IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
KUNTAKIERROS:

syksy/talvi 2013

kesä/syksy 2014

Kunta: Kemijärvi
Kuntakierroksella mukana olevat henkilöt:
Myllykangas Antero Vanhus-ja vammaispalvelujohtaja
Niemelä Liisa Kotihoitoyksikön osastonhoitaja
Korpela Mirja Kotihoidonohjaaja
Alaluusua Tarja Puistolan palvelukeskus Osastonhoitaja
Koivisto Terttu Sosiaalityöntekijä
Alajoutsijärvi Kaija Kehittäjätyöntekijä
Mukkala Leila Projektipäällikkö
Kunnan kehittämistavoite ja -tehtävä:
Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen
________________________________________________________________________________
Onko vanhusneuvosto perustettu?
Kyllä
Ei
Perustetaan
Toiminut kuinka kauan? Toiminut nykymuotoisena vuodesta 2005 alkaen.
Toimintaedellytykset? Kokoustila ja muut ulkoiset järjestelyt ok. Vanhuspalvelujen
talousarviossa on varattu määräraha vanhusneuvoston järjestämiä tapahtumia varten.
Vanhuspalvelujohtaja toimii neuvoston sihteerinä ja päätösten toimeenpanijana.
Osallistuuko kuntanne alueelliseen kehittämistyöhön vanhusneuvostojen toimintaedellytysten
mallintamiseen?
Ei. Olemme kiinnostuneita vanhusneuvostojen yhteistoiminnan tiivistämisestä ja yhteisistä
tapahtumista.

Onko ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittu suunnitelma?
Kyllä
Ei
Laaditaan
Laatija Ohjelma uudistettaneen lähiaikoina.
Vanhusneuvosto on mukana laatimassa suunnitelmaa
Kyllä
Ei
Vanhusneuvosto on mukana suunnitelman toteutumisen arvioinnissa?
Kyllä
Ei
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Onko toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat laadittu?
Kyllä
Ei
Laaditaan
Laatija Toimintayksikön vastuuhenkilö
(osastonhoitaja) laatinut, vanhuspalvelujohtaja hyväksynyt.
Haluatteko osallistua omavalvontasuunnitelman laadintaan alueellisena kehittämistehtävänä?
Kyllä
Ei
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Yhteistyö
Yhteistyö toteutetaan kunnan eri toimijoiden kesken
Yhteistyötä toteutetaan kolmannen sektorin kanssa
Kuka yhteistyötä koordinoi? Vanhuspalveluiden johtotyhmä.

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei

Toteutetaanko kunnassa hallinnollisten prosessien, odotusaikojen, palveluiden riittävyyden ja
laadun seurantaa?
Kyllä
Ei
Potilastietojärjestelmä Pegasos ei mahdollista odotusaikojen automaattista ja systemaattista
laskentaa. Odotusaikoja seurataan ”käsin”.
Ketkä kaikki toteuttavat palveluohjauksen ja toimintakyvyn arviointia?
Toimintayksiköiden osastonhoitajat, sosiaalityöntekijä, kotihoidon ohjaaja, SASSI-työryhmä.
Onko kunnassa nimetty vastuutyöntekijää palveluohjaukseen?
Kyllä
Ei
Jos on, kuka? Yksikön vastuuhenkilö (osastonhoitaja).

Palveluohjauksen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytettävät välineet:
RaVa, MMSE, alkoholimittari, moniammatillinen työryhmä SASSI.
Onko kunnassa käytössä palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Jos on, millaiset? RaVa- ja MMSE-pisteytys.
Onko tarvetta laatia alueellisesti yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei

Onko kunnassa käytössä yhteinen palvelusuunnittelumalli?

Kyllä

Ei

Arvioidaanko palvelusuunnitelmia säännöllisesti?
Kyllä
Ei
Sotessa ei yhteistä mallia. Vanhuspalveluissa on yhteinen malli. Palvelusuunnitelmia arvioidaan
säännöllisesti noin 1 – 1, 5 vuoden välein ja tarpeen mukaan.
Muut esille tulevat asiat
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Paikka Kemijärvi 11.11.2013

Päivämäärä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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