuleminen ja tulevan väliaikaisen hallintotoimielimen työskentelymahdollisuuksien
turvaaminen.
Uudellamaalla vierailu tapahtui 10.10.2017. Muutosjohtajien ydinviestit muutosagenttien muistiinpanoja mukaillen:
• Valinnanvapaus toteutettava vaiheittain
• Erilaiset sotekehittämishankkeet (esim. Kärkihankkeet) tulisi jatkossa
toteuttaa maakuntavalmistelun sateenvarjon alla
• Maakuntaliitto olisi toimiva vaihtoehto toteuttaa väliaikaishallinto
• Hyvä henkilöstö on strateginen voimavara
• Kasvupalveluiden osalta muoto uhkaa peittää alleen sisällön.
Uusimaa sai hyvää palautetta siitä, että ollaan alettu tekemään asioita ja asiat
ovat edenneet hyvää vauhtia ja hyvään suuntaan.
9.2 Palaute tutkijoille kohdennetusta sidosryhmätapaamisesta
Harriet Finne-Soverin terveiset tutkijoille kohdennetusta sidosryhmätapaamisesta 20.6.2017 siirretään edelleen eteenpäin.

10. Seuraavat kokoukset
13.11.2017, Nummela
7.12.2017, paikka sovitaan
21.12.2017, paikka sovitaan
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11. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.20.
Kokouksen ydinviesti: Katse kääntyi nykytilasta tulevaisuuteen.
Jakelu

Osallistujat

