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1 Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja Kimmo Määttä avasi kokouksen. Asialista hyväksyttiin.  

 
2 Esittäytymiskierros 

Läsnäolijat esittäytyivät. 
 

3 Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen muistion läpikäymiselle ei nähty tarvetta. Kokousmuistiot ovat luettavissa 
projektin nettisivuilla: www.muistiasiantuntijat.fi/edunvalvontahanke 
 

 

http://www.muistiasiantuntijat.fi/edunvalvontahanke


 
 

4 Projektin ajankohtaiset kuulumiset 

Henna Nikumaa kertasi projektiryhmän tehtävän sekä projektin tavoitteet, tavoiteltavat tuotokset 
ja tulokset, yhteistyökumppanit ja ohjausryhmän kokoonpanon.  
 
Hän esitteli projektin etenemistä Rovaniemellä: Yhteistyösopimus Rovaniemen kanssa solmittiin 
syksyllä 2013 ja pääyhteistyökumppanina on muistipoliklinikka. Loppuvuodesta käytiin 11 
muistisairaan ihmisen etujen valvonnan nykykäytäntöjä ja solmukohtia kartoittavaa keskustelua 
muistisairauteen sairastuneiden, omaisten ja eri toimijoiden kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta 
laadittiin raportti, jota käsiteltiin laajasti projektiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 12.2. 
Helmikuussa järjestettiin myös ”loppuunmyyty” Muistisairaan ihmisen oikeusseminaari, josta 
saatiin hyvää palautetta. Lisäksi projekti oli mukana järjestämässä muistiaiheista aamupäivää Lapin 
holhoustoimen koulutuspäivillä maaliskuussa.   

 
Lisäksi Nikumaa kertoi lyhyesti projektin käynnistymisestä Sipoossa ja yhteistyöstä muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa.   

 

5  Projektin toimenpiteet ja eteneminen Rovaniemellä  
 
- nykykäytäntöjen ja solmukohtien kartoituksen raportti  

Elina Koponen esitteli kertauksenomaisesti nykykäytäntöjen ja solmukohtien kartoituksen raportin 
sisältöä. Projektiryhmä jatkoi edellisen kokouksen vilkasta keskustelua. Keskusteltiin mm. 
lääkärinlausunnoista holhousasioissa, lakimiesten osaamisesta edunvalvontavaltuutusten 
laatimisessa, asiantuntijoiden edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä veloittamista palkkioista sekä 
siitä ettei hoitohenkilökunnalla tai omaisilla ole välttämättä tietoa edunvalvontavaltuutuksen 
olemassa olosta. Annika Väihkönen kertoi, että nykyään lisääntyvissä määrin sairastuneilta ja 
omaisilta muistiyhdistykseen tulevat kysymykset koskevat nimenomaan edunvalvonta-asioita, 
erityisesti ennakoinnin keinoja.  

 

- kehittämiskohteiden valinta 
 

Projektiryhmä jaettiin neljään pienryhmään pohtimaan kehittämiskohteita. Ryhmille esitettiin 
kysymys siitä, mihin ensisijaisesti halutaan muutosta projektin aikana. Ohjeistuksena oli valita ja 
määritellä 3-5 kehittämiskohdetta. Pienryhmien keskustelut purettiin ja ehdotukset 
kehittämiskohteista kirjattiin ylös fläppitaululle. Tämän jälkeen projektiryhmä yhteisesti priorisoi ja 
työsti neljä alustavaa kehittämiskohdetta: 
 
1) Varautumisen keinot: hoitotahto, edunvalvontavaltuutus, muut valtuutukset, Tupas-tunnisteet  
2) Yhteistyökäytännöt eri toimijatahojen kesken  
3) Ohjaus ja neuvonta, ja sen nivoutuminen hoitoketjuun   
4) Tietous yleisen edunvalvonnan tehtävistä 

Sovittiin, että kehittämiskohteiden tarkempaan määrittelyyn ja nimeämiseen palataan seuraavassa 
tapaamisessa. 

 
- kehittämiskohteisiin liittyvän työryhmätyöskentelyn suunnittelu 

Projektityöntekijät ehdottivat, että kehittämiskohteita työstettäisiin tavoitteellisissa ja 
monitoimijaisissa työryhmissä/työpajoissa. Työskentelyn tulisi olla hyvin suunniteltua ja 



 
 

jäsenneltyä, jotta saavutetaan muutosta. Yhtenä esimerkkinä työryhmätyöskentelyn menetelmistä 
esiteltiin 10 askelta – toimeenpanon ja arvioinnin menetelmä. 

Projektiryhmä nimesi kehittämiskohteiden työryhmille vastuuhenkilöt ja keskusteli alustavasti 
työryhmien muista jäsenistä. Työryhmien vastuuhenkilöt ja jäsenet kehittämiskohteittain:  

1) Varautumisen keinot 
vastuuhenkilö: Janne Lehisto 
jäsenet: Riikka Koch, Marjo Kaihua, kotihoidon edustaja 

2) Yhteistyökäytännöt eri toimijatahojen kesken 
vastuuhenkilö: Jukka Hakola 
jäsenet: Kimmo Määttä, Heidi Haulos, Arja Mustamo, kotihoidon edustaja   

3) Ohjaus ja neuvonta 
vastuuhenkilö: Annika Väihkönen 
jäsenet: Irma Kallatsa, Tuula Storhammar/Merja Antikainen, Anitta Ylitörmänen, Pauli Rytisalo 

4) Tietous yleisen edunvalvonnan tehtävistä 
vastuuhenkilö: Olli-Pekka Seppänen / Erkki Tiilikainen  
jäsenet: Sirpa Rapo, Leena Rusanen, kotihoidon edustaja  

Keskusteltiin kotihoidon osallisuuden tärkeydestä työryhmissä ja ylipäänsä projektissa ja sovittiin, 
että projektityöntekijät ovat yhteydessä kotihoitoon.  

Sovittiin, että keskustelua työryhmien kokoonpanosta ja työskentelyn käynnistymisestä jatketaan 
suunnittelukokouksessa, johon kutsutaan erityisesti työryhmien vastuuhenkilöt. Myös työryhmiin 
nimetyt muut jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan.  

Suunnittelukokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 18.6.2014 klo 10 alkaen Sairaalakadun 
terveysasemalla, 1. kerroksen neuvotteluhuoneessa.  

 
6 Muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 
7 Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Seuraava projektiryhmän kokous on tiistaina 25.11.2014 klo 13–16. Paikkana on Sairaalakadun 
terveysasema, 1. kerroksen neuvotteluhuone. 

 
8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.  


