UUDET TOIMINTATAVAT IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESSA
KOLARISSA, PILOTTI
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustusta Pohjois-Suomen SenioriKaste
-hankkeelle, jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. Lapin toiminnallisesta osakokonaisuudesta
vastaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus. Mukana hankkeessa ovat Lapin kunnat sekä Lapin ja Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköt.
Hankkeen toimintalinjat:
1.
2.
3.

Kotona asumisen tukeminen
Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen
Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen vanhuspalveluissa

Kolarin vanhustyön toimijoiden edustajien kanssa pidetyssä yhteistapaamisessa sovittiin,
että hanke tukee Kolarin muutosta.
AIHEEN TYÖSTÄMINEN
24.3.2015

Kunnan toimijoiden tapaaminen ja kehittämistehtävän määrittely.
Työskentelytapana oli, että läsnä oleville jaettiin postit lappuja, joihin
he kirjasivat mielestään tärkeimpiä kehittämistehtäviä. Tämän jälkeen
esille nousseet asiat ryhmiteltiin ja niistä valittiin kolme eniten ”ääniä”
saanutta kehittämistehtävää jatkotyöstettäväksi.
Aiheiksi valittiin:
1. omaisten varhainen tukeminen, ohjaaminen ja kouluttaminen
2. muistisairaan hoitopolku ja lisää muistiosaamista
3. kuntoutus

6.5.2015

Erilliset työpajat henkilöstölle ja Luottamushenkilöille (valtuutetuille,
lautakuntien jäsenille, järjestöjen edustajille ym. asiasta
kiinnostuneille)
Kummallekin ryhmälle varattiin aikaa 1 t 45 min. Työskentely
toteutettiin ns. learning cafe –menetelmällä neljässä ryhmässä.
Ryhmien aiheet olivat:
Miten toteutetaan uuden hoitoideologian mukaista kuntoutusta?
1. Mitä päättäjät toimivat niin, että uusi hoitoideologia mahdollistuu?

2. Miten johto ja esimiehet toimivat niin, että uusi hoitoideologia
mahdollistuu?
3. Miten työntekijät toimivat niin, että uusi hoitoideologia toteutuu?
4. Miten kuntalainen, ihminen itse, järjestöt toimivat niin, että uusi
hoitoideologia toteutuu?
Osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Jokainen ryhmä pysähtyi kunkin aiheen
äärelle 15 minuutiksi. Hanketyöntekijät toimivat kirjureina.
Työpajan tuotokset vedettiin yhteen ja sieltä nousi esille kolme
painopistealuetta: Johtaminen, Suunnitelmallisuus, Yhteistyö ja Yhteisöllisyys.
Kunkin painopistealueen kohdalta esitettiin yhteenvedossa suositeltavia
toimenpiteitä.

31.8.2015

Kunnan toimijoiden tapaaminen ja työpajojen tuotosten esittely sekä
jatkosta sopiminen
Tuotosten pohjalta on noussut esille yhteisten toimintatapojen
varmistamiseksi tarve työstää yhteinen ”huoneentaulu” kaikkialla
noudatettavista toimintaperiaatteista. Tässä tilaisuudessa työstettiin taulua
niin, että teemat yhteistyö ja yhteisöllisyys tulevat esille.

JATKOSUUNNITELMA:




Nyt yhdessä työstettyä huoneentaulua käsitellään toimintayksiköissä. Jokaisen
toimintaperiaatteen alle lisätään toimintayksikössä konkreettisia toimenpiteitä (35), jotka osoittavat toimintaperiaatteen käytännön toteutumista. Työyksiköissä
kuullaan henkilöstöä, asiakkaita ja omaisia.
Toteutetaan yhteinen työpaja henkilöstölle, luottamusmiehille ja muille asiasta
kiinnostuneille 24.11. kello 13-15:30. Työpajassa esitellään työn tuloksia sekä
kuullaan vielä läsnä olevien ajatuksia työstetyistä ”huoneentauluista”.

