MUISTIO
HOIVAN TYÖRYHMÄ
Aika:

7.10.2020 klo 14.00 – 16.00

Paikka: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Läsnä: Miettinen Arto, Jaako Seija, Vaarala Taru, Niva Marjut, Ruokajärvi Tuovi, Marjamaa Anri, Mäkinen
Aimo, Vanhanen Merja, Salo Milla, Kaikkonen-Tiensuu Helena, Helske Anne, Ylläsjärvi Ulla
puheenjohtaja, Seppälä Tellervo sihteeri, Kannisto Petra tiedottaja
Poissa: Nikkinen Marja, Niva Hanna, Pääkkölä Ira
Työryhmässä käsiteltiin seuraavia asioita:
1. Ulla Ylläsjärvi esitteli 1.9.2020 olleen kunnanhallituksen päätöksen lyhyesti ja tiedossa olevia
ennuste- ja tilastotietoja, joita on kerätty kesän aikana hoivan työryhmän lähtökohdaksi (Liite 1)
sekä hoivapalveluiden tulevaisuuden kuvaa. Uudistamisen tarkastelukohteena on koko Kolarin
hoivan kokonaisuus.
2. Milla Salo haastatteli kesän aikana toiminutta epävirallista työryhmää kesän aikaisesta
työskentelystä sekä Kolarin hoivan kehittymistä.
Epäviralliselta työryhmältä kysyttiin seuravaa:
Malli vaikuttaa kunnanhallituksen esittelytekstin perusteella olevan melko valmis - Mihin
työryhmää tarvitaan? Miksi olemme täällä?
Epävirallisen työryhmän tehtävänä on ollut valtuustoseminaarin suosittamana tehdä
pohjatyötä, jolla kuvataan tarpeet, perustelut ja mahdollisuudet uudistamiselle, joka voi olla
laaja-alaista. Lähtökohtia uudistamiselle ovat: sote-keskus pitää mallintaa, julkisen sektorin
rahoitusmahdollisuudet kiristyvät, veronmaksukyky heikkenee ja veronmaksajat vähenevät
(huoltosuhde heikkenee) ja palvelutarve kasvaa. Kesällinen epävirallinen työryhmä teki
pohjatyötä. Tätä työryhmää tarvitaan edelleen työstämään ja miettimään koko Kolarin hoivaa.
Miten malli syntyi kesällä?
Valmistelu on tehty kesän 2020 aikana pienellä epävirallisella virkamiesryhmällä. Tarkastelun
kohteena on koko Kolarin hoivan tulevaisuus. Epävirallinen työryhmä on pohjatyötä tehdessään
ideoinut mallia.
Palvelutalo ja suurin osa laitospaikoista pyyhkäistään pois. Kaikki eivät selviä kotona. Vai
selviävätkö?
Asiakaskohtaisesti tulee tilanteet arvioida.
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Milloin ensimmäinen kolarilainen on muuttanut asumaan laitokseen? Mitä oli ennen sitä?
Käytiin keskustelua ja muistelua Kolarin hoivan historiasta. Kolarissa on ollut vanha sairaala.
Vanhukset on asuneet Pellossa vanhankodissa. Nykyinen terveyskeskus on valmistunut vuonna
1975. Toiminta on paljon muuttunut vuosien aikana.
Miksi meillä on vuodeosasto, palvelutalo, Kotikontu ja Tanna?
Palvelurakenne ei ole syntynyt loogisen suunnittelun seurauksena vaan ajan myötä yksikkö
kerrallaan. Ne ohjautuvat osittain omista lähtökohdistaan.
Palvelutalo on muutakin kuin homeinen rakennus. Aika paljonkin muuta. Sen toiminta on
tärkeää ja rakasta kolarilaisille. Pyyhitäänkö toimintakin rakennuksen mukana historiaan?
Palvelutalo on tärkeää ja rakasta kolarilaisille. Tosiasiana talolle on annettu käyttöikää 2-3
vuotta. Toiminnan vaihtoehtoja tulee tässä työryhmässä miettiä.
Mitä tapahtuu, jos työryhmä on työnsä päätteeksi erimielinen ratkaisuista? Mitä työryhmän
työlle tapahtuu? Miten sitä käytetään?
Jos työryhmä on erimielen tai ei, niin työryhmä esittää ratkaisunsa määräaikaan mennessä
kunnanhallitukselle ja valtuustolle, jotka määrittävät jatkon.
Kysyttiin työryhmän toiminta-aikataulusta, joka on 1.10. – 31.12.2020.
3. Ryhmätyöskentelyssä pohdittiin hoivan palveluiden kehittämistä neljästä näkökulmasta
Mitä jos tehdään tai ei tehdä;
1. Ei palvelutaloa,
2. Terveyskeskuksen osaaminen avohoitoon,
3. Hoito keskitetään ja resursoidaan Tannaan ja
4. 12 hengen moniammatilliset tiimit suunnittelevat ja vastaavat sovitun palvelutarvitsijaryhmän
palveluista
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Työryhmän tuotos seuraavasti:

MITÄ JOS
Tehdään
Suurempi tarve hoivalla
1. EI PALVELUTALOA
kotiin
Tekijöiden pitää liikkua
Kotona päiväkeskustoiminnan
Pärjäävätkö kotona?
Päivätoiminta alueille
turvin
Perhehoitokoti
Kotihoitoa lisää
Hoitajia lisää
Kiertävä päivätoiminta
Hoito kotona
Asumisen laatu, asunnon
laatu
Kuljetuspalvelu
Missä?
Akuuttihoitoa vaativat
2. TERVEYSKESKUKSEN
keskitetään Tannaan
OSAAMINEN AVOHOITOON
Kotisairaalatoiminta
mahdollistuu
Työnkuvat muuttuvat
liikkuvammiksi
Ammattitaito jalkautuu
”kentälle”
Saa palvelut kotiin
Tarvitaan pieni osasto
(lääkinnällinen ym.)
Sijaisten tarve?
Mahdollistavaa
Asiakaslähtöistä
Osaamisen hyödyntäminen
Yöpartio tarvitaan kotona
3. YÖHOITO KESKITETÄÄN JA
asuville
RESURSSOIDAAN TANNAAN
Sairaanhoitajatasoinen yökkö
Kustannukset vähenee
Teknologia lisääntyy
Riittääkö 3-4 yökköä
Syrjäkylät/kunta laaja
Teknologia
Hyvä organisointia
Kotihoidossa osittain jo toimii
4. 12 HENGEN
Kotona voidaan hoitaa
MONIAMMATILLISET TIIMIT
kokonaisvaltaisemmin
SUUNNITTELEVAT JA
Työpaikat hajaantuvat eri
puolille kuntaa
VASTAAVAT SOVITUN
PALVELUTARVITSIJARYHMÄN Hoidon laatu paranee,
Ei päällekäisyyksiä
PALVELUISTA
Loistava ajatus
Mahdollistaa paljon
Tiimikoulutus
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Ei tehdä
Peruskorjaus/uudisrakennus
Uusi palvelutalo tai
monitoimitaloa
Palvelut keskitetään
Moniammatillinen työyhteisö
Kustannukset
Resurssit

Osaston paikka- ja
työntekijämäärä vähenevät
→ heikentää työntekijöiden
jaksamista ja työn vetovoimaa
Kallista
Ammattitaito jää
täysipainoisesti hyödyntämättä
Henkilökunta määrä?
Toimenkuvien muutos?

Yöhoitajia ei voi vähentää
Yöhoito vain kirkonkylälle
Riittäkö yököt?
Osaamisen ”alikäyttöä”

Ei resursseja hoitaa kotona
tasapuolisesti
Hoiva ei ole alueellisesti tasaarvoista
Sama jatkuu
Kokonaisuus ei avaudu
?

5. Anri Marjamaa esitteli hollantilaista Buurtzorg -tiimityöskentelymallia (Liite 2). Työskentelymalli
on uusi tapa jäsentää työ ja sen johtaminen.
6. Hoivan työryhmä haluaa kuulla myös kuntalaisia ja työntekijöitä ja heidän mielipiteitään ja
kokemuksiaan uusien hoivapalveluiden suunnittelun pohjaksi.
Ideoita ja ajatuksia hoivapalveluiden tulevaisuudesta voi kirjoittaa suoraan Hoivan työryhmän
facebook-ryhmään sekä keskustella hoivan työryhmäläisten ja muiden kuntalaisten kanssa
aiheesta.
Voi myös lähettää henkilökohtaista sähköpostia hoivan työryhmäläisille:
anri.marjamaa@kolari.fi, tellervo.seppala@kolari.fi tai ulla.yllasjarvi@kolari.fi
Mikäli haluaa antaa palautetta nimettömänä, niin lähettää sen kunnan nettisivujen kautta
palautelomakkeella, johon kirjoitetaan alkuun viitteeksi Hoivan työryhmälle.
7. Kolmas kokous torstaina 22.10.2020 klo 14 – 16 valtuustosalissa.

Muistion laati Tellervo Seppälä
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