IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO ‐HANKE
KUNTAKIERROS:

syksy/talvi 2013

kesä/syksy 2014

Kunta: Sallan kunta
Kuntakierroksella mukana olevat henkilöt:
Terttu Hannula, Maria‐Liisa Arola, Aila Raatikka‐Metsänen, Minna Mikkonen ja Leila Mukkala
Kunnan kehittämistavoite ja ‐tehtävä:
Sallan kunnassa kehittämistyön kohteeksi on otettu ikäihmisen omatoimisuuden ja arjessa
selviytymisen tukeminen. Painopiste on ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä ylläpitävässä
toiminnassa sekä kuntouttavassa työotteessa. Jo toiminnassa olevaa päivätoimintaa tullaan
kehittämään yhä enemmän moniammatillisesti kuntouttavaan suuntaan. Pyritään aktivoimaan
kotona asuvia iäkkäitä kuntalaisia osallistumaan päiväpalvelutoimintaan, sen kehittämiseen ja
suunnitteluun. Tavoitteeseen liittyy eri sektoreiden välinen moniammatillinen yhteistyö.
Haasteena on kotona asuvien ikäihmisten tavoittaminen ja muiden toimijoiden saaminen tueksi
hankkeeseen.
Palveluoppaan päivittäminen ajan tasalle.
_____________________________________________________________________________
Onko vanhusneuvosto perustettu?
Kyllä
Ei
Perustetaan
Toiminut kuinka kauan? vuodesta 2002
Toimintaedellytykset? On luotu. 2 x kokoontuvat / vuosi
Osallistuuko kuntanne alueelliseen kehittämistyöhön vanhusneuvostojen toimintaedellytysten
mallintamiseen?
Ei tarvetta

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

Onko toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat laadittu?
Kyllä
Ei
Laaditaan
Laatija Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Haluatteko osallistua omavalvontasuunnitelman laadintaan alueellisena kehittämistehtävänä?

Kyllä

Ei

Ei tarvetta

Yhteistyö
Yhteistyö toteutetaan kunnan eri toimijoiden kesken
Kyllä
Ei
Yhteistyötä toteutetaan kolmannen sektorin kanssa
Kyllä
Ei
Kuka yhteistyötä koordinoi? Yhteistyön toteuttamisessa tehostettavaa mm. kotipalvelun ja
kotisairaanhoidon sekä muiden toimijoiden työskentelyssä. Tällä hetkellä ei selkeää nimettyä
yhteistyön koordinoijaa
Toteutetaanko kunnassa hallinnollisten prosessien, odotusaikojen, palveluiden riittävyyden ja
Kyllä
Ei
laadun seurantaa?
Kehitteillä
Ketkä kaikki toteuttavat palveluohjauksen ja toimintakyvyn arviointia?
Kotihoidon ohjaaja, vanhustyönjohtaja, kotisairaanhoitajat ym. vanhuspalveluissa
työskentelevät
Onko kunnassa nimetty vastuutyöntekijää palveluohjaukseen?
Kyllä
Jos on, kuka? Kotihoidon ohjaaja

Ei

Palveluohjauksen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytettävät välineet:
RAVA, MMSE, Cerad
Onko kunnassa käytössä palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Jos on, millaiset? On vasta laadittu mutta ei vielä hyväksytty, odotetaan alueellisia perusteita
Onko tarvetta laatia alueellisesti yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Alueellinen kehittämistehtävä jossa Salla mukana
Kyllä

Ei

Arvioidaanko palvelusuunnitelmia säännöllisesti?
Kyllä
Hoito‐ ja palvelusuunnitelmapohja on vasta uusittu. Tarkistetaan vielä sisältääkö
kuntoutussuunnitelman, jos ei, niin lisätään se.

Ei

Onko kunnassa käytössä yhteinen palvelusuunnittelumalli?

Muut esille tulevat asiat
Hoitohenkilökunnan työajan käyttöön ja asiakkaalle annettavan ajan lisäämiseen on kiinnitetty
jo huomiota. Tarvitaan kuitenkin pitemmän ajan johtamista ja henkilöstön ohjaamista, töiden
organisointia jotta sovitut käytännöt juurtuvat pysyvästi. Henkilöstön riittävyyteen ja
työpanoksen kohdentamiseen jatkossa on oleellista kiinnittää huomiota.
Yhteistyön kehittäminen ajankohtaista kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kesken.

Lähihoitajia jää seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eläkkeelle n. 17 henkilöä.
Henkilöstölisäyksiä on tulossa tällä hetkellä johtamisen puolelle.
Omaisten roolia ja vastuuta iäkkäiden hoidossa syytä vahvistaa samoin kuin iäkkäiden omaa
vastuuta omasta toimintakyvystä ja liikkumisesta.
Kuntouttavaa työotetta hyvä kehittää edelleenkin koko palvelurakenteessa
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