IKÄIHMINEN TOIMIJANA – VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANO ‐HANKE
syksy/talvi 2013

KUNTAKIERROS:

kesä/syksy 2014

Kunta: Kuusamo
Kuntakierroksella mukana olevat henkilöt:
Annikki Paloniemi, kuntoutumisen ja hoivan tulosaluejohtaja, Rauni Törmänen,
projektityöntekijä, Erja Paakkari, kehittäjätyöntekijä, Leila Mukkala, projektipäällikkö ja osan
aikaa kolmen eri toimintayksikön lähiesimiestä
Kunnan kehittämistavoite ja ‐tehtävä:
Työttömät kuntoavustajat, monitoimijainen vanhustyö ja etsivä vanhustyö
________________________________________________________________________________
Onko vanhusneuvosto perustettu?
Kyllä
Ei
Perustetaan
Toiminut kuinka kauan? Toiminut vuosia
Toimintaedellytykset? Turvattu
Osallistuuko kuntanne alueelliseen kehittämistyöhön vanhusneuvostojen toimintaedellytysten
mallintamiseen?
Ei tarvetta

Onko ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittu suunnitelma?
Kyllä (2008 päivitetty)

Ei

Laaditaan

Laatija Kirjoita tekstiä

napsauttamalla tätä.

Kyllä
Ei
Vanhusneuvosto on mukana laatimassa suunnitelmaa
Kyllä
Ei
Vanhusneuvosto on mukana suunnitelman toteutumisen arvioinnissa?
Elokuussa 2014 käydään asiasta keskustelua. Päivitetään seuraavan valtuustokauden alussa.
Vanhusneuvosto on mukana päivittämässä uutta vanhussuunnitelmaa
Onko toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat laadittu?
Kyllä
Ei
Laaditaan
Laatija Yksikön esimies
Haluatteko osallistua omavalvontasuunnitelman laadintaan alueellisena kehittämistehtävänä?
Kyllä
Ei
Ei tarvetta, valviran ohjeet ovat tulossa
Yhteistyö
Yhteistyö toteutetaan kunnan eri toimijoiden kesken
Yhteistyötä toteutetaan kolmannen sektorin kanssa

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei

Kuka yhteistyötä koordinoi? Asia mietinnän kohteena, miten koordinointi toteutetaan. Eri
toimijoiden välistä yhteistyötä tulisi jonkun koordinoida, muuten toiminnat alkavat ”elämään
omaa elämää”
Toteutetaanko kunnassa hallinnollisten prosessien, odotusaikojen, palveluiden riittävyyden ja
Kyllä
Ei
laadun seurantaa?
Odotusajat julkaistaan heinäkuun 2014 aikana kaupungin sivulla ja paikallisessa lehdessä
Ketkä kaikki toteuttavat palveluohjauksen ja toimintakyvyn arviointia?
Keskitetty palvelutarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi
Onko kunnassa nimetty vastuutyöntekijää palveluohjaukseen?
Kyllä
Jos on, kuka? Palveluohjaaja

Ei

Palveluohjauksen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytettävät välineet:
RAVA, MMSE ym. yleiset mittarit
Onko kunnassa käytössä palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Jos on, millaiset? Edellyttää päivittämistä
Onko tarvetta laatia alueellisesti yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit?
Kyllä
Ei
Onko kunnassa käytössä yhteinen palvelusuunnittelumalli?

Kyllä

Ei

Arvioidaanko palvelusuunnitelmia säännöllisesti?
Kyllä
Ei
Tavoite suunnata palvelusuunnitelman sisältöä ja laadintaa enemmän kuntoutuksen suuntaan,
yksilölliset suunnitelmat, voimavaralähtöisyys enemmän huomioon. Toimintaa kehitetään koko
ajan.
Muut esille tulevat asiat
Kunnassa on panostettu vuosien ajan ikääntyvien kokonaisvaltaiseen hoivaan ja huolenpitoon ja näiden
toimintojen kehittämiseen. Sitkeä kehittämistyö on muokannut vanhustyössä toimivien ajattelua ja
asennetta vanhustyötä kohtaan. Pitkäjänteinen kehittämistyö näkyy siinä että tämän hetkiset
kehittämistyöt on voitu suunnata jo ”uudenlaisiin toimintoihin” mm. kulttuurin merkityksen
vahvistamiseen ikääntyvien arjessa. Kokonaisvaltainen ikääntyvien hyvinvointi ja sen turvaaminen
edellyttää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn huomioimista ja näihin tarpeisiin
vastaamista. Kunnan panostus edellä kuvattuihin asioihin on hyvällä tasolla.
Toimintojen vaikuttavuuden arviointiin on syytä kiinnittää jatkossa huomiota kun kuntien resurssit
niukkenevat. Huolena sosiaalityön roolin heikentyminen mm. vähentyvinä henkilöstömäärinä.

Paikka Kuusamo
Vanhustyön vastaava
Annikki Paloniemi
___________________________

Päivämäärä 26.6.2014
Kehittäjätyöntekijä
Erja Paakkari
_________________________

Projektipäällikkö
Leila Mukkala
_____________________

