
TUUSULAN KUNTA              Kokousmuistio 3/2016
Riihikallion kehittämistoimikunnan kokous

Aika: 19.4.2016 klo 18.04-20.05

Paikka: Riihikallion koulu

Paikalla: Heidi Farén (pj)
Pia Närhi (sihteeri)
Markus Meckelborg
Aulikki Baas-Kuronen
Liisa Kirves
Ritva Nuutinen

Poissa: Ville Harju
Mika Kolehmainen
Esko Makkonen
Laura Manninen
Jere Pulska

ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.04.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todetaan läsnäolijat. Kokous on päätäntävaltainen.

3. Geokätköily

Hahmotelma metsäntutkimuslaitoksen metsän geokätköjen sijoittumisesta on olemas-
sa, osa kätköistä tulee olemaan helpompia ja osa haastavampia. Sovitaan, että kehit-
tämistoimikunnan geokätköt ovat henkilökohtaisia, jolloin jokainen vastuuhenkilö si-
toutuu huolehtimaan omasta geokätköstään. Toiminta aloitetaan kolmella geokätköllä.
Geokätköt nimetään ”Riha 1” (Markus Meckelborg), ”Riha2” (Aulikki Baas-Kuronen)
ja ”Riha3” (Liisa Kirves).

Jokaisessa geokätköissä on mukana vihko, kynä, kolmelle ensimmäiselle kätkön löy-
täjälle heijastin ja tarina sekä suomeksi että englanniksi. Heidi auttaa tekstien kirjoit-
tamisessa: kaikilla teksteillä on yhteinen johdanto, jonka lisäksi jokainen vastuuhenki-
lö kirjoittaa itselle tärkeältä tuntuvan, Riihikallioon liittyvän teemoitetun tarinan joh-
dannon jatkoksi.

Sovitaan, että geokätköjen vastuuhenkilöt etenevät geokätköasiassa kukin omaan tah-
tiinsa. Geokätköilyyn liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta
www.geocache.fi/terms/info.php.



4. Rihan Riehat syksyllä 2016

30. syyskuuta 2016 vietetään Kodin ja Koulun Päivää. Riihikallion koulun Tuki ry:n
teemaa mukaillen syksyn tapahtumalle luodaan nimi. Tuki Ry toimii Riihikallion kou-
lulla sisätiloissa, Riihikallion kehittämistoimikunta ulkotiloissa. Ulkotiloissa ei järjes-
tetä buffetia.

Mukaan tapahtumaan kutsutaan mm. MLL, Tuusulan seurakunta, Tuusulan nuoriso-
valtuusto, Rihan mammat, Tuusulan Nuormartat ry ja Neuletiimi. Kirre-kirjastoauto
on paikalla. Tapahtumassa järjestetään kirpputori.

Sovitaan, että tapahtuman suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. Heidi etsii
vuoden 2015 tapahtumaan liittyvät tiedostot.

5. Vierailusuunnitelmat Riihikallion alueen rakennushankkeisiin

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

6. Riihikallion koulun bussipysäkit

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

7. Kirjastopalvelut

Kirre –kirjastoauto tuo kulttuuripalveluita Riihikallioon (Culture on the Move –hanke,
CUMO). Rantatien runoruhtinas Heikki Lund laulattaa kirjastoautolla, Pellavamäentie
6 pysäkillä, torstaina 28.4.2016 klo 18.30-18.50. Keskiviikkona 11.5.2016 klo 10.55-
11.30 ja perjantaina 13.5.2016 klo 11.40-12.30 Maijaliisa Dieckman ja Pentti Kinos-
maa esittävät teoksen ”Ville Romunen ja Sibeliuksen kadonnut sävel”. Perjantaina
20.5.2016 ja 27.5.2016 klo 11.40-12.30 Riihikallion koulun pysäkillä tarjotaan Street
Dancea. Näistä välitetään tieto Wilman kautta Riihikallion koulun oppilaille ja huolta-
jille.

8. Siivouspäivän kirpputori

Liisa esittää idean Siivouspäivän kirpputorista Pop Up –tapahtumana Kurjentiellä.
Sovitaan, että Riihikallion kehittämistoimikunta on tapahtuman liikkeellepanija. Sii-
vouspäivää vietetään lauantaina 28.5.2016

Sovitaan, että Liisa hakee tarvittavat luvat tapahtumalle. Heidi suunnittelee ja tulostaa
tapahtumasta postilaatikkojakeluna jaettavat kutsut. Kutsut toimitetaan Markukselle,
joka koordinoi postilaatikkojakelua. Tapahtumaa mainostetaan myös sosiaalisessa
mediassa. Tieto tapahtumasta lisätään lisäksi Siivouspäivän viralliselle
www.siivouspaiva.com -sivustolle. Kutsu lähetetään myös Keski-Uusimaahan.

9. Riihikallio –patsas

Markus esittää idean Riihikallio –patsaasta. Toimikuntalaisten mielestä ajatus patsaas-
ta on hyvä. Riihikallion kehittämistoimikunta tekee aloitteen kulttuurilautakunnalle,
kunhan Markus on tiedustellut virkamiestaholta tarvittavista toimista asian eteenpäin
viemiseksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.



10. Uuden kokousajan sopiminen

Sovitaan, että seuraava kokous pidetään 11.5.2016 klo 18.00 Riihikallion koululla.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.05.

Muistion vakuudeksi,
Pia Närhi
Riihikallion kehittämistoimikunnan sihteeri



Ohje toimialoille Ikäpoliittisen ohjelman tavoitteiden, toimenpiteiden,
seurantamittareiden, aikataulun ja vastuutahojen laatimiseksi vuodelle
2015
Toimialojen tavoitteiden tulisi olla keskeisiä, konkreettisia ja mitattavia.  Kunkin toimialan ja ikäihmisten neuvoston tulisi etsiä
omalta alueeltaan vanhusväestöä palvelevia konkreettisia tavoitteita, jotka ovat mitattavissa numeraalisesti tai laadullisesti. Toi-
mialoilta toivotaan yhteistoimintaa tavoitteiden/toimenpiteiden asettamisessa ja niiden seurannassa. Lisäksi toimialojen tulisi
huomioida paremmin ikäihmisten neuvosto tavoitteissaan ja suunnitelmissaan sekä seurannassa. Ikäihmisten neuvosto edustaa
asiakasnäkökulmaa.  Tavoitteiden asettelussa (esim. koskien palvelujen yhdenvertaisuutta) tulisi huomioida koko kunnan van-
husväestö sekä eri kuntakeskukset.

Toimialojen tulisi asettaa mittarit, joilla pystytään mittaamaan/arvioimaan tavoitteen toteutumista (määrällinen tai laadullinen mit-
tari). Seurantatietoa voidaan kerätä myös mm. haastattelujen, paneelikeskustelujen ja kyselyiden avulla. Tavoitteiden ja toimen-
piteiden vastuutahot olisi nimettävä tarkasti

Ikäpoliittisen ohjelman ohjausryhmä 28.8.2014
[Valitse päivämäärä]



1. Tavoitteena on kotona asumisen tukeminen sekä riittävät ja laadukkaat ikäihmisten palvelut

Painopiste-alueet Vuositavoitteet
2015

Toimenpiteet Seurantamittarit
ja aikataulu

Vastuutaho Arviointi

Laadukkaat ja mo-
nipuoliset ikäih-
misten palvelut
· palvelujen yhden-
vertaisuus

Eri ikäryhmien huomioi-
minen tapahtumatuotan-
nossa.

Ikäihmisten kokonaisval-
taisen toimintakyvyn yllä-
pitäminen kansalaisopis-
totoiminnalla

Akuuttisairaanhoito on
sisällöltään tavoitteellista,
suunnitelmallista ja laa-
dukasta

Tapahtumasuunnittelu 2015
mm. Klaavolantien kyläjuhla ja
Rykmentinpuisto raikaa

Kaikki kansalaisopiston kurssit
ovat ikäihmisten saavutettavissa

Laaditaan hoitosuunnitelmat
kaikille potilaille, joita päivitetään
tarvittaessa.

Tapahtumat toukokuu ja hei-
näkuu. Kävijäprofiili ja kävijä-
palaute.

Senioriopiskelijoiden määrä ja
osuus kansalaisopiston opis-
kelijoista

Hoitosuunnitelmat tehty
100%:sti.Potilaan/omaisen
oma näkemys omasta tilasta
ja tavoitteista käy ilmi hoito-
suunnitelmasta. Hoitotyön
kirjaamisen minimikriteerit on
saavutettu.

Kaikki toimialat
Kulttuuripalvelut

Kansalaisopisto

Terveyspalvelut

Eri ikäryhmät on huo-
mioitu toteutuksessa.

Tuusulan kansalais-
opistossa oli 65 vuotta
täyttäneitä opiskelijoita
1032. Heidän osuuten-
sa opiskelijoiden koko-
naismäärästä oli 32,6%

Käytössä ei järjestel-
mistä ulossaatavaa
mittaritietoa. Koulutusta
järjestetty, ja lomake-
pohjia kehitetään. Suun
terv. huollossa rutiinia.

Ikäihmisille sovel-
tuvien asuntojen ja
asuinalueiden
suunnittelu
· esteettömyys
· turvallisuus
· monipuoliset asu-
misvaihtoehdot
· Ikäihmisten palve-
lujen tasavertainen
kehittäminen kaikis-
sa Tuusulan kunnan

edistetään HYPA-
keskuksen suunnittelua ja
toteutusta

Ikäihmisten asuinolosuh-
teet ovat terveelliset ja
turvalliset.

osavuosikatsaukset

Vanhusten palveluasuntojen
suunnitelmalliset tarkastukset ja
toimenpidepyyntöihin perustuvat
yksityisasuntojen tarkastukset.

Hankkeen eteneminen.

Suunnitelmallisten tarkastus-
ten toteutuminen ja todettujen
epäkohtien korjaantuminen
sekä yksityisasuntoihin tehty-
jen tarkastusten määrä.

Kuntakehitys

Keski-
Uudenmaan
ympäristökes-
kus/terveysvalvo
nta

Tuusulassa tehtiin
v.2015 yhteensä 28
asuntojen terveydel-
listen olosuhteiden tar-
kastusta. Joukossa oli
myös ikäihmisten asun-
toja. Osa havaituista
epäkohdista on korjattu
ja osassa jälkivalvonta
jatkuu vielä.



ydinkeskustoissa

Ympäristön ja lii-
kenteen esteettö-
myys
· joukkoliikenteen ja
kuljetuspalveluiden
toimivuutta arvioi-
daan ja tehdään
tarvittavat muutos-
esitykset ikäihmisten
näkökulmasta

Ohjaaminen esteettö-
mään rakentamiseen

Rakennetaan ja kunnos-
sapidetään kulkuyhteydet
huomioiden kaikki käyttä-
järyhmät

Rakennusvalvonta valvoo ra-
kennusmääräysten noudatta-
mista

Ikäihmiset huomioitu kunnallis-
tekniikan ja tilakeskuksen suun-
nitteluohjeissa

Rakennusvalvonta raportoi
havaituista ongelmista ja es-
teettömyyden toteutumisesta
vuosittain.

Suunnitteluohjeet tarkenne-
taan 2015 aikana

Tekninen toimi

Tekninen toimi

Rakennuslupien myön-
tämisessä on otettu
huomioon MRA 53 §
(liikkumisesteetön ra-
kentaminen)
Ohjeiden päivittäminen
on siirtynyt henkilöstö-
resurssien vähyyden
vuoksi. Tarvittaessa on
noudatettu yleisiä
suunnitteluohjeita mm.
esteettömyydestä

Avohoitopalvelujen
kehittäminen
· ikäihmisten palve-
lujen palvelukriteerit
ja palveluprosessit
määrittely ja niistä
tiedottaminen
· kuntoutumista
edistävien ja kotona
asumista tukevien
palveluiden kehittä-
minen

Kiljavan sairaalan asema
osana kuntoutuksen pal-
veluketjua vakiintuu.

Terveyskeskussairaalan
pitkäaikaissolun toimin-
nan muuttaminen kotiu-
tus- ja arviointiyksiköksi.

Vanhusten kotihoidon ja
palveluasumisen hoiva- ja
hoitopalvelu on sisällöl-
tään asiakaslähtöistä,
tavoitteellista, suunnitel-
mallista ja laadukasta.

Kiljavan sairaalan kuntoutusjak-
soja käytetään/ohjataan potilaita
arvioidun tarpeen ja palveluso-
pimuksen mukaan.

Tk:n pitkäaikaissolun toiminta
muutetaan 14 paikkaiseksi ko-
tiutus- ja arviointiyksiköksi (KO-
TA) Toiminta tähtää asiakkaan
kotona selviytymisen tukemi-
seen.

Kotihoidossa otetaan käyttöön
2015 aikana mobiili toiminnan-
ohjausjärjestelmä ja sähköinen
ovenavausavaussovellutus.
Tällä lisätään mm. asiakkaan
luona tapahtuvaa palveluaikaa.

Koti- ja laitoshoidossa tehoste-
taan kuntouttavan työotteen ja
aktivoivan arjen hoitotyön toi-
mintamallin käyttämistä.

Kiljavan potilaspaikkojen käyt-
töä seurataan ja arvioidaan
kuukausittain

KOTA yksikön toimintamalli
on käytössä  5/2015 mennes-
sä.

Mobiilijärjestelmän käyttöön-
otto vuoden 2015 aikana.

Terveyspalvelut

Koti- ja laitos-
hoidon palvelut

Käyttö toteutunut suun-
nitelman ja kiintiön mu-
kaisesti, 14,6 pot. paik-
kaa. Rahaa mennyt
hieman alle budjetin.

Toteutui

Ei toteutunut. Mobiilin
käyttöönotto viivästyi
potilastietojärjestel-
mään tehtävän liittymä-
kehityksen vuoksi.



Tavoitteen
2. Tavoitteena on osaava henkilöstö ikäihmisten palvelujen tuottajana

Painopiste-alueet Vuositavoitteet
2015

Toimenpiteet Seurantamittarit
ja aikataulu

Vastuutaho Arviointi

Ikäihmisten palvelujen erityisasi-
antuntemusta kehitetään hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen,
gerontologisen hoito- ja sosiaali-
työn, geriatrian,
lääkehoidon, ravitsemuksen, kun-
toutuksen ja suun terveydenhuol-
lon alalla.

Kehitetään uusia näyttöön perus-
tuvia toimintatapoja ikäihmisten
palvelujen tuottamisessa.

Vanhuspalveluiden
lääkäripalveluiden
organisointi uudel-
leen.

Osastofarmasia?

Otetaan käyttöön asi-
akkaiden/potilaiden
palvelutarpeen arvi-
oinnin RAI-järjestelmä

Työnjakomallina vas-
tuuhoitajuuden vakiin-
tuminen

Rekrytoidaan van-
huspalveluihin koh-
dennettu lääkäri

Koulutus

Työnjaon kehittämi-
nen

2015

2015-2016

Asiakas-
/potilastyytyväisyys, asia-
kaspalautteet

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Vanhustenhuollon yli-
lääkäri palkattu ja toi-
menkuva muokattu
suunnitelman mukai-
sesti. Koulutuksia jär-
jestetty.

Ei käytössä akuutti-
osastolle soveltuvaa
osaohjelmistoa.

Palaute valtaosin posi-
tiivista, vastuuhoitaja-
malli käytössä AKU.

Hyödynnetään hyvinvointiteknolo-
giaa palvelutuotannossa

Kotihoidossa varau-
dutaan hyvinvointi-
teknologian hyödyn-
tämiseen asiakkaiden
selviytymisen tuke-
miseksi

Kokeilujen mahdol-
listamiseksi talous-
arvioon varataan
erillinen määräraha,
35.000€.

Kevään 2015 aikana tava-
taan eri toimijoita innovaa-
tioiden alalta.

Koti- ja laitoshoito Ei toteutunut.

a on kotona asuminen
sekä riittävät ja laaduk
ihmisten palvelut



3. Tavoitteena on palvelurakenteen uudistaminen, palvelujen tuottaminen
asiakaslähtöisesti ja osallistuva päätöksenteko

Painopiste-alueet Vuositavoitteet
2015

Toimenpiteet Seurantamittarit
ja aikataulu

Vastuutaho Arviointi

Palvelurakenteen uudistaminen:
kotona asumisen mahdollista-
minen, asumispalveluiden li-
sääminen ja laitoshoidon vähen-
täminen

Vuonna 2015 laaditaan
suunnitelma Palvelu-
keskus Tuuskodon
toimintojen siirtämises-
tä uusiin tiloihin Riihi-
kallioon vuonna 2016

Akuutti jatkohoito- ja
kuntoutusosaston,
akuutti kotihoidon sekä
hoidon järjestämisyksi-
kön yhteistyön kehittä-
minen terveyspalvelui-
den alaisuudessa.

Akuutti osaston palvelu
kohdistuu akuuttisai-
raanhoitoon

Uuden toimintayksi-
kön käyttöönotto-
suunnitelma sekä
uusien tilojen kalus-
tamissuunnitelma
aloitetaan.

Kehittäminen 2015
aikana

Keskimääräinen
hoitojakson pituus

Kevään ja syksyn 2015
aikana.

Toteutunut rakenne

Hoitojakson pituus alle 10
hoitopäivää.

Koti- ja laitos-
hoidon palvelut

Terveyspalvelut

Toteutui. Työ aloitettiin
ja jatkuu vuonna 2016.

Rakennemuutosta
toteutettu ja kehittämi-
nen jatkuu. Hoitojak-
son kesto on lyhenty-
nyt selvästi.

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja
ikäihmiset ovat mukana päätök-
senteossa, toiminnassa ja sen
arvioinnissa.

RAI LTC-
arviointijärjestelmän
käyttöönotto ja mitta-
reiden hyödyntäminen
asiakkaiden hoito- ja
palvelusuunnitelmien
laadinnassa.
Vanhusten palvelu-
asumisen ja laitos-
hoidon hoiva- ja hoito-
palvelu on sisällöltään
asiakaslähtöistä, tavoit-

Hoito- ja palvelu-
suunnitelmien sään-
nöllistä arviointia
käytetään palvelujen
kohdentamisen apu-
välineenä.

Osallistutaan THL:n
vapaaehtoiseen tut-
kimusosioon, jossa
tavoitteena on selvit-
tää koettua hoidon

Vuoden 2015 aikana osal-
le omien toimintayksiköi-
den asukkaista tehdään
toimintakyvyn arvio RAI-
menetelmällä.

Koti- ja laitos-
hoidon palvelut

Kaikki toimialat
Ikäihmisten neu-
vosto

Toteutui.

Toteutui.

Ei toteutunut. Ei tehty,
koska päällekkäisiä
kyselyjä ei koettu tar-
koituksenmukaiseksi
suorittaa.



teellista, suunnitelmal-
lista ja laadukasta

Kirjaston OKM:n han-
keavustuksella tuotet-
tavaa Seniorien kirjas-
toklubia suunnitellaan
yhdessä osallistujien
kanssa

Saapuvat konsertit pal-
velutaloissa

laatua asiakkaiden ,
heidän omaistensa
ja hlökunnan näkö-
kulmasta.
Organisaation oma
asiakaskysely teh-
dään kaikille asiak-
kaille

Asiakaskyselyt, kes-
kustelutilaisuudet

Järjestetään vanhus-
ten viikolla loka-
kuussa.

Kuulijapalaute konseptin
toiminnasta

Kirjasto
Kasvatus- ja sivis-
tystoimi

Seniorien kirjastoklubi
kokoontui vuonna
2015 säännöllisesti (18
kertaa) ja tavoitti 218
kävijää. Saatu palaute
on ollut hyvää.

Saapuvaa toimintaa
vietiin Tuuskotoon tou-
kokuussa kantelekon-
sertin muodossa, kuuli-
joita 55. Riku Niemi
Orchestran kanssa to-
teutettu Saapuvat kon-
sertit -sarja jatkui jäl-
leen lokakuussa van-
hustenviikolla. Kon-
serttipaikkoina olivat:
Toimintakeskus Kettu-
nen, terveyskeskussai-
raala, Martta Augusta,
Ester Matilda- ja Kus-
taa Aadolf -kodit, Riihi-
kallion palvelukeskus,
Tuuskoto sekä Kolsan
ja Kellokosken koulut.
Kuulijoita kiertueella oli
644. Saatu palaute on
ollut hyvää.



Osallistuminen kasva-
tus- ja sivistystoimen
yksiköiden (mm. koulut
ja päiväkodit) tapahtu-
miin, yli sukupolvien
tapahtuvaa yhteistoi-
mintaa

Lähipalvelujen saata-
vuuden edistäminen
ylikunnallisesti

SHG150-
juhlavuoden avoimet
tapahtumat

Uimahallipalvelujen
saatavuutta paran-
netaan

Tapahtumien määrä

Käyttöönotetut yhteistyö-
tavat

Riihikallion koululla
(musiikkiluokat) ja päi-
väkodeilla on käyty vie
railuilla palveluta-loissa
ja vietetty iso-vanhem-
pien päiviä. Kaikki kult-
tuuritoimen konsertit,
teatterit ja koko per-
heen tapahtumat kuten
Klaavolantien kyläjuhla
ja 2015 SHG 150 –tuo-
tanto Rykmentin-puisto
raikaa, olivat esteettö-
miä ja kaikille ikäryh-
mille avoimia tapahtu-
mia. Kunnan itsenäi-
syyspäivän juhla jär-
jestettiin Etelä-Tuusu-
lassa, kävijöitä oli 270

Erityisuimakortti käy-
tössä lähipalveluna ko-
tipaikasta riippumatta

Kehitetään yhdessä ikäihmisten
kanssa uusia toiminta- ja palve-
lumuotoja (mm. palvelusetelijär-
jestelmä) ja tiedotetaan ikäihmis-
ten palveluista.

Palvelusetelijärjestelmä
otetaan käyttöön lyhyt-
aikaisessa kotihoidossa
vanhusten palveluasu-
misessa ja omaishoi-
don tuen vapaissa to-
teutuksessa.
kaavoituksessa otetaan
huomioon ikäihmisten
tarpeet

Otetaan selvää kunta-
laisten tarpeista

kaavoituksessa kuul-
laan ikäihmisten
neuvostoa
Yleisötilaisuudet, pa-
laute- ja aloitemah-
dollisuus, keskustelu
Ikäihmisten neuvos-
ton kanssa.

Palvelusetelin käyttöönotto
vuoden 2015 aikana.

lausunnot ja palautteet

Osallistumme FCG:n yh-
dyskuntateknisten palvelu-
jen kyselyyn seuraavan
kerran v. 2016

Koti- ja laitos-
hoidon palvelut

Kuntakehitys

Tekninen toimi

Toteutui. Ei vielä asi-
akkaita vuonna 2015.

Kaavoituksessa on
otettu huomioon
ikäihmisten tarpeita ja
kuultu ikäihmisten
neuvostoa

Ikäihmisten järjestöjä
on kuultu heitä koske-
vien rakennushankkei-
den yhteydessä (esim.
Kellokosken koulu).



Kehitetään vapaaehtoistoimintaa
yhteistyössä eri järjestöjen
kanssa ja muiden yleishyödyllis-
ten tahojen kanssa

Ikäihmisten terveyttä ja hyvin-
vointia edistetään tavoitteellises-
ti
· riskiryhmien tunnistaminen
· neuvontapalvelut
· muistihäiriöisten ikäihmisten pal-
velujen kehittäminen

Kirjaston kotipalvelu

Liikunnanohjaustoimin-
nan kehittäminen

Kulttuurisen vanhus-
työn hanke

Omaishoidettavien ja
omaishoitajien kuntou-
tusta Kiljavan sairaa-
laan kehitetään/järjes-
tetään? Omaishoitajien
terveystarkastukset?

tarjotaan kirjaston
kotipalvelua

Liikunnanohjauksen
sisältöjen tarkistami-
nen asiakaslähtöi-
sesti

Kulttuurinen vanhus-
työ- hankkeelle haet-
tu Khall 3.11. §478
päätöksellä  testa-
menttilahjoitusta.
Hankkeesta vastaa-
vat kulttuuri-ja mu-
seotoimenjohtaja
Marke Naski ja koti-
ja laitoshoidon pääl-
likkö Jari Luoma.

Käynnistetään kes-
kustelut Kiljavan
sairaalan kanssa
kyseisestä kuntou-
tuksesta.

Kotipalveluasiakkaiden
määrä

Käyttöönotetut toimenpi-
teet

Kasvatus- ja sivis-
tystoimi

Liikuntapalvelut

Kulttuuripalvelut

Terveyspalvelut

Kirjaston kotipalvelua
pystyttiin tarjoamaan
kaikille palvelua pyytä-
neille asiakkaille koko
kunnan alueella. Koti-
palveluasiakkaiden
luona käydään heidän
yksilöllisten toiveiden-
sa mukaan.

Matalan kynnyksen
liikuntaryhmien suun-
nittelu aloitettu mm.
ohjaustoiminnan ver-
tailututkimuksen poh-
jalta

Hanke ei ole lähtenyt
liikenteeseen (rahat
tulleet kunnalle loppu-
vuonna 2015). Selvite-
tään rahojen sijain-
ti/käyttötapa talousjoh-
tajalta.

Omaishoitajatarkas-
tukset on aloitettu,
Kiljavalla 1. ryhmä on
ollut, toinen on tulossa
kevään aikana



4. Tavoitteena on riittävä henkilöstö
sekä yhteistyö palvelujen tuottamisessa taloudellisesti

Painopiste-alueet Vuositavoitteet
2015

Toimenpiteet Seurantamittarit
ja aikataulu

Vastuutaho Arviointi

Riittävät voimavarat ikäihmisten
toimintakyvyn ja itsenäisen suo-
riutumisen tukemiseen
· kunnan omat peruspalvelut
· yhteistyö erikoissairaanhoidon
kanssa

Kuntakehitys
Kuntayhteistyö
Kaikki toimialat

Kehitetään yhteistyötä yksityis-
ten palvelutuottajien ja muiden
sidosryhmien kanssa

jatketaan tiivistä yh-
teistyötä HYPA-
toteuttajien kanssa

Palvelukokonaisuutta
suunniteltaessa käyte-
tään hyödyksi kunna-
listen palveluiden lisäk-
si yksityisten palvelun-
tuottajien tarjoamia
palveluja.

Projekti- ja ohjaus-
ryhmät kokoontuvat

Päätöksen teon poh-
jana myös ikäihmis-
ten tarpeet

hankkeen eteneminen kuntakehitys

Tekninen toimi

Yhteistyö HYPA-
toteuttajien kanssa on
jatkunut

Rakennukset suunni-
tellaan yhä monikäyt-
töisemmiksi.Suunnitte-
lussa on hyödynnetty
monipuolisten, myös
ikäihmisille soveltu-
vien, tilojen suunnitte-
luun erikoistuneita
konsulttitoimistoja.

Johtaminen tukee laadukasta
ikäihmisten palveluja
· kuntouttavan työnotteen edistä-
minen
· henkilöstön työhyvinvoinnin tu-
keminen
· moniammatillisen yhteistyön ke-
hittäminen

Henkilöstön mitoittamisen läh-
tökohtana on asiakkaiden toi-
mintakyky ja avun tarve

Työaikajousto
Osallistaminen
Tyky
Osaamisen varmista-
minen

Palautteet
Kehittämistilaisuudet
Koulutus

Palautteet
Henkilöstökyselyt

Terveyspalvelut Kuntouttavan työotteen
koulutuksia järjestetty.
TYKY- ja TYHY-
toiminta konsernin
vastuulla. Työterveys-
huolto ollut mukana
mm. Tuuskodon henki-
löstön tukemisessa.




