
  
 

 

Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä -projekti 2013–2016 

Sipoon projektiryhmän kokous 

 
Aika tiistai 19.8.2014 klo 13.00–15.30 

 

Paikka Nikkilän terveyskeskus 3. krs., iso kokoushuone (Jussaksentie 14, Sipoo) 

  

Läsnä Helena Räsänen, palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut, projektiryhmän puheenjohtaja 

Maria Aro, sairaanhoitaja, muistihoitaja, Etelä-Sipoon kotihoito 

Hans-Eric Christiansson, puheenjohtaja, Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f. 

Hanna Forsström, sairaanhoitaja, Suvituuli 

Kaarina Haikonen, omainen 

Kaarlo Kuntsi, vanhusneuvoston puheenjohtaja 

Paula Lappalainen, osastonhoitaja, akuutti- ja kuntoutusosasto 

Markku Luukkanen, kotihoidon lääkäri 

Anders Mickos, johtava lääkäri 

Mikaela Mickos, terveyskeskuslääkäri, Söderkullan terveysasema 

Stina Munter, sairaanhoitaja, Suvirinne 

Hanne Pyykönen, muistikoordinaattori, muistipoliklinikka 

Elina Ravanne, ylitarkastaja, julkinen notaari, Itä-Uudenmaan maistraatti, Vantaan yksikkö 

Auli Salminen, terveyskeskuslääkäri, akuutti- ja kuntoutusosasto 

Jaana Sundvall, yleinen edunvalvoja, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Porvoon toimipiste 

Aila Vatjus-Anttila, yhdistyksen tiedottaja, vanhusneuvoston jäsen, Sipoon eläkkeensaajat ry 

Nina Weckman, palveluohjaaja, vanhusneuvoston sihteeri, ikääntyneiden palvelut 

Henna Nikumaa, projektijohtaja, Suomen muistiasiantuntijat ry 

 Elina Koponen, projektikoordinaattori, Suomen muistiasiantuntijat ry, projektiryhmän sihteeri 

 

Poissa Malin Ek-Lindström, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö 

Antti Lemetyinen, toimintaterapeutti, Suvituuli, Suvikuja (sijaisena Hanna Forsström) 

 Paula Perälä, kotihoidon ohjaaja, Pohjois-Sipoon kotihoito 

 Tuula Wackström, kotihoidon palvelupäällikkö 

 Kirsi Venäläinen, lähihoitaja, Suvirinne (sijaisena Stina Munter) 

  

 

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

 

 Projektiryhmän puheenjohtaja Helena Räsänen 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, keskeiset sisällöt, 

tavoiteltavat tuotokset ja tulokset, yhteistyökumppanit ja ohjausryhmän.  

 

Hän esitteli pääpiirteissään projektin etenemisen Sipoossa ja kertoi, että tämän syksyn 

ajankohtaisia asioita ovat maksuton Muistisairaan ihmisen oikeusseminaari 2.10. Lilla Villanissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oikeusalan työntekijöille sekä kaksi samansisältöistä 

vanhustenviikon tapahtumaa ikääntyneille 8.10. Söderkullassa ja Nikkilässä.    

 

Lisäksi Nikumaa kertoi lyhyesti ajankohtaiset kuulumiset projektin etenemisestä Rovaniemellä ja 

yhteistyöstä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kertoi myös, että projektissa ollaan 

parhaillaan käynnistämässä oikeudellisen ennakoinnin oppaan suunnittelua ja muodostamassa 

työryhmää. Työryhmään on kutsuttu useampia lakiasiantuntijoita sekä Rovaniemeltä 

palveluohjauksen työntekijä. Nyt Sipoosta työryhmään toivotaan eläkeläisedustajaa/-edustajia. 

Sovittiin, että projektityöntekijät lähettävät kutsun Aila Vatjus-Anttilalle, Hans-Eric 

Christianssonille ja Kaarlo Kuntsille, jotka voivat mahdollisuuksien mukaan  

joko itse tulla mukaan työryhmään tai pyytää jotakin toista henkilöä edustamastaan tahosta.  

Myös omaisedustaja Kaarina Haikoselle lähetetään kommentoitavaksi oppaan luonnoksia. 

Todettiin, että eläkeläisedustajien näkökulma on kaikkein tärkein oppaan työstämisessä. 

Lisäksi sovittiin, että oppaan työstämisen edistyessä myös koko muu projektiryhmä saa oppaan 

luonnosversioita kommentoitavakseen.  

 

5. Projektin toimenpiteet ja eteneminen Sipoossa 

 

- nykykäytäntöjen ja solmukohtien kartoituksen raportti, lyhyt kertaus 
 

Elina Koponen esitteli nykykäytäntöjen ja solmukohtien kartoituksen raportin keskeisiä sisältöjä 

pohjustukseksi Sipoon kehittämiskohteiden valinnalle. 

 

- 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 

kehittämiskohteiksi kirjattiin ylös fläppitaululle. Tämän jälkeen projektiryhmä yhteisesti priorisoi 

ja työsti neljä alustavaa kehittämiskohdetta: 
 

1) Oikeudelliset ennakoinnin keinot (= hoitotahto, edunvalvontavaltuutus): tiedon lisääminen, 

kohderyhminä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset että laaja yleisö 

2) Lääkärinlausuntopohjan kehittäminen (edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi, 

edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi, edunvalvonnan määräämistä varten) 

3) Edunvalvontaprosessin kuvaaminen ja selkiyttäminen: tarpeen havaitseminen ja arviointi, 

hakeminen / ilmoituksen tekeminen, edunvalvojan tehtävät, edunvalvojan vaihtaminen 

4) Ohjauksen ja neuvonnan käytännöt 

 

Sovittiin, että kehittämiskohteiden tarkempaan määrittelyyn ja muotoiluun palataan 

seuraavassa tapaamisessa.  



  
 

 

 

- kehittämiskohteisiin liittyvän työryhmätyöskentelyn suunnittelu 

 

Projektityöntekijät ehdottivat, että kehittämiskohteita työstettäisiin tavoitteellisissa ja 

monitoimijaisissa työryhmissä.  

Projektiryhmä nimesi kehittämiskohteiden työryhmiin jäseniä ja jokaiselle työryhmälle 

vastuuhenkilön. Työryhmien vastuuhenkilöt ja jäsenet kehittämiskohteittain: 

1) Oikeudelliset ennakoinnin keinot (= hoitotahto, edunvalvontavaltuutus): tiedon lisääminen, 

kohderyhminä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset että laaja yleisö 

vastuuhenkilö: Hanne Pyykönen 

jäsenet: Maria Aro, Paula Lappalainen, Nina Weckman, eläkeläisjärjestön edustaja, Auli 

Salminen (konsultoitavissa) 

 

2) Lääkärinlausuntopohjan kehittäminen (edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi, 

edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi, edunvalvonnan määräämistä varten) 

vastuuhenkilö: Anders Mickos 

jäsenet: Elina Ravanne, Mikaela Mickos, Auli Salminen 

 

3) Edunvalvontaprosessin kuvaaminen ja selkiyttäminen: tarpeen havaitseminen ja arviointi, 

hakeminen / ilmoituksen tekeminen, edunvalvojan tehtävät, edunvalvojan vaihtaminen 

vastuuhenkilö: Nina Weckman 

jäsenet: Hans-Eric Christiansson, Stina Munter, Hanna Forsström, Jaana Sundvall, Markku 

Luukkanen, Mikaela Mickos, kotihoidon edustaja 

 

4) Ohjauksen ja neuvonnan käytännöt 

vastuuhenkilö: Helena Räsänen 

jäsenet: Aila Vatjus-Anttila, Kaarlo Kuntsi, Nina Weckman, Kaarina Haikonen, kotihoidon 

edustaja 

Sovittiin, että keskustelua työryhmien kokoonpanoista sekä työryhmätyöskentelyn 

käynnistämisestä ja menetelmistä jatketaan suunnittelukokouksessa, johon kutsutaan erityisesti 

työryhmien vastuuhenkilöt. Myös muut työryhmien jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien 

mukaan. Suunnittelukokous sovittiin pidettäväksi perjantaina 29.8. klo 10 alkaen Nikkilän 

terveysaseman 3. kerroksessa.  

Lisäksi keskusteltiin työryhmätyöskentelyn aikataulusta. Karkea aikataulu voisi olla 

seuraavanlainen: syksy 2014 työryhmätyöskentelyn käynnistyminen ja kehittämiskohteiden 

toimenpiteiden suunnittelu, 2015 toimenpiteiden toteutus, 2016 juurruttaminen, arviointi ja 

työryhmien päätösbileet. Jokainen työryhmä suunnittelee oman tarkemman aikataulunsa 

kehittämiskohteesta riippuen.  

 

6. Muut asiat 

 

 Ei muita asioita. 

 

 

 

 



  
 

 

 

7. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

 

Seuraava projektiryhmän kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 8.12.2014 klo 13–16 

Nikkilän terveyskeskuksen 3. kerroksessa.  

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin klo 15.30. 

 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Leivonnaisreseptit 

Liite 2. Kokouksen diat 

 


