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Ikääntyneiden ja vammaisten työryhmän kokous
Aika

15.2.2018 klo 13 – 15:05

Paikka

Kokoustila Veturi (4. kerros), Pirkanmaan liitto. Tampere

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
Läsnäolijoiden
toteaminen

Puheenjohtaja Päivi Tryyki avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Alatyöryhmien
kuulumiset

Käytiin läpi alatyöryhmien valmistelutilanne.
Palvelukuvauksia ja kriteeristöjä määritellään suunnitelmien mukaisesti. Kriteerit
toimivat järjestäjän työkaluina mm arvioitaessa asiakasmääriä palveluissa joissa
tehdään viranhaltijapäätös palvelun myöntämisestä.
Rajanvetokysymyksiä on pohdittu, lainsäädännön mukaisesti edetään. Eri
työryhmien kanssa keskustellaan, mitä käsitellään, ettei tehdä päällekkäistä työtä.
Työryhmissä määritellään palvelukuvaukset ja kriteeristöt. Esimerkiksi
henkilökohtaista budjettia arvioitaessa alatyöryhmien palvelukuvauksista voi olla
hyötyä.
Integraatioasioita on pohdittu ja pohditaan eri palvelujen rajapinnoilla.
Palvelukuvaukset ja kriteeristöt toimivat osana järjestäjän ”käsikirjaa”.
Valtakunnallisesti on käynnistymässä asumispalveluja koskeva selvitys.
Palveluprosessien kuvaus on tarpeellista järjestämisen näkökulmaakin ajatellen,
tähän tarvitaan yhteinen malli prosessikuvausten tekemiseen.
Projektipäällikkö Anu Kallio kävi läpi yhteenvedon ikäihmisten ja vammaisten
palvelujen päätyöryhmän ja alatyöryhmien kevään 2018 suunnitellun
työskentelyaikataulun.

3 Yhteistyö muiden
valmistelutyöryhmien
kanssa

Projektipäällikkö kertoi yhteistyöstä.

3 Omaishoidon ja
perhehoidon kysely
stm:ltä

Tiedoksi työryhmälle, kysely on tulossa kuntiin. Pohdittiin, olisiko hyötyä myös
maakunnan valmistelutyöhön.

4 Tilastotarpeiden koonti

Tuotetut ja tuotettavat tilastotarpeet edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Valtakunnallista tietokannoista löydettävät tiedot kootaan projektipäälliköiden
toimesta. Sellainen tieto, mitä ei löydy ko. tietokannoista, kysytään kunnista.
Palveluverkkotyötyhmästä saadaan käyttöön jotain jo selvitettyjä tietoja.
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Millainen tieto olisi hyödyllistä oman työryhmän kannalta, mitä voisi laitaa
palveluverkkokartalle? Näistä tietotarpeista ja toiveista voi kertoa
projektipäällikölle.

5 Valmistuneet
toimeksiantotehtävät

Viranomaistehtävät- toimeksiantotehtävä on tehty.

6 Riskienkartoitus

Työryhmien tehtävänä helmikuun 2018 loppuun mennessä. Riskienkartoitusmateriaali on SharePointissa päätyöryhmän sivustolla luettavissa ja muokattavissa.
Kukin alatyöryhmä käy siellä muokkaamassa omalta osaltaan siten, että tehtävä
valmis ja yhteen sovitettu ennen 28.2.2018. Riskienkartoitus liitetään osaksi
väliraporttia.

6 Toimeksiantotehtävät

7 Tiedotettavat asiat



Työryhmien väliraportointi 28.2 mennessä
Anu Kallio kokoaa ikäihmisten ja vammaisten palvelut työryhmän
väliraportin; työryhmien valmistelutilanne ja riskienkartoitus.



Maakuntastrategiavalmistelu 28.2 mennessä

Laadittiin PowerPoint- dia tiedotettavista asioista.

8 Muut asiat

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 15.03 klo 9.30- 11.30 Tammerkoski, Pirkanmaan liiton tiloissa
Kokousaikataulu vuonna 2018:

16.04 klo 13- 15 nt Tammerkoski
08.05 klo 13- 15 nt Tammerkoski
23.5 klo 13- 15 nt Veturi
10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05

