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Ikääntyneet -sotevalmisteluryhmä, työkokous/työpaja

Ikääntyneet -valmisteluryhmän esityslista
Aika

Paikka

25.1.2018, klo 12.00 – 16.00
12.00 – 13.15 kevyttä lounasta ja työkokous
13.30 – 16.00 työpaja
Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5, Kokoomuksen ryhmähuone
Osallistujat:
Matti Lyytikäinen, Espoo, pj
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
Raija Hietikko, Kerava (ei sijaista), skype
Arja Peiponen, Helsinki varapj (ei sijaista)
Seija Meripaasi, Helsinki, skype
Helena Räsänen, Sipoo (Itäinen-Uusimaa), skype
Pirjo Vainio, Tuusula (Keski-Uusimaa)
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaa
Poissa:
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa
Timo Strandberg, HUS/Helsingin yliopisto
Harriet Finne-Soveri, THL

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

2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen avoimet asiat
Hyväksyttiin työkokouksen esityslista.
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3. Puheenjohtajan terveiset 14.12.2017 valmisteluryhmien puheenjohtajien kokouksesta
Merkittiin tiedoksi esitys.
Linkki dioihin.

4. Varapuheenjohtajan terveiset 18.1.2018 sote-virkamieskoordinaatoryhmän kokouksesta
Merkittiin tiedoksi esitys.
Linkki dioihin.
Varapuheenjohtajan nostot:
• Uusia valmisteluryhmiä on muodostumassa.
• Hyte järjestäminen tulossa kuntien vastuulle.
• Tuotantonäkökulma ja parhaat käytännöt käsittelyyn, taloudellisuus
edellä. Palvelustrategiatyöryhmiin tulossa kutsu puheenjohtajille, kick
off on helmikuussa.

5. Muutosagenttien tilannekatsaus
Soili Partanen
Raportti vuoden 2017 aikana tehdystä Kaapo-valmistelusta on valmis. Raporttiin on kirjattu, mitä on jo tehty ja ehdotus siitä, mitä tullaan vielä tekemään.
Tämä liittyy myös siihen että Ikääntyneiden palveluryhmässä ja kärkihankkeessa on päätetty että kehittämistyötä jatketaan 2018 siten että työskentely
yhdistyy vielä nykyistäkin selkeämmin Uusimaa ja Pks välillä. Diassa nro 22
on ehdotus siitä miten työskentelyä jatketaan vuonna 2018. Tähän saakka ns.
isäntäkuntana valmistelussa on toiminut Porvoon kaupunki, jatkossa Porvoon
lisäksi tehtävässä toimii Vantaa. Molemmissa kunnissa on kokemusta ikääntyneiden keskitetystä palvelutarpeenarvioinnista (ja molemmissa myös vammaispalveluiden osuutta ollaan laajentamassa tähän) ja tästäkin syystä ovat
isäntäkunniksi valikoituneet.
Itäisellä Uudellamaalla on käynnistynyt Tehostetun kotikuntoutuksen pilotti.
Pilottisuunnitelma jaetaan ryhmälle kun se on lopullisesti valmis (voi olla että
ehtii ennen tuota kokousta). Länsi- ja Keski-Uusimaa käynnistävät vastaavat
pilotit maalis-huhtikuussa.
Maritta Haavisto
Uudenmaan Kaapo-valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Porvoossa ollut kokous. Raportti on saanut kiitosta. Hiljalleen on muodostumassa maakunnan
visio ja tavoitetila omaishoidon suhteen ja työn etenemiseksi tarvitaan valmisteluryhmässä asiasta keskustelua.
Valtakunnallisessa muutosagenttitapaamisessa on ollut aiheena omaishoito.
Kuntiin on tulossa kysely muutosagenttien jakamana.
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (SUIKVÄTU) -ensimmäinen
kokous pidetty Porvoossa. Vanhusneuvostojen jäseniä ei kutsuta tässä vaiheessa valmistelua, heidän osallistaminen tapahtuu myöhemmin. Vanhusneuvostoille tulossa uusi kysely. THL on luvannut tilastotietoa Uuttamaata koskien.
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Ministeri kävi tutustumassa I&O ja lapehankkeeseen. Vierailukohteena oli
Kontulan monipuolinen palvelukeskus. Helmikuussa ministeri jalkautuu muulle
Uudellemaalle. Suunnitelmassa Uudenmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi kehittämiskärki on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

6. Hyvät käytännöt -toimeksianto
Hankejohtaja Kati Liukon pohja hyvien käytäntöjen keräämiseen. Tälle pohjalle kerätään tämän hetkinen kehitystyö. Tarkoituksena on kartoittaa Uudenmaan alueen hyvät käytännöt (erityisesti ne, jotka ovat levitettävissä), joita
voidaan jatkojalostaa ja levittää koko maakunnan toimintaan maakunnan
sote-liikelaitoksessa. Tämän keruun deadline on 9.3.
Sovittiin, että hyviä käytäntöjä koostetaan niissä ryhmissä, joissa myös palvelukuvaukset tehtiin hyödyntäen kaikkea jo olemassa olevaa materiaalia (mm.
palvelukuvaukset). Gerometro kerää kotikuntoutukseen liittyen hyviä käytäntöjä (Anja Kahanpää välittää viestiä) ja muutosagentit ottavat työksi Kaapon ja
omaishoidon tuen osiot. Helsinki työstää yhdessä Karviaisen ja Kirkkonummen kanssa puuttuvan palvelukuvauksen, gerontologinen sosiaalityö, ja siihen liittyvät hyvät käytännöt. Todettiin, että kuvataan ”isompia helmiä” esim.
monipuoliset palvelukeskukset ja elä ja asu seniorikeskuskonsepti. Tavoitteena 8.3. kokouksessa valmis. Käydään valmisteluryhmässä läpi.

7. Työryhmän uudelleen järjestäytyminen
Puheenjohtajuus siirtyy Vantaalle. Minna Lahnalampi-Lahtinen aloittaa puheenjohtajana helmikuun aikana. Erityisasiantuntija Tuula Ekholm jatkaa Espoon edustajana. Maarit Lind poistuu ryhmästä helmikuussa.

8. Kevään 2018 kokousaikataulu
Kevään 2018 kokoukset (joka toinen to iltap.): 23.2.2018, 8.3.2018,
22.3.2018, 6.4.2018, 19.4.2018, 3.5.2018, 17.5.2018, 31.5.2018, 14.6.2018

9. Työkokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti: Hyvät käytännöt etsintään.
Jakelu

Osallistujat

