Perusturvan palvelurakenteen muutostyöryhmän kokous
Aika: 10.2.2020 klo 13-15
Paikka: SRK-talo (Terveystie 5)
Läsnä:
Minna Back-Hytönen
Anne-Leena Pellikka
Esko Huttunen
Sanna Kauvosaari
Liisa Kautovuori
Hanne Mantere
Laila Hytönen
Sanna Limpi
Jaana Kivilinna-Minkkinen
Anne Jäntti
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13. Puheenjohtajaksi kiertävän vuoron mukaan valittiin Minna Back-Hytönen,
sihteerinä toimi Sanna Kauvosaari.
2. Katsaus toimeenpanevan (rukkasryhmä) työryhmän työskentelystä
Ns. ”rukkasryhmä” on kokoontunut muutostyöryhmien kokousten välillä kolme kertaa.
Konkreettiset toimet käydään lävitse seuraavissa asiakohdissa.
3. Kriteerien toimeenpano
Palveluasumisen kriteeristö on otettu käyttöön 1.1.2020. Palveluasumisen piirissä olevat ja
ryhmäkodin asukkaat on pisteytetty. Kotona asuvia ei ole pisteytetty ja on pohdittavana,
pisteytetäänkö heitä (100 henkilöä) vaiko vasta tilanteessa, jossa palveluiden lisääminen tulee
ajankohtaiseksi tai tehdään uusia hoitosopimuksia.
4. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärän muutokset
Tehostetun palveluasumisen paikkamäärän vähennys 1.1.2020 alkaen 43:sta 34:ään on toteutettu.
1.1.2020 alkaen Kuntovaarissa on tavallista palveluasumista ja kaikki palvelu- ja hoitosuunnitelmat
on päivitetty. Toimintakulttuuria on muutettu itsenäisempään ja omatoimisempaan. Yhteistyö
Kysterin osastojen kanssa on tällä hetkellä hyvin toimivaa. Myös ennakoiva työ Kysterin kanssa on
ollut hyvin onnistunutta (SAS-työtä kehitetty).
5. Tekniikka ja hoitotyö: Myllykallion digiranneke-hankkeen eteneminen ja kotihoidon
digipalvelut
Myllykallion lukitusjärjestelmä vaatii uudistuksia. Viranhaltijoiden toimesta on selvitelty ranneketta,
jolla asiakkaat pääsisivät vain sovittuihin tiloihin (omaan huoneeseen ja yhteisiin tiloihin).
Rannekkeet helpottaisivat myös yöaikaisen hoitotyön järjestelyjä. Selvitetään, voisiko investointiin
hakea rahoitusta testamenttivaroista, arvioitu hankintahinta noin 10.000 €.

Simolan palvelukeskuksen kaikissa yksiköissä on hoitajakutsujärjestelmät.
Kotihoidossa digikotikäynnit käyttöön
6 kk digihanke on menossa. Tabletteja ikäihmisillä käytössä noin 35 kpl SavoGrown alueella.
Kotihoito voi soittaa ikääntyneelle tablettiin ja hoitaa tietyt kotihoidon palvelut. Hankkeessa
kartoitetaan millaisille ihmisille tabletit sopivat – kohderyhmää tuntuu olevan Vesannolla paljon.
Esim. eri puolilla sivukyliä palvelu on hyvin tarpeen; myös kuntohoitaja vetänyt jumppia tablettia
hyödyntäen, kotihoito etäohjannut esimerkiksi verensokerin mittaamisen ja insuliinin pistämisen.
Kokeilu on jo tasoittanut kotihoidon aamuja, kun matka-ajo on saatu karsittua pois.
Myös turvalaitteita on testattavana ja toiminnot ovat monipuolisia.
Apuvälineitä on uusittu (henkilöstön nosto- ja siirtolaitteet) asumispalveluihin, kotihoidon
yöhoidolla on käytössä koottava nostolaite.
Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmää on suunniteltu yhteishankintana.
6. Kotihoidon työtilojen siirtyminen Simolan palvelukeskukseen
Kotihoidon työtiloja on suunniteltu ”rukkasryhmän” kokoontumisissa 27.11.2019 (kotihoidon
henkilöstöltä tulleet toiveet), 16.12.2019 (tutustuminen tiloihin kotihoidon edustajan kanssa) ja
13.1.2020 (alustava pohjakuvaluonnoksen kommentointi). Kotihoidon työtilojen rakennuslupa on
myönnetty ja remontti on nyt aloitettu. Remontti hoidetaan Viisarit Oy:n toimesta. Toiveissa on,
että muutto uusiin tiloihin tapahtuisi viikolla 11.
7. Vesannon Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdistyksen mahdollinen fuusioituminen kuntaan
– muutokset palvelurakenteeseen
Käytiin keskustelua tukiyhdistyksen mahdollisesta fuusioitumisesta ja kuinka tämä vaikuttaisi
kunnan palvelurakenteeseen. Asiaa menee kunnanhallituksen käsittelyyn 17.2.2020.
8. Kehitysvammahuollon palveluiden mahdollinen kilpailutus ja palvelukuvaukset
Palvelukuvausta on lähdetty tekemään Sansian avustuksella. Asiassa ei ole pidetty kiirettä, sillä
SOTE-asioiden järjestäminen SavoGrown alueella on ollut vielä kovin kesken. Kunta voi kilpailuttaa
palvelun sisältäen tilojen vuokrauksen palveluntarjoajalle tai tarjota yrittäjälle myös mahdollisuutta
lunastaa tilat halutessaan. Edistetään kilpailutusta nopeasti eteenpäin.
9. Sote-yhteistyön tiivistäminen; Kysterin kuulumiset ja näkökulmia yhteistyöhön
Vuodeosastojen profiloitumista on pohdittu Kysterissä ja laskelmia on valmisteltu. Laskelmat
menossa tällä viikolla johtokuntaan. Kotisairaalatoiminnan kehittämistä (palliatiivinen kotisairaala)
ja kannattavuutta myös tarkastellaan parhaillaan. Paljon selvityksiä on tehty viime SOTE-kierroksella
ja tätä aineistoa voidaan nyt hyödyntää uuttakin sotea rakennettaessa.

Jaana Kivilinna-Minkkinen esitteli asiaa lainsäädäntöön peilaten. Keskusteltiin SAS-työn
kehittämistarpeesta ja on kokeiltu myös ns. miniSAS – palavereita. Näistä ei kuitenkaan ole ollut
ihan parhaita kokemuksia. Moniammatillisuus ja laaja-alaisuus tulisi muistaa, kun suunnitellaan
SOTE-uudistusta. SAS-työn osalta yksi tapaaminen kuukaudessa ei ole riittävä. Sovittiin, että
Vesannolla kokeillaan SAS-työn tiivistämistä kahteen (2) tapaamiseen kuukaudessa.
10. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankehaku
Esiteltiin Tulevaisuuden Sote-keskushaun sisältöä lyhyesti. Kunnan mukaan lähtö hankkeeseen
käsitellään kunnanhallituksessa 17.2.2020.
11. Muut asiat
Keskusteltiin, että pidetään infoja omaisille uusista kriteereistä ja asiakasmaksuista Simolan
palvelukeskuksen tiloissa. Palvelurakenneuudistuksesta on tulossa tiedotustilaisuus. Tilaisuuksiin
kutsutaan myös lehdistö paikalle. Keskustellaan Sisä-Savolehden kanssa juttusarjasta (esim. 2 viikon
välein). Samat tekstit julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. Myös hyvinvointimessuille asia esille.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35
Muistion vakuudeksi 10.2.2020

Sanna Kauvosaari
kokouksen sihteeri

