IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
PILOTOINNIN TOTEUTUS JA ARVIOINTI
Kunta Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Kehittämistehtävän arvioija ja ajankohta:
x

kehittäjätyöntekijä ja -tiimi

1/2014

4/2014

8/2014

x

vanhusneuvosto
vertaisarvioija ja kunta
Vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla on tavoitteena parantaa ikäihmisten hyvinvointia ja
terveyttä edistävien palveluiden saatavuutta sekä kehittää yhteistyötä. Tavoitteeseen liittyy
Ivaloon perustettava päiväpalvelutoiminta ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien arviointi ja
uudelleensuunnittelu vastaamaan paremmin ikäihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
edistämisen tarpeisiin. Seniorineuvolatoimintaa arvioidaan ja kehitetään jotta se lisää
ikäihmisten palveluiden helppoa saatavuutta.
Kehittämistehtävän toteutus ja tulokset
Alkukartoituksessa on todettu, että sivukylillä on jo vakiintunutta aktiivista
päiväpalvelutoimintaa. Päivätoiminta on aloitettu Ivalossa. Alkuvaiheessa on pidetty Ivalossa
kaikille avoin info-ja kuulemistilaisuus jossa oli kiitettävästi eri tahoista edustajia. Tämän
pohjalta on aloitettu päiväpalvelu 1xkk, infotil. toiveiden pohjalta tässä vaiheessa p.palvelusta
ateria jätetty pois. Päivätoimintaa vetämään on saatu kuntouttava lähihoitaja, kehitt.työntekijä
ollut työparina alkuvaiheessa, ohjelmaa suunniteltu. Päivätoiminnalle on saatu järjestettyä
pysyvät tilat mahdollistaen toiminnan, Saamelaisalueen ammatillisen oppilaitoksen (Saakk)
lähihoitajaopiskelijat tulossa myös järjestämään ohjelmaa (samalla pyritään lisäämään
opiskelijoille hoitotyön houkuttelevuutta, mielekkyyttä). Hyvinvointia edistävät kotikäynnit:
tällä hetkellä suunnittelun ja työn alla, raakaversiona. Sovittu suunittelupalavereja asiaa
koskevien kanssa. Tavoitteena saada uusi malli valmiiksi ja hyväksytyksi helmikuun loppuun
menn. Seniorineuvolan toiminta-aikoja on jo muutettu, tarkoituksena vielä yhteisesti
arvioida/kehittää toimintaa, muistihoitaja tässä mukana.

Kehittämistehtävän juurtuminen
Päiväpalvelun juurruttamiseen tarvitaan vielä aikaa, haasteena on ollut saada ikäihmiset
”kotoa liikkeelle” mukaan toimimaan. Kotiinkuljetusaterioiden mukana, eläkeläisjärjestöjen,
omaishoitajien kautta on laitettu kutsukirjeitä mahdollisille asiakkaille, myös lehti-ilmoitus
tarv. Kunt.lähihoitajalle tarvitaan jatkossa vakituinen työpari –suunnitelmia on.
Päivätoiminnan kuljetuksien vakiinnuttaminen, määrärahat/ selkeät systeemit, maksut?
Myöhemmässä vaiheessa kun toiminta vakiintuneempaa voidaan uud. kartoittaa as.
halukkuutta ateriointiin päiväpalvelussa. Tavoitteena aloittaa mahdollisimman pian
hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekeminen uuden mallin mukaan.
Seniorineuvolatoiminnan helppoa saatavuutta täytyy saada enemmän esille, että asiakkaat
löytävät palvelun, ”osaavat tulla”.

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Kehittämistehtävän levittäminen ja tiedottaminen.
Kehittämistehtävästä on tiedotettu työyhteisön sisällä palavereissa ja tapaamisissa
työtovereille yhteistyön vahvistamiseksi. Projektin alkaessa keh.työntekijä on ollut mukana
Vanhusneuvoston kokouksessa jossa mukana eri eläkeläisjärjestöjen edustajia ja käynyt
tutustumassa sivukylissä päiväpalveluihin kertoen siellä hankkeesta ja Ikälaista.
Kehitt.työntekijä on käynyt Saamelaisalueen ammatillisessa koul.keskuksessa esittelemässä
projektia hoitotyön opettajille terv.huollon yht.työn vahvistamiseksi, tavannut seurakunnan ja
muistiyhd. edustajia yhteistyön vahvistamiseksi ja tiedottanut omaishoitajien yhdistystä
kirjeitse, puhelimitse. Info-ja kuulemistilaisuuden järjestäminen Ivalossa, tuolloin kysytty
osallistujilta toiveita ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi, paikall.lehdessä on ollut ilmoitus
tulevasta tilaisuudesta.
Jatkotoimenpiteet / muut huomioitavat asiat:
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Vanhustyön vastaavan allekirjoitus

Kehittäjätyöntekijän allekirjoitus

__Laiti Mirja, avohuollon johtaja_____________________________
Paikka Ivalo Päivämäärä 20.1.2014
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