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Kokouksen alussa Harriet Haavisto DiaPuisto-hankkeesta:
DIAKONIAPUISTO ikäihmisten palvelua-hanke 2014-2016, johon kuuluu tämä
ulkoaluehanke. Jatkosta ei vielä tietoa, mutta paikanpäälle on tehty n. 500 metriä
pitkä ulkoilureitti, joka tulee säilymään. Reitillä on punaisia penkkejä paljon, kotaalue sekä WC. Kaikki ovat auki koko ajan ja niihin on kaikilla vapaa pääsy. Reitti on
tehty helpoksi kulkea, mutta samalla kokea luonnon läheisyys.
Piilopirtti, jossa me kokoonnuimme, on myös vapaasti käytettävissä yleishyödyllisille
järjestöille maksutta, kun paikka vain on vapaana.
Kodalla pidetään joka toinen viikko valkeaa ja kotaa voi myös vuokrata itselle/
ryhmälle. Perjantaisin on jokin piristys juttu. Kerran kuukaudessa pidetään minitori,
piilopirtin pihassa ja sen kesto on 1h. Joulurauhan julistus jouluviikolla on pidetty
yleensä.
Lisätietoja löytyy www.pdl.fi, sekä www.facebook.com ja Satakunnan kansa lehden
menot-palstalta. Harriet ja Hanna-Liisa puh. 044 7052175 ja 044 7052171

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen esityksen jälkeen klo. 14.48 ja sovittiin, että ne
jotka haluavat tutustua ulkoreittiin tekevät sen kokouksen loputtua.

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin ja puheenjohtaja totesi jäseniä olevan riittävän määrän
paikalla.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edelliseen pöytäkirjaan liittyen todettiin Hansa-kaupassa olevan tuoleja lähellä
kassoja. Kotihoidon optimointiin liittyen kyseltiin kuinka vastuuhoitajuus
toteutuu tällä hetkellä ja mitä on vastuuhoitajuus kotihoidossa. Leena kertoi,
että kotihoidon optimointi/ mobiilijärjestelmä on parantunut pikkuhiljaa ja
koska järjestelmä on ollut vähän aikaa meillä käytössä, on se vaatinut opettelua
puolin ja toisin. Turhia ajoja ja edestakaisin menoja on yritetty saada pois sekä,
ettei asiakkaalle valtavasti vaihtuisi hoitajat päivittäin. Tosi on, että
vastuuhoitajuus ei ole toteutunut samalla lailla, kuin ennen
optimointijärjestälmää. Vastuuhoitajuus on ollut Ulvilan kotihoidossa pitkään
käytössä ja Porin perusturvan vanhustyössä se otettiin muutama vuosi sitten
kokonaisuudessa käyttöön. Vastuuhoitaja huolehtii oman asiakkaansa asiat
kokonaisvaltaisesti ja omaiset ovat lähinnä hänen kanssaan tekemisissä.
Aiemmin työntekijöillä oli omat puhelimet ja näin omaiset saivat
vastuuhoitajan numeron, johon pystyivät soittamaan suoraan. Nyt ei ole
henkilökohtaisia numeroita kuin vetäjällä ja sairaanhoitajalla tiimeissä.
Liite 1.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Verikokeidenottamisessa jatkuu samat ongelmat Kullaan alueella.

5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Ei vanhusneuvostoa koskevaa asiaa, mutta kaikille tiedoksi, että Vanhankylän
kouluremontti alkanut. Lisäksi budjettiin liittyvät asiat tulee laittaa pian
kaupunginjohtajalle, jos siihen muutettavaa tai korjattavaa.

6. Muut asiat
Puheenjohtajaamme Vuohiniemi Joukoon oli ollut Pirjo Rehula yhteydessä ja
ilmoittanut halukkuutensa tulla kertomaan asioistaan. Tämä kaikille sopi ja
paikkana on varattu Ulvilan terveysasema. Liite 2 liittyen tähän asiaan.
Toivottiin ensi vuoden kokoukseen puhumaan Irma Roinisen ja kertomaan
Satakunnan vanhustukeen liittyvistä asioista. www.yhteisökeskus.fi
Hilpa kertoi Satasote tapahtumasta Ulvilassa, jossa oli jaettu hyviä esitteitä ja
tietoa. Muun muassa www.avustajakeskus.fi oli kerrottu.
Leena kertoi budjettiin liittyvät asiat ja tähän liittyen käytiin tälle vuodelle
tehtyä toimintasuunnitelmaa. Olemme sopineet pidettävän 8 kokousta vuoden
aikana, jonka mukaan kokouspalkkiot laskettu. Tämän vuoden kokoukset on
näin ollen pidetty. Budjettimme on 4 630€, josta syyskuun loppuun mennessä
oli käytetty 3 669,39 eli 79,25%. Loppuvuodeksi jäljellä 961€, josta menee
tämän kokouksen palkkiot ja kahvituskulut. Marraskuun tilaisuuteen tilataan
kahvi, mutta ei makseta kokouspalkkiota.
Lisäksi on perinteisesti ollut jouluruokailu, johon on toivottu
kaupunginjohtajan osallistuvan. Tämä on luvattu kaupungin puolelta tänäkin
vuonna tarjota. Ruokailusta tulee erikseen kutsu, kun tiedetään päivä. Paikkana
on ollut Ulvilan yhteiskoulun ruokala.
Lopuksi Leena kertoi tulleen sähköpostia Ulla Koivulalta: Kutsu- Unelmaeloa
rakentamassa työseminaariin 28.11.2016, paikkana Hotelli Scandic.
Ilmoittautuminen Ulla Koivulalle puh 02 620 4373 tai 050 528 4856 tai
ulla.koivula@satakunta.fi . Tietoa tapahtumasta löytyy
http://www.satakuntaliitto.fi/unelmaeloa . Tähän toivottiin ainakin
puheenjohtajien osallistumista. Liite 3.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 15.19 ja sovittiin seuraava tapaaminen Ulvilan
terveysaseman neuvotteluhuoneessa 24.11. klo. 13.00. Tilaisuus ei ole kokous
vaan info, jonka pitää Pirjo Rehula.

Hilpa Männistö
Puheenjohtaja

Leena Kivisalo
Sihteeri

LIITE 1 ( Perusturvan vanhuspalveluiden työntekijöiden ohje )
IKÄLAIN VELVOITTAMAN VASTUUTYÖNTEKIJÄN TYÖNKUVA
Palvelutarpeen selvittämisen päättyessä nimettävä työntekijä, joka vastaa
vanhukselle järjestettävästä palvelukokonaisuudesta.
Vastuutyöntekijän tehtävät:
1. tukea iäkästä henkilöä tämän omien voimavarojen vahvistamisessa ja
käyttämisessä
2. suunnitella, sovittaa yhteen ja arvioida iäkkään henkilön tarpeisiin
vastaamiseen tarvittavia palveluja yhdessä hänen kanssaan
3. olla tarvittaessa yhteydessä muihin viranomaisiin iäkkään henkilön tarpeisiin
vastaamiseksi siten kuin sosiaalihuollon asiakaslain 16 ja 17§:ssä ja potilaslain
13§:ssä säädetään
4. seurata iäkkäälle henkilölle annettavista palveluista ja muista tukitoimista
muodostuvan kokonaisuuden toteuttamista ja tarpeiden muutosta
5. antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa
6. auttaa palvelujen ja muun sosiaaliturvan saantiin liittyvissä ongelmatilanteissa,
sekä
7. toimia erikseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa sovituissa tehtävissä
VASTUUTYÖNTEKIJÄ KOTIHOIDOSSA
Vastuutyöntekijämallilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaalle nimetään hoitajapari/hoitaja,
joka on päävastuussa asiakkaan palvelukokonaisuudesta. Tietysti jokainen hoitaja on
vastuussa työstään ja hoitaa ne asiat, jotka tulevat eteen.
- Vastuutyöntekijät nimetään mahdollisimman pian asiakkuuden alkamisen jälkeen.
Nimeämisestä vastaa tiiminvetäjä, asiasta keskustellaan tiimin kesken.
- Asiakas ei voi valita vastuutyöntekijäänsä, asiakkaan hiljainen hyväksyminen.
- Vastuutyöntekijät kirjataan asiakkaan tietoihin (tiivistelmä-lehti ja asiakkaan hps).
Vastuutyöntekijät tiedottavat henkilökohtaisesti asiakasta omasta roolistaan ja
kertaavat tarvittaessa yhteystiedot.
- Hoito- ja palvelusuunnitelman valmistuttua asiakkaalle tulostetaan hoito- ja
palvelusuunnitelma (sisältää vastuutyöntekijöiden yhteystiedot).
- Vastuutyöntekijä päivittää hoito- ja palvelusuunnitelmat (tarkistus n.3 kk:n välein ja
aina tarvittaessa).
- Esimies ja tiiminvetäjät antavat tukea ja ohjausta tarvittaessa esim. hps:n
:tekemisessä ja tarkistamisessa.
- Vastuutyöntekijät ovat pääasiassa yhteydessä omaisiin ja eri yhteistyötahoihin
esim. tiedustelevat asiakkaidensa tilanteita sairaalajakson aikana, intervalleissa ym.
- Vastuutyöntekijätyö on kokonaisvaltaista asiakkaan asioiden hoitamista mm.
etuuksien hakemista ja asiakkaiden edunvalvontaa.
- Vastuutyöntekijät ovat ajan tasalla asiakkaiden asioista.
- Vastuutyöntekijät huolehtivat, että asiat joita ei itse voi tehdä tulevat tehdyksi, kuten
esim. lääkelistan päivitys (sh/th päivittää lääkelistat).
- Vastuutyöntekijät ovat ammattihenkilöitä, ei ystäviä eikä läheisiä.
- Vastuutyöntekijöitä vaihdetaan tarvittaessa, neuvottelu tiimissä ensin.
- Vastuutyöntekijät toteuttavat kuntoutumista edistävää työotetta.
- Vastuutyöntekijällä on tiimin tuki: asiakkaiden asioita käydään läpi säännöllisissä
tiimipalavereissa.

LIITE 2 ( kopio Porin perusturvan patarummusta )
Ensimmäiset Satasoten muutosagentit ovat aloittaneet työnsä lokakuun alussa.
Muutosagentit kuuluvat kärkihankkeisiin, joilla hallitus haluaa parantaa
ikäihmisten kotihoitoa ja lapsi- ja perhepalveluita. Muutosagenttien keskeisin
tehtävä on ohjata vastuualueidensa mukaisten palvelukokonaisuuksien
rakentumista Satakunnassa ja tukea kärkihankkeiden kokeiluja.
Ikäihmisten koti- ja omaishoidon muutosagentti on yhteiskuntatieteiden maisteri
Pirjo Rehula. Hänen mukaansa iäkkäille ja heidän omaisilleen tarvitaan nykyistä
yhdenmukaisemmat ja koordinoidummat palvelut samalla kustannusten kasvua
hilliten.
– Kotona asumisen sekä terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen vaaditaan
uudenlaista ajattelua. Sekä palvelujen määrää että sisältöjä tulee pohtia ja
monitoimijayhteistyötä ja digitalisaatiota kehittää, Rehula sanoo.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosagentti, hallintotieteiden tohtori Mirja Antila
korostaa niin ikään toimintakulttuurin muutosta osana lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden kehittämistä. Ratkaisuina hän näkee matalan kynnyksen palveluiden
verkostoimisen ja erityispalveluiden uudistamisen.
– Eri ammattilaisten moniosaaminen ja -toimijuus tulee yhdistää asiakasta
kunnioittavaksi ja eri toimijoiden keskinäistä luottamusta vahvistavaksi
toiminnaksi. Keinoja ovat muun muassa yhteinen osaamisen vahvistaminen ja
toiminnan kehittäminen.
Rahoitus muutosagenttien toimintaan tulee Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM)
ja kestää vuoden 2018 loppuun. Satakunnan lisäksi tukea muutosagenttien
palkkaamiseen on myönnetty tulevien muun 17 maakunnan alueelle. Yhteensä
STM:n alaisia kärkihankkeita on viisi: Palvelut asiakaslähtöisiksi, Edistetään
terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, Toteutetaan lapsi- ja
perhepalvelujen muutosohjelma, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaiken ikäisten omaishoitoa sekä Osatyökykyisille tie työelämään.
Satasoten päämääränä on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestäjän sekä sote-palvelutuottajan perustaminen Satakuntaan viimeistään
1.1.2019 alkaen. Se sulauttaa 18 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
erikoissairaanhoidon yhteen ja tuottaa palvelut 223 000 asukkaalle. Työntekijöiksi
Satasoteen siirtyy noin 10 000 ammattilaista. Toiminnan alkaessa budjetti on noin
miljardi euroa.

LIITE 3 ( sähköposti Ulla Koivulalta Milla Lappalaiselle )
Hei.
Kunkin Satakunnan maakunnan kunnan vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet toivotetaan
tervetulleiksi Unelmaeloa rakentamassa-työseminaariin maanantaina 28.11.2016 klo 9.30-16 Hotelli
Scandicin tiloihin osoitteessa Itsenäisyydenkatu 41, Pori. Tämä viesti tulee maakunnan
vanhusneuvostojen sihteereille ja puheenjohtajille, joita pyydän välittämään saman tien tämän
kutsuviestin eteenpäin neuvostonne jäsenille ja varajäsenille, kiitos.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.11. mennessä tämän linkin kautta:
http://www.satakuntaliitto.fi/unelmaeloa
Linkin kautta ilmoittautuminen on suotavaa, mutta jos sen käyttö on hankalaa, voit ilmoittautua
myös soittamalla Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille Ulla Koivulalle puh 02 620 4373,
050 528 4856 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.koivula@satakunta.fi Muistathan valita
ryhmän, mihin haluat ilmoittautua ryhmätöihin jakaannuttaessa.
Seminaarin ideana on, että maakunnan vanhusneuvostot verkostoituvat keskenään, oppivat
tuntemaan toisiaan, voivat kysellä toistensa työskentelytavoista ja menetelmistä sekä kukin voi
innostaa toinen toistaan vanhusneuvostojen arvokkaan työn tekemisessä. Muutosagentti Pirjo
Rehula saa hetimiten seminaarin jälkeen ryhmätöiden tulokset sekä seminaarin muistion käyttöönsä.
Mikäli syntyvä aineisto on sopivaa, voidaan sitä käyttää myös tutkimusaineistona (Terhi Tevameri)
jättäen nimet ym. yksilöivät asiat pois.
Seminaari on matkoja ja pysäköintimaksuja lukuun ottamatta maksuton osallistujille.
Ensi keväänä on jälleen aika rakentaa yleisöseminaari. Voitte vapaasti lähettää ideoita myös
tulevaan kevään seminaariin jo nyt. Mutta työseminaarin yhteydessä jaetaan palautekyselylomake,
johon varsinkin voitte näitä tulevan kevään seminaarin toiveita ja ideoita kirjoittaa. Kiitos.
Hyvää työseminaaria toivottaen
Ystävällisin terveisin
Ulla Koivula
Markkinointisihteeri -Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
SATAKUNTALIITTO
ulla.koivula@satakunta.fi
puh. 02-620 4373, 050-528 4856
www.satakunta.fi
facebook.com/satakuntafi
www.satakuntaliitto.fi
facebook.com/satakuntaliitto

