IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
KUNTAKIERROS:
Kunta:

syksy/talvi 2013

kesä/syksy 2014

Kolari

Kuntakierroksella mukana olevat henkilöt:
Hankekoordinaattori Poske Leila Mukkala, perusturvajohtaja Lahja Harju, johtava lääkäri Ulla
Ylläsjärvi, osastonhoitaja Seija Jaako, sosiaaliohjaaja Anri Marjamaa, kotisairaanhoitaja Arja
Hietanen, vastaava hoitaja palvelukoti Tanna Lea Huttunen, hanketyöntekijä Kolarissa Erja
Hurskainen
Kunnan kehittämistavoite ja -tehtävä:
Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen,
- vanhusneuvoston perustaminen
- vanhus- ja vammaissuunnitelman arviointi
Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
kotiin annettavissa palveluissa
- Palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit
- ikäihmisten asioissa eri prosessien selventäminen
Omavalvontaan liittyvät asiat , arviointilomakkeiden suunnittelu
Johtaminen ja kehittäminen jää pois, edelliset ovat kaikki sitä
________________________________________________________________________________
Onko vanhusneuvosto perustettu?
Kyllä
Ei
Perustetaan
Toiminut kuinka kauan? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Toimintaedellytykset? Kunnanhallitus varaa määrärahat ja vahvistaa toiminnan edellytykset
Osallistuuko kuntanne alueelliseen kehittämistyöhön vanhusneuvostojen toimintaedellytysten
mallintamiseen?
Osallistuu kehittäjäasiakkaiden koulutukseen, vanhusneuvostojen koulutus rajoitetusti

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

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei

Onko toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat laadittu?
Kyllä
Ei
Laaditaan
Laatija Erja Hurskainen
Haluatteko osallistua omavalvontasuunnitelman laadintaan alueellisena kehittämistehtävänä?
Kyllä
Ei
Ei mahdollisuuksia olla kaikessa mukana
Yhteistyö
Yhteistyö toteutetaan kunnan eri toimijoiden kesken
Kyllä
Ei
Yhteistyötä toteutetaan kolmannen sektorin kanssa
Kyllä
Ei
Kuka yhteistyötä koordinoi? Hankkeen aikana Erja Hurskainen ja sen jlk vanhusneuvosto
yhdessä kuntatyöntekijöiden kanssa
Toteutetaanko kunnassa hallinnollisten prosessien, odotusaikojen, palveluiden riittävyyden ja
laadun seurantaa?
Kyllä
Ei
Jatkuva seuranta, kyselyjä, yhteistyökokouksia
Ketkä kaikki toteuttavat palveluohjauksen ja toimintakyvyn arviointia?
Kotihoito sosiaaliohjaaja Anri Marjamaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa, palvelukoti Tanna
Erja Hurskainen yhteistyötahojen kanssa (nyt sijainen) Kolarin terveyskeskus oh Seija Jaako, oh
Tellervo Seppälä ja johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi
Onko kunnassa nimetty vastuutyöntekijää palveluohjaukseen?
Kyllä
Ei
Jos on, kuka? Yksikköjen esimiehet vastaavat kukin omalta osaltaan

Palveluohjauksen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytettävät välineet:
Palvelupäätökset selvityksineen, kuntoarviot fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
näkökulmasta käsin
Onko kunnassa käytössä palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Jos on, millaiset? Oma arviointi
Onko tarvetta laatia alueellisesti yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei

Onko kunnassa käytössä yhteinen palvelusuunnittelumalli?

Kyllä

Ei

Arvioidaanko palvelusuunnitelmia säännöllisesti?
Kyllä
Ei
Arvioidaan kriittisten pisteiden kohdalla (esim. sairaus, asuinpaikan muutos) ja kehitetään koko
ajan arviointia
Muut esille tulevat asiat
Kyseltiin, mitä hanke voi tuottaa Posken työntekijöiden osalta. Tuleeko valmiita mallinnuksia?

Paikka Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Päivämäärä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Vanhustyön vastaava

Kehittäjätyöntekijä
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