IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
PILOTOINTISUUNNITELMA
Kunta:
Enontekiön kunta

Aloituspvm:
1.10.2013

Lopetuspvm:
31.5.2014

Kunnan kehittämistavoite:
X Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen
X Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
kotiin annettavissa palveluissa
Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu
Kunnan kehittämistehtävä
- Yhteistyön kehittäminen kunnan toimijoiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- Palveluohjauksen kehittäminen
- Vanhusneuvoston perustaminen, ja sen toiminta edellytysten vahvistaminen
Perustelut millä tavalla kehittämistavoite edistää vanhuspalvelulain toimeenpanoa kunnassa (§):
1§ Tukea koko ikääntyvän väestön hyvinvointia
5§ Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä
6§ Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi
8§ Palvelujen kieli, saamen kieli ja kulttuuri taustan huomioon ottaminen

Kehittäjätyöntekijä :
Rantatalo Tuija Lähihoitaja, kotipalvelu työntekijä
ja kuvaus työntekijän roolista pilotissa:
50 % kehittäjä työntekijänä, kokoaa osana moniammatillista työryhmää pilotti asiakas ryhmän ja toimii
hankkeen ja kunnan välisenä tiedottajana. Kirjaaminen, koordinointi ja mallin kirjaaminen.
Kehittäjätiimi ja kuvaus tiimin jäsenten roolista pilotissa:
Terveydenhuollon puolelta: Terveyskeskuslääkäri Taina Korhonen, Kotisairaanhoito Anneli Kultima ja Virpi

Klemettinen, Fysioterapeutti Auli Kynsijärvi
Sosiaalitoimen puolelta: Vanhainkoti Luppokoti, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo, Saamenkielinen
kehittäjä-sosiaalityöntekijä: Anne Näkkäläjärvi, Kotipalvelu Piia Juuso (saamenkielinen) ja Tuija Rantatalo
Tiimin tarkoituksena on hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, niin, että suunnitelmassa olisi
mahdollisimman tarkka tiedon asiakkaan voimavaroista ja palvelutarpeesta. Mahdollisesti myös asiakkaan
terveyden tilan kuvaus (lääkäriltä) liitettäisiin suunnitelmaan sekä asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja
kuntoutuksesta jo saadut apuvälineet sekä kuntoutus suunnitelma. Tällöin saataisiin palveluista hyvä
kokonaisuus jolla asiakasta voisi tukea mahdollisimman pitkään kotiinsa.
Enontekiön kunnassa on ikäihmisille tarjolla palveluopas jonka tarkoitus on jakaa ikäihmisille ja heidän omaisille
sekä läheisille tietoa ikäihmisten palveluista Enontekiöllä. Palveluopas sisältää tieto niin kunnallisista kuin
yksityisistäkin ikäihmisten palveluista. Lisäksi tietoa löytyy erilaisten yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta.
Palveluopasta päivitetään 2x vuodessa.

Kehittäjäasiakkaat ja kuvaus asiakkaiden roolista pilotissa:
Kehittäjä asiakkaiden valinta tapahtuisi yhteistyössä ammattitiimin kanssa. Kehittäjä asiakas auttaa
löytämään tarpeelliset palvelut ja mahdolliset muut kotona asumista helpottavat asiat, erilaiset
tarpeet eri asiakkailla. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattaisiin myös tukipalvelut joita asiakas
käyttää.
Vanhustyön vastaavan allekirjoitus
__________________________________

Kehittäjätyöntekijän allekirjoitus
_______________________________________

Paikka __________________________ Päivämäärä ____________________________________

