IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
PILOTOINTISUUNNITELMA
Kunta: Inari

Aloituspvm: 1.10.13

Lopetuspvm: 31.5.14

Kunnan kehittämistavoite:
x

Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen
Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
kotiin annettavissa palveluissa
Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu

Kunnan kehittämistehtävä
1)Tavoitteena on kehittää hyvin toimiva, moniammatillinen päiväpalvelutoimintapalvelu iäkkäille
Ivaloon. Projektissa pyritään aktivoimaan ikääntyneitä osallistumaan päiväpalvelutoiminnan
kehittämiseen ja järjestämiseen. Tavoitteeseen liittyy eri sektoreiden välinen moniammatillinen
yhteistyö jossa on mukana kunnan eri organisaatioita, eri yhteisöjä sekä järjestöjä 3.sektorilta.
2)Tavoitteena on nykyisen seniorineuvolatoiminnan uudelleenarviointi ja kehittäminen vastaamaan
voimassa olevan lainsäädännön edellyttämiä velvoitteita.
3)Ikäihmisten hyvinvointihaastatteluja tehdään kunnassa 75-v. täyttäville vuosittain. Tavoitteena
kehittää haastatteluja vastaamaan paremmin ikäihmisten palvelujen tarpeen arviointia, yhtenäistää
haastattelukäytäntöjä ja jatkohoidon suunnittelua ajatuksella ”sama palvelu kaikille” Haastattelun
tavoitteena on myös löytää ns. riskiasiakkaat jotta heidän terveyttään ja hyvinvointiaan voidaan
tukea ja edistää ja siten ennaltaehkäistä ennenaikaista laitostumista tai hoitoa ja huolenpitoa vaille
jäämistä.Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Perustelut millä tavalla kehittämistavoite edistää vanhuspalvelulain toimeenpanoa kunnassa (§):
1) Päiväpalvelu tukee iäkkään ja ikääntyneen henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä,
itsenäistä suoriutumista sekä kuntoutumista antamalla mahdollisuuden olla aktiivinen ja osallistuva
sekä lisää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä. Tämä
palvelu lisää siten ikäihmisen mahdollisuuksia asua ja pärjätä mahdollisimman pitkään
mahdollisimman omatoimisena omassa kodissaan(13-14§). Kunta tekee yhteistyötä eri toimijoiden
kesken palvelun aikaansaamiseksi (4§). Päiväpalveluissa pystytään antamaan ikäihmisille
hyvinvointia ja terveyttä tukevaa ja sairauksia ennaltaehkäisevää neuvontaa, ohjausta ja
kuntoutusta (12§) Tavoitteet 2-3) Seniorineuvola on neuvontapalvelu jossa tarjotaan terveyttä ja
hyvinvointia tukevaa neuvontaa, ohjausta. Hyvinvointihaastatteluin pyritään tunnistamaan
riskitekijöitä ja terveydellisiä, sosiaalisia ongelmia. Molemmat palvelut tukevat palvelutarpeen

arviointia ja hoitoonohjausta (tarpeen mukaan laaditaan palvelusuunnitelma). Tavoitteena on että
asiakas saisi palveluita mahdollisimman oikea-aikaisesti ja palvelut olisivat helposti saavutettavia
(12§,13§,14§)

Kehittäjätyöntekijä_Anneli Pekkala_____________________________________________________
ja kuvaus työntekijän roolista pilotissa: Koordinoi ja toteuttaa asetettuja hankkeen tavoitteita
käytännössä yhteistyössä kehittäjätyöryhmän, työtovereiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Kehittäjätiimi ja kuvaus tiimin jäsenten roolista pilotissa:
Esimies avohoidon johtaja Mirja Laiti toimii paikallisella tasolla projektin ohjaajana ja osallistuu
suunnitteluun ja ideointiin, tuo esille kunnan tarpeita ja velvollisuuksia, käytännön esteitä ja
mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseksi. Palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu on mukana
suunnittelussa ja tukena suunnitelmien käytännön toteutuksessa. Sosiaali-ja terveysjohtaja Mari
Palolahti ja laitoshoidon johtaja Jaakko Seppänen osallistuvat projektin suunnitteluun ja
toteutukseen erikseen kutsuttuina.
Kehittäjäasiakkaat ja kuvaus asiakkaiden roolista pilotissa: Tuovat esille asiakkaan roolissa
kehittämisehdotuksia tavoitteisiin 1-3 liittyen ja antavat palautetta suunnitelmista (arviointi).
Suunnitelmana on, että olisi 1 kehittäjäasiakas omaishoitajista, 1 Ivalosta ja 2 syrjäkyliltä.
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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