IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO -HANKE
KUNTAKIERROS:

x

syksy/talvi 2013

kesä/syksy 2014

Kunta: Posio
Kuntakierroksella mukana olevat henkilöt:
Ahola Eija (vs. palvelujohtaja/vanhustyön vastaava), Elina Ruokamo (vs. vanhustyön
vastaava/kehittäjätyöntekijä), Leila Mukkala (projektipäällikkö)

Kunnan kehittämistavoite ja -tehtävä:
Vanhustyön suunnitelman päivittäminen lain mukaiseksi, vammais- ja vanhusneuvoston roolin
vahvistaminen, palvelutarpeisiin vastaamisessa olemassa olevien palveluiden tarkastelu ja päivittäminen
lain vaatimuksien mukaiseksi, omavalvontasuunnitelmien laadinta, periaatteet iäkkään henkilön
palvelutarpeen ilmoituksesta sekä odotusaikojen julkaisusta.

________________________________________________________________________________
Onko vanhusneuvosto perustettu?
x Kyllä
Ei
Perustetaan
Toiminut kuinka kauan? 12 vuotta (perustettu vuonna 2001)
Toimintaedellytykset?
Vammais- ja vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan Posion kunnan vammais- ja vanhusneuvosto on
kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ja ikäihmisten, vanhusja vammaisjärjestöjen sekä muiden vanhus- ja vammaistyötä tekevien yhteistyöelin.
Vammais- ja vanhusneuvostossa on 6 vammais- ja vanhusjärjestöjen jäsentä sekä kaksi
luottamusmiesjäsentä ja yksi perusturvatoimen viranhaltija, yhteensä 10 jäsentä.
Vammaisjärjestöt valitsevat keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kolme ja eläkeläisjärjestöt
kolme posiolaista jäsentä. Järjestöjen edustuksessa tulee noudattaa tasapuolisuutta.
Kunnanhallitus nimeää teknisen toimen edustajan sekä valitsee keskuudestaan
oman edustajansa, joka toimii neuvoston puheenjohtajana.
Perusturvalautakunnanedustajana on perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Viranhaltijoista neuvostoon
nimetään kotihoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueen esimies sekä perusturvajohtaja. Kunnanhallitus on
lisännyt neuvostoon myös vanhustyön vastaavan.
Vammais- ja vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan.
Vammais- ja vanhusneuvosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa
Kunta tarjoaa toiminta-avustusta sekä kokoustilat

Osallistuuko kuntanne alueelliseen kehittämistyöhön vanhusneuvostojen toimintaedellytysten
mallintamiseen?
Ei

Onko ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittu suunnitelma?
x Kyllä
Ei
x Laaditaan
Laatija kehittäjätyöntekijä (päivitys/täydennys)
Vanhusneuvosto on mukana laatimassa suunnitelmaa
Kyllä
Ei
Vanhusneuvosto on mukana suunnitelman toteutumisen arvioinnissa?
Kyllä
Ei
Suunnitelma on laadittu vuonna 2008. Nyt suunnitelmaa päivitetään sekä täydennetään. Työskentelyn
osalta kootaan ryhmä. Kehittäjätyöntekijä koordinoi ja raportoi tätä työtä.

Onko toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat laadittu?
Kyllä
Ei
x Laaditaan
Laatija kehittäjätyöntekijä yhdessä vanhustyön
henkilöstön kanssa

Haluatteko osallistua omavalvontasuunnitelman laadintaan alueellisena kehittämistehtävänä?
x Kyllä
Ei
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Yhteistyö
Yhteistyö toteutetaan kunnan eri toimijoiden kesken
x Kyllä
Ei
Yhteistyötä toteutetaan kolmannen sektorin kanssa
x Kyllä
Ei
Kuka yhteistyötä koordinoi? Yhteistyö ei ole koordinoitua, mutta yhteystyötä tehdään jossain määrin
Toteutetaanko kunnassa hallinnollisten prosessien, odotusaikojen, palveluiden riittävyyden ja
laadun seurantaa?
x Kyllä
Ei
Osittain, tehostettua palveluasumisen laatua seurataan vuosittain

Ketkä kaikki toteuttavat palveluohjauksen ja toimintakyvyn arviointia?
Kotihoidon ohjaaja pääsääntöisesti

Onko kunnassa nimetty vastuutyöntekijää palveluohjaukseen?
Kyllä x Ei
Jos on, kuka? Kotihoidon ohjaaja tekee palvelutarvearviokäynneillä palveluohjausta, myös
kunnan työntekijät tekevät sitä omien näkemysten ja tietojen mukaan. Ei koordinoitua
toimintaa

Palveluohjauksen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytettävät välineet:
Palvelutarpeen arvio-lomake (ei sähköinen), RAVA, MMSE, ADCS-ADL,

Onko kunnassa käytössä palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä x Ei
Jos on, millaiset? Kotihoitoon on laadittu, mutta vaativat päivittämistä
Onko tarvetta laatia alueellisesti yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
x Kyllä
Ei

Onko kunnassa käytössä yhteinen palvelusuunnittelumalli?

x

Kyllä

Ei

Arvioidaanko palvelusuunnitelmia säännöllisesti?

x

Kyllä

Ei

Pegasos-kotihoitoohjelmassa oleva palvelusuunnitelma, on yksipuolinen

Muut esille tulevat asiat
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Paikka Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Vanhustyön vastaava
Eija Ahola
___________________________

Päivämäärä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Kehittäjätyöntekijä
Elina Ruokamo
_________________________

Projektipäällikkö
Leila Mukkala
_____________________

