
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke  Vanhuspalvelujen työryhmän kokous 1/2016  
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Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke / Vanhuspalvelujen työryhmä 
 
 
Aika:  Ma 14.3.2016 klo 12:30 - 15:30   
Paikka:  Jyväskylä, kaupunginkirjasto, pieni luentosali 
Osallistujat:  Anu Kinnunen (pj), Tuija Koivisto (koolle kutsuja / sihteeri) 
  

Eija Alhonen, Kirsi Hartikainen, Marja Heikkilä, Timo Itäpuisto, Sinik-
ka Kiesilä, Risto Kortelainen, Marja Laurila, Raija Leinonen, Tuula 
Mantere, Aila Peltoniemi, Eeva-Liisa Saarman, Anni Sagulin-
Raatikainen, Tarja Sirkka, Anja Tanttu, Pirkko Uuttu, Marjatta Virta-
nen 
Arja Liinamaa, opiskelija sekä kohta 4: Marja Arkela, Satu Auvinen ja 
Anneli Kuusinen 

 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Anu Kinnunen avasi tilaisuuden. 

 
 
2. Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 luonnoksesta 

ehdotukseksi 
 

Hanketyöntekijä Tuija Koivisto kertasi (diat) Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjes-
tämissuunnitelma 2020 luonnoksen valmisteluvaiheita. Luonnosversio 1.1 on ollut kunnis-
sa, kuntayhtymissä ja vanhusneuvostoissa kommentoitavana viime vuoden loppuun 
mennessä. Lisäksi suunnitelmaluonnosta on esitelty lukuisissa eri tilaisuuksissa. Annet-
tuun määräaikaikaan mennessä kommentteja tuli kaikkiaan 25:ltä eri taholta. Kommen-
teista on koottu kooste.  
 
Saatujen kommenttien myötä luonnosversioon 1.1 on tehty seuraavat lisäykset: 
 

 suun terveydenhuolto 

 mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 ikääntyneet maahanmuuttajat 

 järjestötyöstä lyhyt kappale 

 ja tarkennettu tekstejä saatujen palautteiden mukaan. 
 

Ennen kokousta versioon 1.2 on toivottu vielä lisäystä ikääntyvistä romaneista ja viitto-
makieltä käyttävistä ikääntyvistä eli kielivähemmistöjen oikeuksien huomioimisesta. 

 
Käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että useat kunnat (ainakin Jyväskylä, Konnevesi, Lau-
kaa, Saarikka) ovat jo ottaneet omissa vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelmissaan 
huomioon Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 –



 

 

    

luonnoksessa yhteisesti sovitut suuntaviivat. Todettiin myös, että entistä merkittävämpää 
ikäihmisten kohdalla on kiinnittää huomiota aikaan ennen säännöllisiä palveluita. Paitsi 
toimintakyvyä ylläpitävien ja edistävien palvelujen ohella myös asumisen vaihtoehtojen 
kehittäminen on tärkeää. 

 
Sovittiin, että järjestämissuunnitelma luonnos on jatkossa Keski-Suomen SOTE 
2020 –hankkeen vanhuspalvelujen työryhmän ehdotus, joka luovutetaan Keski-
Suomen SOTE- ja aluehallintovalmistelun palvelutuotantoryhmälle. Ehdotukseen 
lisätään vielä kappale kielivähemmistöjen (romanit ja viittomakieliset) huomioimi-
sesta ja yhteenvedoksi kuvia. 

 
3. STM:n kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken-

ikäisten omaishoitoa” lyhyt esittely 
 

Hanketyöntekijä Tuija Koivisto esitteli lyhyesti hallituksen kärkihankeen Kehitetään ikäih-
misten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ( I&O kärkihanke) hanke-
suunnitelmaa. Diat. Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisille sekä omais- ja 
perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kas-
vua hillitsevät palvelut. Hankkeessa läpileikkaavina ajureina ovat iäkkäiden osallisuuden 
lisääminen, digitalisaation potentiaalin hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä poikki-
hallinnollinen yhdessä tekeminen. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yh-
teensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.  

 
Kärkihankkeen hankesuunnitelma on julkistettu. STM toivoo 27.3.2016 mennessä kaikilta 
näkemyksiä suunnitelmassa esitettyjen keinojen toimivuudesta. Hankesuunnitelma ja lin-
kin Ota kantaa.fi palveluun löytyvät http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehittyvatko-
ikaihmisten-ja-kaikenikaisten-omaishoitajien-tuki-ja-palvelut-ota-kantaa-. 
   

 
Sovittiin, että I&O kärkihankkeen aluekokeilurahoituksen piiriin pääsemiseksi, teh-
dään Keski-Suomesta yhteinen hakemus. Kuntien edustajia pyydetään koolle han-
kesuunnitelman sisällön sopimiseksi kunhan rahoitusperiaatteet on vahvistettu. 
Hankerahoituksen haku käynnistynee toukokuun alussa.  

 
4. Millaista kuntoutuskoulutusta vanhuspalvelujen henkilöstölle 

 
Anneli Kuusinen ja Marja Arkela alustivat sairaanhoitopiirin suunnitelmista niin kuntoutuk-
sen kokonaisuuden maakunnallisesta kehittämisestä kuin kuntoutukseen liittyvän osaami-
sen vahvistamisesta. Diat. Sairaanhoitopiirin kuntoutustoiminnassa pyritään maakunnalli-
sen, yhteisen, koordinoidun  näkökulman vahvistamiseen; osaamisen vahvistamiseen ja 
palvelujen laadun varmistukseen. Tarvitaan yhteiset osaamisen kehittämisen suunnat. 
Lähivuosien aikana toimintakykyosaamisen näkyvyys ja tarve tunnistetaan paremmin. 
 
Sairaanhoitopiirissä on suunnitteilla toimintakyvyn tukemiseen liittyvää oppimispolkua hoi-
totyöntekijöille: 

 Verkkokoulutus toimintakyvystä ja sen arvioinnista 

 Tietotaitopajassa suunnitellaan toteutettavaksi moniammatillista pienryhmäkoulu-
tusta toimintakyvyn tukemisesta 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehittyvatko-ikaihmisten-ja-kaikenikaisten-omaishoitajien-tuki-ja-palvelut-ota-kantaa-
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehittyvatko-ikaihmisten-ja-kaikenikaisten-omaishoitajien-tuki-ja-palvelut-ota-kantaa-


 

 

    

 Eri potilasryhmien näkökulmasta toimintakyvyn tukemisen asiantuntijayksiköt, jois-
ta käydään työparina osallistumassa käytännön työhön ja syvennetään käytännön 
osaamista 
 

Koulutuskokonaisuutta on valmisteltu maakunnan omien oppilaitosten kanssa.   
  

Myös sairaanhoitopiirin alueellisena koulutuksen on suunnitteilla kaksi koulutuspäivää 
ikäihmisten kuntoutukseen liittyen. Mikäli haluaa pääsee näiden koulutuspäivien sisältöä 
suunnittelemaan ilmoittamalla halukkuutensa joko marja.arkela@ksshp.fi tai  
anneli.kuusinen@ksshp.fi. 
 
Käydyssä keskustelussa nähtiin lähes huutava tarve lisätä vanhuspalvelujen hen-
kilöstön kuntoutusosaamista ja motivaatiota aktivoivaan työotteeseen. Iäkkäiden 
kuntoutuskokonaisuutta tulee kehittää sekä kotona asumista tukevana arki- / koti-
kuntoutuksena että osana sairauksien ja tapaturmien hoitoa. Osaamisen vahvis-
tamista tarvitaan kaikilla tasoilla, mutta esimiesten rooli on keskeinen kuntoutta-
van toimintakulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä.  

 
 
 
5. Kokouksen ja työryhmätyöskentelyn päättäminen 

 
Todettiin, että tämä kokous oli viimeinen Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeen vanhus-
palvelujen työryhmän kokous, mutta koska ryhmä on nimettu Sosiaalialan osaamiskeskus 
KOSKEn vanhustyöryhmän pohjalta, jatkuu toiminta tulevaisuudessakin KOSKEn alai-
suudessa. 
 
Hanketyöntekijä Tuija Koivisto kiitti kaikkia lämpimästi osallistumisesta ja yhteisestä työs-
tä hankkeen aikana Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisessä ja ennen kaik-
kea järjestämissuunnitelman aikaansaamisessa. Tuija Koivisto palaa 1.4.2016 alkaen ta-
kaisin omaan Keuruun vanhustyön johtajan tehtäväänsä. 
 
Puheenjohtaja Anu Kinnunen kiitti Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeen ja hanketyönte-
kijä Tuija Koiviston panosta Keski-Suomen kuntien yhteisten päämäärien ja linjausten so-
pimisessa vanhuspalvelujen kehittämiseksi.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja vilk-
kaasta keskustelusta. 

 
 

 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Anu Kinnunen    Tuija Koivisto 
Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 
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