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     Muistio 

 
     

 

 
                   

                   

 
Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke / Vanhuspalvelujen työryhmä 
 
 
Aika ma 28.9.2015 klo 12:30-15:30 
 
Paikka Jyväskylä, Matarankatu 4, kokoushuone 100 
 
Läsnä Alhonen Eija, Göös Eija, Halonen Ulla, Hartikainen Kirsi, Hiekka Eija, Katajapuu-

Riikonen Piia, Kauppinen Eija, Kiesilä Sinikka, Kortelainen Risto, Lahtinen Sirpa, 
Nieminen-Lahti Seija, Nikander Riku, Pihlamaa-Tuononen Eva, Rämö Eija, 
Saarman Eeva-Liisa, Sagulin-Raatikainen Anni, Salonen Ulla, Sarja Pertti, Sirkka 
Tarja, Tiikkainen Pirjo, Uuttu Pirkko 

 sekä Kinnunen Anu (puheenjohtaja) ja Koivisto Tuija (koolle kutsuja, sihteeri) 
 
Asiat 
 

1. Kokouksen aluksi käytiin esittäytymiskierros. Avauspuheevuoron yhtey-
dessä hanketyöntekijä Tuija Koivisto kertoi lyhyesti terveisiä Hollantiin suun-
tautuneelta opintomatkalta (diat liite 1). Varsinen matkaraportti valmistuu 
myöhemmin ja se julkaistaan hankkeen kotisivulla. 

 
2. Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 

2020 luonnoksen esittely. Hanketyöntekijä Tuija Koivisto esitteli lyhyesti 
suunnitelmaluonnoksen valmistelua, sisältöä ja siitä tähän mennessä saatuja 
kommentteja (diat liite 2).  

 
3. Keskustelu ja kannanotot järjestelmäsuunnitelma luonnokseen. Keskus-

telussa esiin nousseita asioita 
 

- Omaehtoinen varautuminen tärkeää, etenkin asumiseen liittyvien ratkaisu-
jen miettiminen; omaa rahaa ja energiaa pitää käyttää 

- Kunnilla / kaupungeilla tärkeä rooli, mihin varataan tontteja ikäihmisten 
asumista varten; moninaiset vaihtoehdot asumisessa tärkeitä; miten sote 
toimija voi toimia viestittäjänä kaavoittajan suuntaan? 

- Asunnonmuutostyöt ja hissirakentaminen keskeistä, jotta ikäihmiset voivat 
asua pidempään omassa kodissaan 

- Yhteisöasumisesta saadut kokemukset rohkaisevia; JASOn asumisoi-
keusmallia kiitelty 

- Terveyskioski malli on suunnitteilla Jyväskylän keskustaan. Sen myötä 
myös yrityksillä kiinnostusta investoida hyvinvoinnin edistämiseen. Terve-
yskioskiin voi kuulua vastaanottotoimintaa, vertaistukea, myös verkossa 
tapahtuvaa toimintaa kehitetään, jolloin myös palvelee kauempana asu-
via, on kuitenkin 10 prosessi kehittää. 

- Sähköisten palveluiden kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota, vaikka-
kaan kaikki ikäihmiset eivät toki vielä tietokonetta käytä. Kuitenkin esimer-
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kiksi vanhusneuvostojen tapaamisissa on osoitettu laajaa valmiutta ja ha-
lua sähköisen palvelun käyttämiseen.  

- Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia lisättävä esim Hollannin esimerkki: pal-
velutalo, jossa opiskelijat saavat asua ilmaiseksi tekemällä vapaaehtois-
työtä talon asukkaiden hyväksi; vapaaehtoistyötä tukevat rakenteet oltava, 
esim vapaaehtoistyön oltava vakuutusturvan piirissä 

- Ikäihmisen kannalta tärkeää 1. asunto, josta pääsee myös ulos; 2. ravit-
semus / ruoka; 3. apua saa jonottamatta 

- tärkeää oivaltaa, että ikäihmiset ovat voimavara  
- muuta 

 suunnitelmaluonnokselle toivottiin luovaa otsikkoa 

 järjestöjen roolia tulee korostaa sote yhteistyössä 

 monikulttuurisuus tulee muistaa, nyt jälleen ajankohtaisempaa 

 kotihoidon ja vanhuspalveluiden yleensä tulee olla houkuttelvia työ-
paikkoja 

 kotihoidon tulee  myös olla yhteisöllisyyttä edistävää 

 kuntouttava työote on tärkeä muistaa 

 etenkin paljon apua tarvitsevien hoitopolkujen on oltava sujuvat 

 asiakaslähtöinen organisaatiokaavio hyvä, mutta itsehallintoalue visu-
aalisesti pienemmäksi 

 
4. Jatkotyöskentelystä sopiminen 

Sovittiin, että hanketyöntekijä tekee suunnitelmaluonnokseen keskustelussa 
nousseet tarkennukset. Suunnitelmaluonnos lähetetään sähköpostilla kuntiin 
ja vanhusneuvostoille kommentoitavaksi. 
 
Vanhuspalvelujen työryhmä kokoontuu seuraavan kerran vuoden vaihteessa, 
tarkempi kokousaika lähetetään myöhemmin. 

 
5. Muut esille tulevat asiat 

Ei ollut 
 

6. Puheenjohtaja Anu Kinnunen päätti tilaisuuden klo 15:30 ja kiitti osallistujia 
aktiivisesta keskustelusta ja rakentavista kommenteista. 

 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Anu Kinnunen     Tuija Koivisto 
Kokouksen puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 


