IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
PILOTOINTISUUNNITELMA
Kunta:Rovaniemi

Aloituspvm:1.10.2013

Lopetuspvm:30.9.2014

Kunnan kehittämistavoite:
Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen
x Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
kotiin annettavissa palveluissa
x Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu
Kunnan kehittämistehtävä
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungin kotihoidossa.
Ikäohjelman toimenpideohjelman/suunnitelman päivittäminen.
Perustelut millä tavalla kehittämistavoite edistää vanhuspalvelulain toimeenpanoa kunnassa (§):
Kiireen kesytys toiminnanohjauksella ja työhyvinvoinnin lisääminen kotiin annettavissa palveluissa.
Otetaan käyttöön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa mobiilien päätelaitteiden avulla
voidaan tehostaa ajankäyttöä ja näin antaa enemmän aikaa asiakastyöhön. Päätelaitteiden
ansioista asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto on käytettävissä kentällä ja näin asiakastyön
turvallisuus ja laatu parantuu, tukee asiakkaan kotona asumista laadukkailla, oikea-aikaisilla ja
riittävillä palveluilla.(§13,14,19,21)
Ikäohjelman toimenpideosio päivitetään vastaamaan lain edellyttämään suunnitelmaa ikääntyneen
väestön tukemiseksi ( 5 §) ja lain sisällöllisiä painopisteitä. Suunnitelma sidotaan osaksi kunnan
strategista suunnittelua ja arviointi osaksi hyvinvointikertomuksen arviointia.

Kehittäjätyöntekijät: Terttu Teppo ja Maarit Kalmakoski
ja kuvaus työntekijän roolista pilotissa:
Kehittäjätyöntekijä on Kotipalveluohjaaja Rovaniemen kaupunki/Uittotiimi. Terttu Teppo
työskentelee 50 % suunnitellusta kehittäjätyöpanoksesta. Työaika projektissa 1.10.13 – 30.9.2014
vaihtelee 50 – 100 %.
Toimii projektissa vastuuhenkilönä, yhteistyö esimiesten ja henkilöstön kanssa, toiminnan
ohjausjärjestelmän käyttöönoton prosessointi, koulutusten järjestäminen.
Maarit Kalmakoski työskentelee projektissa suunnitelman mukaan 50 % kehittäjätyöpanoksesta,

mikä kohdentuu ajalle 1.1. – 30.9.2014 vaihdellen 50 – 100 %. Hän työskentelee Ikäihmisten
tehtäväalueella osana Ikäihmisten palvelujen strategista suunnittelua . Toimii vastuuhenkilönä
strategisen suunnittelun pilotin kohdalla ja yhdyshenkilönä Poskeen nähden muiden pilottien
seurannassa ja kehittämistyössä.
Kehittäjätiimi ja kuvaus tiimin jäsenten roolista pilotissa: Palvelupäällikkö Miia Palo,
Vanhustyönjohtaja Johanna Lohtander, Kotihoidon palveluesimies Anneli Ylitalo, Projektipäällikkö
Paulina Koivuniemi, Tietohallintoasiantuntija Vesa Paldan Kehittäjätyöntekijä Terttu Teppo ja
Maarit Kalmakoski. Kehittäjätiimiä täydennetään tarpeen mukaan. Kehittäjätyöntekijät toimivat
koollekutsujina.
Kokoontuminen 1 x kuussa ja tarvittaessa pilottien tavoitteet huomioiden.
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Kehittäjäasiakkaat ja kuvaus asiakkaiden roolista pilotissa:
Valitaan säännöllisen kotihoidon asiakkaita muutama kehittäjäasiakkaaksi, tieto asiakkaalle
tulevasta toiminnasta, kuukausittain tapaamiset, kerätään tietoa uudesta toiminnasta, hyvistä ja
huonoista kokemuksista.
Suunnitelman laadintaan osallistuu Vanhusneuvoston jäseniä kehittäjäasiakkaina.
Vanhustyön vastaavan allekirjoitus
Johanna Lohtander
Paikka Rovaniemi Päivämäärä 15.12.2013

Kehittäjätyöntekijän allekirjoitus
Terttu Teppo

