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Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous

Ikääntyneet -valmisteluryhmän muistio
Aika
Paikka

7.12.2017, klo 12.00- 15.30 (kevyt salaattilounas klo 11.30)
Espoon keskus, Tekninen keskus, Virastopiha 2 C, 1. krs, lautakunnan
kokoushuone.
Osallistujat:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa
Maritta Haavisto, muutosagentti, PKS
Anja Kahanpää, Kauniainen
Kirsi Ala-Jaakkola, Raasepori
Päivi Keskinen Vantaa
Tuula Ekholm, Espoo, siht.
Arja Tikkala, Karviainen (Läntinen-Uusimaa)
Arja Peiponen, Helsinki varapj (ei sijaista)
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa)
Johanna Sinkkonen, Järvenpää (Keski-Uusimaa)
Harriet Finne-Soveri, THL
Mira Uunimäki, hankejohtaja, Uusimaa 2019 -hanke
Poissa:
Raija Hietikko, Kerava (ei sijaista)
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa), sij. Johanna Sinkkonen
Gun-Lis Wollsten, Kirkkonummi (ei sijaista)
Maarit Lind, Espoo
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto (ei sijaista)
Seija Meripaasi, Helsinki
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa, sij. Päivi Keskinen

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

2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen avoimet asiat
Hyväksyttiin työkokouksen esityslista.
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3. Hankejohtaja Mira Uunimäki
•
•
•
•
•
•

Hankejohtajan tehtävän focus on liikelaitoksen tuotannon järjestämisen ohjaamisessa kohti yhteistä kuvaa.
Valmisteluryhmien focus jatkossa on valmistella liikelaitoksen tuotannon järjestäminen.
Tämän hetken toimeksiantona valmisteluryhmille on tehdä nykytilakuvaukset ja palvelukuvaukset vuoden loppuun mennessä. Seuraava
toimeksianto tulee tammikuussa puheenjohtajaryhmän tapaamisessa.
Valmisteluryhmien olisi hyvä myös seuloa kuntien hyviä käytäntöjä ja
ohjata niiden leviämistä koko maakunnan alueella.
Ryhmä voi aloittaa pohdinnan eri integraatiomalleista ja miettiä integraatiota etenkin siitä näkökulmsta, mitä voitaisiin tehdä jo ennen vuotta
2020
Muutama uusi valmisteluryhmä on aloittamassa mahdollisesti alkuvuonna (esim. sairaala, päivystys, kuntoutus).

Merkittiin tiedoksi. Valmisteluryhmä toteaa, että kokonaisuutta tulee valmistella yhden pöydän ääressä ja yhtymäpinnat huomioiden.

4. Muutosagenttien tilannekatsaus
4.1. Kotikuntoutus
GeroMetron kehittämiskatsaus (Maritta Haavisto)
Itä-Uudenmaan tehostettu kotikuntoutus -pilottiluonnoksen esittely
(Soili Partanen)
Merkittiin katsaus tiedoksi.
4.2. Kaapo
Merkittiin katsaus tiedoksi. Uudenmaan Porvoon vetämän valmistelun osalta
on tulossa ensi viikolla vuoden 2017 raportti, joka toimitetaan valmisteluryhmälle. Vuoden 2018 koko Uudenmaan työskentelyn tavoitteet valmistellaan
ikääntyneiden palveluryhmän kokoukseen aikaisemman työskentelyn pohjalta.
4.3. Ikäystävällinen Uusimaa -seminaari 1-2.3.2018, Haikko
Seminaarin ohjelmaluonnos koostuu neljästä teemasta 1. tilanne tällä hetkellä
(maakunta, Timo Aronkytö, I&O -hanke, Anja Noro sekä valmisteluryhmä,
Matti Lyytikäinen) 2. Kaapo 3. kotikuntoutus ja 4. valinnanvapaus.
Todettiin, että osallisuus voisi myös olla yksi seminaarin teemoista. Osallisuus
teema voisi näkyä myös osallistujissa esim. vanhusneuvostojen ja mahdollisesti järjestöjen edustuksena. Suunnitteluryhmä jatkaa ohjelman työstämistä
eteenpäin saaduilla evästyksillä.

5. Palvelukuvaukset
Yksi jäsen kustakin palvelukuvausryhmästä toteaa palvelukuvauksen tilanteen; onko kuvaus valmis ja kuvaa riittävällä tasolla maakunnan variaatiota
vai vaatiiko se vielä kannanottoa muista kunnista tai muuta työstämistä.
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Todettiin, että osa kuvauksista on vielä kesken. Palvelukuvausryhmät tekevät
työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Kun kuvaus on valmis,
ryhmä kuittaa sen valmiiksi palvelukuvausten valmistelun hallinta -dokumenttiin.

6. Jatkotyöskentely
Sovittiin, että toteutetaan suunniteltu integraatiotyöpaja 21.12.2017 ja tehdään
keskeneräiset palvelukuvakset valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Muilta
osin odotetaan uutta toimenksiantoa.

7. Valmistautuminen integraatio -työpajaan 21.12.2017
Keski-Uudellamaalla kehitetyt ja pilotoitavat toimintatavat.
Merkittiin saadut evästykset tiedoksi.

8. Muut asiat
Seuraava kokous:
21.12.2017 klo 12.00 - 15.30. (kevyt lounas kello 11.30-12.00)
Kevään 2018 kokoukset (joka toinen to iltap.):25.1.2018, 8.2.2018, 22.2.2018,
8.3.2018, 22.3.2018, 5.4.2018, 19.4.2018, 3.5.2018, 17.5.2018, 31.5.2018,
14.6.2018

9. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti: Integraatio on moniulotteinen asia.

Jakelu

Osallistujat

