Kyrkslätts rapport om befrämjande av hälsa för år
2017

.
1) Tyngdpunktsområde och utvecklingsobjekt

Kommuninvånarnas deltagande utgör centrum av verksamheten
Mål
Kommuninvånarnas
möjligheter att delta i
utvecklingen av
tjänsterna utökas

Åtgärder och ansvarig instans Resurser
Gemensam utveckling av social- Planeringsgruppen för
och hälsotjänsterna i
välfärdscentralen
välfärdscentralen och
välfärdscentralens byggprojekt
(Vård- och omsorgssektorn)

Bedömningsmätare
Situationen i januari 2018
Införande av nya
Ett öppet planeringsmöte ordnades för
verksamhetsmodeller
kommuninvånarna 2015.
som en del av
verksamhetsutvecklingen År 2016 färdigställdes två lärdomsprov där man på
i olika
olika sätt engagerade barnens föräldrar i
kommuninvånargrupper planeringen av välfärdscentralens verksamhet.

I samband med gruppverksamheten, som inleddes
år 2017 inom den sociala rehabiliteringen, har man
genomfört klientintervjuer i anslutning till
förbättringsförslag som gäller planering av
välfärdscentralens tjänster. Insamling av
materialet genomförs under våren 2018.
Rapportering av resultaten genomförs som
lärdomsprov hösten 2018.
Barnvänlig kommun och
Koordineringsgrupp som Erhållande av status som Verksamhetsmodellen framskrider enligt planer.
främjande av barnens
utnämnts av
Barnvänlig kommun
Kyrkslätts kommun beviljades utmärkelsen En
möjligheter till deltagande
kommundirektören
barnvänlig kommun i december 2017. I
(UNICEF)
kommunen väljs nya representanter för följande
tvåårsperiod för att föra verksamhetsmodellen
vidare. Bedömningsmätare: utmärkelsen En
barnvänlig kommun förnyas.
Ibruktagande och utveckling av Ekonomisk resurs
Responssystemets
Systemet har varit i bruk från slutet av år 2015.
samhällstekniska väsendets
användarantal; mängden Under år 2017 har man fått respons 424 gånger.
geoinformationsbaserade
inkommen respons och Den största delen (nästan 70 %) har gällt underhåll
responssystem
beaktande av den
av gator och allmänna områden. Man svarar inom
ett par dagar på respons som det begärts svar på.
Inom utrymmesförvaltningen har man också tagit i
bruk en elektronisk servicebok och ett system för
begäran om service under år 2017.

Ibruktagande av ett gemensamt Ekonomisk resurs
servicenummer (HelpDesk) för
samhällstekniska väsendet

Antalet kunder som
betjänats vid HelpDesk

Invånarparken i Veikkola blir
färdig 2016.
Invånarparksverksamheten är
för alla öppen och gratis
parkverksamhet inom den
öppna småbarnspedagogiken.

Besökarantal

Småbarnspedagogik

Ibruktagandet har skjutits upp på grund av
omvärdering av servicebehovet. Omvärderingen
gjordes år 2016. På grund av den har man
tillsvidare avstått från ibruktagandet.
Invånarparken Veikkosvinden inledde sin
verksamhet i augusti 2016. Barnfamiljerna har
hittat servicen bra. Nu i mars 2017 hade
invånarparken ca 800 besökare/mån. I samarbete
med hemservicen för barnfamiljer och
församlingen ordnades kamratgruppen
”Vanhemmuuden vuoristoradalla” under tiden 24/17. (Kamratgruppen har ordnats tidigare i
invånarparkerna i centrum 2-4/16 och Masaby 911/16). Kamratgrupperna har fått tack av
föräldrarna och fler aktiviteter önskas.
Veikkosvindens besökarantal har under år 2017
etablerats till drygt 800 besökare i månaden
(variationen ca 700–drygt 1000/månad).
I Stubboet i centrum har besökarantalet i
genomsnitt varit 700/månad (variationen knappt
400–drygt 1100 besökare/månad).
Besökarantalet i Släntgården i Masaby har varit i
genomsnitt 1120/månad, variationen 872–1570
besökare/månad), öppen 12 månader år 2017.
Öppethållningen genomfördes i gott samarbete
med hemservicen och församlingen.
Kamratgrupperna Vanhemmuuden vuoristoradalla
har genomförts i samarbete med socialtjänsterna
för barnfamiljer och församlingen i samtliga
invånarparker 2017–18.

Alla invånarparker har varit tvåspråkiga fr.o.m.
1.8.2017, då de svenskspråkiga handledarna
inledde sitt arbete.

”Men var är kunderna” utveckling av de
kundorienterade tjänsterna
inom småbarnspedagogiken
2016-2020, utredning och
åtgärdsplan.

Småbarnspedagogik

Servicehandledarna inom småbarnspedagogiken
har besökt varje invånarpark ca 1 gång/vecka och
gett råd och handlett klienter i ärenden som gäller
småbarnspedagogiska tjänster.
Planering av tjänsterna Ett utkast för en delaktighetsplan utarbetades
inom
inom småbarnspedagogiken 2017.
småbarnspedagogik med Verksamhetsenheterna har utarbetat årsklockor
hjälp av
för delaktighet för åren 2017–2018. Utbildning i
serviceutformning,
serviceutformning har ordnats för cheferna inom
antalet möten och
småbarnspedagogiken.
antalet deltagare i dem,
svarsprocenter i
I varje invånarpark har under hösten 2017 ordnats
kundenkäter.
en klientverkstad där föräldrarna har hörts i fråga
om deras motiv till deltagande, deras
förväntningar och behov samt informeringens
funktionalitet.
Klubbarna har organiserats under en regional
serviceutformningskväll tillsammans med
vårdnadshavarna av blivande klubbdeltagare.

Ibruktagande av Åbos
Preciseras i vård- och
Voimaperhe-modell (Kraftfamilj) omsorgsväsendets och
bildningsväsendets
gemensamma
arbetsgrupp i maj 2016.

I byggprojekten har man engagerat familjer bl.a.
genom gårdsplanering under
kommuninvånarkvällar eller genom att uppmuntra
dem att ”som hemuppgift” fundera på namn för
blivande barngrupper.
Ärendet behandlades i styrgruppen för elevhälsa
18.1.2016.
Man beslutade att bildningsväsendets och vårdoch omsorgsväsendets gemensamma
ledningsgrupp behandlar ärendet under våren. I
början av hösten ordnas ett möte för

förtroendevalda och tjänstemän till vilket man ber
en barnpsykiater om en inledning med anknytning
till ämnet och ger en närmare presentation av
kraftfamiljmodellen. Man strävar efter att få ett
gemensamt förslag av båda sektorerna till
budgeten om gemensamt genomförande av
projektet. > Beslutet har inte tillämpats.
Vård- och omsorgsväsendets
åtgärdsprogram för att
engagera kommuninvånare och
klienter utarbetas under 2016
Utveckling och införande av
kundenkät inom vård- och
omsorgssektorns stödtjänster
för funktionsförmågan

Vård- och
omsorgsväsendets
arbetsgrupp

Åtgärdsprogrammet
färdigt

Ledningsgruppen och
personalen inom
stödtjänster för
funktionsförmågan

Antalet klienter som
besvarat enkäten och
beaktande av responsen
i planeringen av år 2017.

Inom hälsovårdstjänsterna
piloteras till mars en ny modell
för tidigt stöd för familjer i
enlighet med den nya
socialvårdslagen, varefter man
bedömer dess funktion och hur
man går till väga i
fortsättningen. I
samarbetsprocessen beskrivs
också hur familjer kan stödjas
tillsammans, till exempel vid
barnrådgivningen och i
skolhälsovården (elevvården)
Hälsovårdaren vid rådgivningen
och lågstadieskolorna får
Neuvokas perhe-utbildning i
mars 2016. Genom metoden

Hälsovårdstjänsternas
avdelningsskötare och
samarbetspartners

Hälsovårdstjänsternas
avdelningsskötare och
hälsovårdarna

Har inte förverkligats.

Elektronisk enkät fortfarande i kommuninvånarnas
bruk år 2017. Under 2016 gav man respons 212
gånger. Responsen har utnyttjats i
resultatenheterna i utvecklingen av verksamheten.
Kundresponsen har presenterats i vård- och
omsorgsnämnden 2.3.2017. Enkäten förnyas år
2018.
Den nya modellen är
Hälsovårdstjänster har deltagit i socialtjänsternas
färdig i slutet av år 2016. pilot. Ett exempel på detta är de ungas team som
samlats år 2016. Efter det har man inom
socialtjänsterna inrättat en enhet för
familjeservice, vars syfte är att arbeta enligt
socialvårdslagen. Hälsovårdstjänsterna får år 2018
två egna familjehandledare, vars arbetsuppgifter
omfattar tidigt stöd för familjer.

Den nya modellen är
Neuvokas perhe-utbildningen ordnades 3/2016
färdig i slutet av år 2016. och materialet är delvis i användning (bl.a.
”uppföljningskort”)

Neuvokas perhe överförs
tyngdpunkten inom
handledningen från
sakkunnigorienterad
handledning mot familjens
behov av förändring av
hälsovanor
I mottagningstjänsterna
Mottagningstjänsternas
utvecklas hänvisningen till vård personal
och bedömningen av vårdbehov
(elektronisk, telefon,
patientkansli). Bedömningen av
hur patienterna vid
mottagningen använder
tjänsterna och antalet patienter
samt patientgruppering
genomförs 2016. 2016 planeras
och piloteras nya
patientgruppsvisa
verksamhetsmodeller:
Ibruktagande av en nationell
modell för vårdplanen (POTilas
KUljettajan paikalle, POTKU) och
identifiering av dem som
använder tjänsterna mycket och
försök med en ny
verksamhetsmodell.
Man provar på att engagera
Ledande överläkaren och
kommuninvånarna i
mottagningspersonalen
utvecklingen av hälsotjänsternas
verksamhet. Patientupplevelsen
utvärderas 2016 och samarbetet
med folkhälsoorganisationerna
förstärks. Man ordnar
temadagar i hälsocentralen

Inom hälsovårdstjänsterna utnyttjas dessutom
Neuvokas perhe -materialet som finns på webben
bl.a. genom att styra familjer till Neuvokas perhesidorna. På webbplatsen finns mycket material
som stöder i vardagen.

Modellen är i
användning under år
2016

I vården av långtidssjuka har man infört en
blankett för egenvård som patienten fyller i innan
besök vid skötarens mottagning och som fungerar
som stöd i planeringen av vården. I samband med
besöket hos skötaren görs en bedömning av
behovet av läkarbesök. Patientgruppsspecifika
verksamhetsmodeller har utvecklats och olika
handledda grupper har införts (t.ex. grupper för
viktkontroll och försvagad sockertolerans). Med
anknytning till detta har också olika
gruppföreläsningar ordnats för olika
patientgrupper.
Patientgruppering i anslutning till användning av
service pågår. Piloteringsskede.

Före utgången av 2016
har man samlat in
patientupplevelser och
ordnat ett möte.

Temaveckor och temadagar om olika sjukdomar
har ordnats. I samband med temadagarna har man
gått ut för att möta kommuninvånarna. Under
Kyrkslättsdagarna presenteras den egna
verksamheten och ges möjlighet för diskussion.

I projektet Diggaa mun
digimatkaa - Digga min digiresa
(Kyrkslätt, Kervo, Tusby,
finansiering av
Utbildningsstyrelsen) stärks
barnens och föräldrarnas
delaktighet i planeringen,
genomförandet och
utvärderingen av
småbarnspedagogik genom att
utveckla en pedagogisk modell
för en digital portfolio. I
centrum för verksamheten är
att synliggöra inlärning, styrkor
och intresse som barnet själv
dokumenterat samt
verksamhetsmetod och
föräldrarnas möjlighet att
producera, granska och
kommentera innehållet i
portfolion. Till projektet hör att
pröva tillämpande tekniska
plattformar från och med
hösten 2017 och ett betydligt
utbildnings- och
coachningsprogram för
enheterna som deltar. Ansvarig
instans är utvecklingsnätverket
som koordinatorn som anställts
för projektet leder.

Utbildningsstyrelsens
finansiering 70 %,
kommunernas egen
finansiering minst 30 %,
projektkoordinator

Antalet genomförda
utbildningar och
nätverksträffar
(utfall/plan).
I (för- och)
slutmätningarna
observerad ändring i
önskad riktning
(pedagogernas iktkunskaper, attityder,
föräldrarnas
erfarenheter).

Projektet har framskridit enligt planerna. Under
början av våren har totalt 5 utbildnings- och 5
coachningstillfällen ordnats. Jyväskylä universitet
har börjat handledningen av nätverket på
plattformen Pedanet utgående från sin teoretiska
referensram. Projektnätverket har producerat
definitionerna av den tillämpande tekniska
plattformen och utgående från dem samarbetat
med olika aktörer inom ICT. Pilotplattformen väljs i
april.
Projektet har framskridit enligt projektplanen.
Utbildningsstyrelsens finansiering har avslutat
31.12.2017.

Modellen för den digitala
portfolion är i
Alla utbildningar och träffar enligt projektplanen
provanvändning i
genomfördes förutom det sista föräldramötet.
projektenheterna hösten Resultaten av för- och slutmätningarna visar att
2017.
projektet har varit ett bra sätt att stärka
personalens IKT-kunskaper och positiv attityd till
digitalisering. Också personalens förståelse för
Antalet vetenskapliga
pedagogisk dokumentering, dess sätt och
publikationer
synliggörande av inlärning har blivit bättre.
(Helsingfors och
Jyväskylä universiteten). Föräldrarna har gett både positiv och konstruktiv
respons, som gäller huvudsakligen den digitala
plattformen som används och plattformens
funktionalitet.
Modellen för den digitala portfolion har
provanvänts enligt planen. På basis av
provanvändningen har modellen förbättrats och
kompletterats. Den digitala portfolion blev ett
bestående verksamhetssätt i alla kommuner i
projektet, men att lära sig pedagogiskt tänkande
ska ännu styrkas.

Utveckling av
verksamheten utgående
från resultaten i
kundenkäten

En rapport görs till vård- och
Personal och
Antalet svar
omsorgsnämnden om
klienter/boende/patienter
kundenkäterna som årligen
vid välfärdstjänster för de Jämförelsemöjlighet
utförs i de egna
äldre
verksamhetsenheterna inom
tjänster för de äldre, och genom
det fås information i större
utsträckning till
kommuninvånarna.

Utökande av
Inledande av
Sakkunniga i vård- och
kommuninvånarnas och kamratgruppsverksamhet för
omsorgssektorn och
tredje sektorns
barn, unga och äldre som
bildningssektorn
deltagande med hjälp av samarbete mellan
kamratgruppsverksamhet socialtjänsterna, tredje sektorn,
bildningssektorn och
församlingen.

Deltagarantal och
deltagarnas respons

Om projektet kommer troligen att publiceras två
artiklar som bedömts som peer review (granskning
av jämlike) och ett kapitel till en internationell bok.
Dessutom sammanfattar man en rapport över
erfarenheter om projektet för aktörer som är
intresserade av ämnet.
På grund av stora verksamhetsändringar utförde
man inte en kundenkät på hela Kyrkslätts område
år 2017.
I samband med sammanslagningen av hemvårdens
lokaler utfördes en enkät på norra Kyrkslätts
område.
Klientenkäten genomfördes genom hembesök till
klienterna. Varje kund fick samma fråga på
kundens eget modersmål (finska/svenska). På
området bor totalt 47 klienter, varav sex nåddes
inte. Således var antalet klienter som besvarade
41, varav en del var par.
En ny enkät görs under vårperioden 2018 på hela
Kyrkslätts område.
Inom idrottstjänsterna är totalt 7 veckovisa
handledda motionsgrupper aktiva tack vare
kamratgruppsledare. Totalt 781 st. besök i
grupperna under september-december 2017.
Grupper för kamratstöd, ”Vanhemmuuden
vuoristorata”, där öppen småbarnspedagogik
(invånarparker), familjetjänster och församlingen
verkar. ”Vanhemmuuden vuoristorata”kamratgrupper samlas på tre områden (Centrum,
Masaby, Veikkola). Varje grupp har 6 träffar, dvs.
det ordnas totalt 18 träffar per år.

Riksomfattande, regional
eller lokal information
som fåtts av
kommuninvånarna
används i planeringen av
tjänster för
kommuninvånarna

.

Material gällande hälsa och
hälsobeteende, t.ex.
undersökning om hälsovanor
bland vuxna, enkäten Hälsa i
skolan och materialet på
Sotkanet

Vård- och
Verksamhetsplaner och omsorgssektorns
berättelser
sakkunniga som en del av
basarbetet i planeringen,
bedömningen och
utvecklingen av
verksamheten

Kundenkät inom
småbarnspedagogik 10/2016
Sosiaalitaito Oy:s enkät för 4åriga barn, vartannat år

På vitsordsskalan 1-5,
resultaten 10/2016
totalbedömning 4,3
Resultaten publicerats på
kommunens webbplats
5/2016 och delgetts
enheterna för vidare
utveckling av
verksamheten.

Materialet till skolhälsoenkäten har samlats in år
2017 i hela landet. Elever och studerande svarar
på enkäten elektroniskt under skoldagen under
lärarens övervakning. Enkäten är frivillig och den
besvaras anonymt. I enkäten deltar
-eleverna i årskurserna 4 och 5 inom den
grundläggande utbildningen 1.3–31.3.2017
- vårdnadshavarna till eleverna i årskurserna 4 och
5 inom den grundläggande utbildningen 1.3–
28.4.2017
-eleverna i årskurserna 8 och 9 inom den
grundläggande utbildningen 3.4–28.4.2017
- första och andra årets studeranden inom
gymnasieutbildningen 3.4–28.4.2017
- första och andra årets studeranden i
yrkesläroanstalterna 1.3–12.5.2017
Verksamhetens tyngdpunktsområden planeras på
basis av uppgifter om risker och sjukdomar i fråga
om kommuninvånare. De skolspecifika resultaten
kom först i början av år 2018, och analysering av
resultaten fortsätter under år 2018.
Kundbelåtenhetsenkäten har utförts hösten 2017.
Man har tagit fram utvecklingsobjekt enhetsvis.
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Servicen utvecklas med hjälp av modern teknologi
Mål
Utökande av etjänster inom socialoch hälsotjänsterna

Åtgärder och ansvarig instans
Resurser
Utökande av e-tjänster,
Sakkunniga inom vårddeltagande i Apotti-projektet samt och omsorgssektorn
marknadsföring av elektronisk
hälsocoaching till befolkningen
Ansvarig instans vård- och
omsorgssektorn

Bedömningsmätare
Användarantal och
respons

Situationen i januari 2018
De nya skoleleverna 2017 erbjöds elektronisk
tidsbokning till hälsovårdstjänsterna. Den elektroniska
tidsbeställningen förutsätter ett avtal om att sköta
ärenden för en annan persons del. Avtalet ska ingås
före tidsbokningen. Detta upplevdes delvis som
besvärlig och tjänsten användes inte särskilt mycket.
Vid mödrarådgivningens omfattande hälsokontroller
erbjuds papporna möjlighet att delta i elektronisk
hälsocoachning.
Mottagningens patienter får handledning och
rådgivning i användningen av elektroniska tjänster:
Kanta, e-tjänster i anslutning till patientdatasystemet.
Pilotanvänd elektronisk tidsbeställning under
influensavaccinsäsongen.

Aktivt deltagande i Apotti-projektet, arbetsinsats:
läkare + skötare permanent totalt 1 årsverke,
dessutom deltagning i olika sakkunniggrupper
Blankett för förhandsuppgifter
Vård- och
Ifyllda blanketter
Alla nya klienter fyller i blanketten med
inom vård- och omsorgssektorns omsorgssektorns
förhandsinformation endera valfritt på webben eller
rehabiliteringstjänster kan fyllas i rehabiliteringstjänster
genom att själv skriva ut det inför besöket eller i
på webben.
väntrummet innan terapibesöket.
Vid hälsotjänsternas
Ledande överläkaren och Respons som samlats in Institutet för hälsa och välfärd har avslutat
mottagningstjänster insamlas
mottagningspersonalen före utgången av år
upprätthållandet av webbtjänsten Palveluvaaka.
klientrespons genom THL:s
2016.
Tjänsten stängdes 28.2.2018. Användning av
webbtjänst Palveluvaaka.
Palveluvaaka har varit mycket marginellt i kommunen.
Klienterna ombes ge respons
endera på sin egen mobil, dator
Inom vård- och omsorgssektorn har man år 2017 tagit
eller datorn vid hälsocentralens
tre kundterminaler i bruk. Terminalerna byter plats
egenvårdspunkt.
och är i ett verksamhetsställe cirka 4 månader.

Utveckling av
Ibruktagande av elektronisk
elektroniska
inlärningsmiljö
verksamhetssätt
inom
småbarnspedagogik
och undervisning

I budgeten 2017
beviljades inte för detta
det för finska
undervisningsväsendet
föreslagna anslaget om
150 000 € för
anskaffningar.

Undervisnings- och
kulturministeriets
enkäter: Opeka,
Ropeka, Oppika

OPEKA-enkäten som ingår som bindande mål i
budgeten (s. 50) görs våren 2017 före utgången av
april. År 2016 gjordes enkäten i januari.
Med enkäten får man för lärarnas del svar på målen i
bildningssektorns IKT-strategi och utgående från
resultaten ska för skolorna uppgöras ett
åtgärdsprogram för läsåret 2017–2018 (resultaten och
anvisningarna kommer senare).
Rektorerna svarar på enkäten http://ropeka.fi/ senast
30.4. Elevernas Oppika-enkät (för elever i åk 2, 5 och
8) ska besvaras senare under maj månad.
Inlärningsplattformen Edison används i alla skolor.
Alla skolor har fungerande trådlösa nätförbindelser.
Programmerings- och robotikutrustning har skaffats
till alla skolor 2016. Utbildning i användning av dem
pågår i alla skolor mars-april 2017. Alla skolor har
möjlighet att i undervisningen utnyttja 3D-utskrivning
via nätet.
Ibruktagande av
Personen som ansvarar Ibruktagande av
Systemets servicehelhet är känd och förberedelserna
verksamhetsstyrningssystem inom för ibruktagandet har vid systemet i enlighet
inför ibruktagandet av systemet framskrider under
småbarnspedagogiken (Abilita). En sidan av sin huvudsyssla med tidtabellen hösten ledning av ansvarspersonen.
ansvarsperson som utsetts för
resurserats arbetstid 1
2017.
planering och styrning av
dag/vecka för planering
ibruktagandet.
och koordinering av
ibruktagandet av
systemet.
Verksamhetskulturen inom
IKT-handledaren inom
Årlig IKT-kartläggning i I fråga om personalen inom småbarnspedagogiken har
småbarnspedagogiken utvecklas småbarnspedagogiken
anknytning till IKTIKT-enkäten om bildningssektorns IKT-strategi utförts
så att digitalisering blir en naturlig leder
strategin
under februari och mars. Under april 2017 påbörjar
del av småbarnspedagogiken och utvecklingsprocessen. En (småbarnspedagogiken, varje enhet inom småbarnspedagogiken
vardag för ledningen,
andel av anslaget har
chefer/förvaltningen), utvärderingen av utvecklingsverksamheten för det
kundbetjäningen och personalen. reserverats för
bedömning av den med första strategiåret utgående från den enhetsvisa IKTsmåbarnspedagogikens utbildningsmodellen enkätens resultat och åtgärdsprogrammet.
IKT-investeringar.
förenliga utbildningens Utvärderingen följs av uppdatering av
Utvecklingsprocesserna relevans (genomförda åtgärdsprogrammet och planering av
stöds med hjälp av

småbarnspedagogikens utbildningar,
interna utbildningsmodell. utbildningsrespons)

utvecklingsåtgärder för den kommande
verksamhetsperioden.
Motsvarande IKT-enkät för cheferna och förvaltningen
inom småbarnspedagogiken inleds i början av april
2017.

Utveckling av
elektroniska
verksamhetssätt
inom
samhällstekniska
väsendet

Ibruktagande av
vattenförsörjningsverkets
felupplysningssystem

Ekonomisk resurs

Den interna utbildningen och möjligheten till IKThandledarens stöd och handledning fortsätter i april.
Utvärderingen och uppdateringen av den interna
utbildningsmodellen har påbörjats och den fortsätter i
april 2017.
Systemets täckning, att Systemet har varit i bruk från och med januari 2016
felmeddelandena går och det täcker hela kommunens område, dvs. också
fram
områden som inte har kommunens nät.
Textmeddelandet skickas till alla registrerade
mobiltelefonnummer på störningsområdet.
Telefonnumren uppdateras periodvis av operatörerna
genom företaget som erbjuder
textmeddelandetjänsten. Kunden kan i systemet lägga
till sin hemadress och/eller annan adress på
kommunens område som kunden vill eller behöver.

.
3) Tyngdpunktsområde och utvecklingsobjekt

Främjande av hälsa i all kommunal verksamhet
Mål
Åtgärder och ansvarig instans
Resurser
Främjande av motion Anvisande av för cyklar
Gällande stationerna som
i alla åldrar
reserverade
ska förnyas en andel av
infartsparkeringsplatser i planerna anslagen för
för stationsområdena vid
genomförande av
kustbanan, samt genomförande av projektet, gällande övriga
dem i stationernas byggnadsskede en andel av övriga
investeringsmedel.
Motion som riktar sig till äldre
Anställda inom tjänster
för de äldre,

Bedömningsmätare Situationen i januari 2018
Utökandet av antalet På stationsområdet i kommuncentrum pågår
infartsparkeringsplatse utveckling av trafikarrangemang och cykelparkering
r för cyklar och deras som började år 2017. I samband med den genomförs
användningsgrad
80 täckta cykelplatser. Banplanen för Jorvas station
blev färdig år 2017. I den har man reserverat plats för
50 nya täckta cykelplatser.
Idrottsväsendet ordnar varje vecka ledda
motionsgrupper, totalt 33 grupper som inriktats på
äldre.

Hänvisning till idrottstjänsterna
från hälsovården

idrottsväsendet,
medborgarinstitutet
Var och en som gör
kundarbete

Skolorna och
rastmotionens
kamratgruppsledare i
skolorna
Inom småbarnspedagogiken har år Hälsovårdstjänsternas
2015 inletts det riksomfattande avdelningsskötare och
programmet Ilo kasvaa liikkuen. hälsovårdarna, under
Målet med programmet är att
koordinering av
utveckla en motionsbejakande
idrottstjänsternas
verksamhetskultur inom
nätverksarbetare inom
småbarnspedagogiken i daghem, öppen
familjedagvården och
småbarnspedagogik.
invånarparkerna. I hälsotjänsterna
utreds nya fungerande metoder Regionförvaltningsverkets
bl.a. tillsammans med
specialbidrag för lokal
rådgivningen och
utveckling av en rörlig
idrottsföreningarna, hur man
livsstil 2016.
handleder och stöder föräldrarna i
uppbyggandet av barnets och hela Regionförvaltningsverket
familjens välmående.
har 2017 beviljat
fortsättning för
specialbidrag för lokal
utveckling av en rörlig
livsstil 2016.
Tilläggsresursen möjliggör
anställning av en
koordinator år 2017.

Inom hälsovårdstjänsterna strävar man efter att
hänvisa patienter till kommunens idrottstjänster.
Kommunens motionsrådgivare har besökt
mottagningsverksamhetens grupper för viktkontroll
för att hålla en föreläsning för gruppdeltagarna.
Rastmotion utövas i sammanlagt 10 skolor. Under
läsåret 2016–2017 har tills vidare totalt 236 elever
utbildats.

Skolan i rörelse och rastmotion

Modellen i bruk före
utgången av år 2016.

2016 slutrapport och
utvärdering om
projektfinansieringen
till Regionförvaltningsverket.
2017 slutrapport och
utvärdering om
projektfinansieringen
till Regionförvaltningsverket.

I september 2016 publicerades ”Iloa, leikkiä ja yhdessä
tekemistä, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositukset”. Utgående från rekommendationerna och
som en del av utvecklingsarbetet inom programmet
”Glädje i rörelse” inom den finsk- och svenskspråkiga
småbarnspedagogiken, kom småbarnspedagogiken i
samarbete med rådgivningen och idrottsväsendet med
idéer och genomförde broschyren för rådgivning och
handledning av föräldrar inom småbarnspedagogiken,
rådgivningen och motionsrådgivningen. Broschyrens
målgrupp är familjer till barn som rör på sig lite och
broschyren fungerar som ett redskap för att föra saken
på tal vid möten inom småbarnspedagogiken och
rådgivningen. Broschyren är färdig och har använts
som stafettpinne både vid rådgivningarna och inom
småbarnspedagogiken då man vill föra motion på tal
med familjen. Broschyren delas ut vid rådgivningarna
vid tvååringarnas hälsokontroller. Broschyren är
tvåspråkig (finska/svenska). Förutom broschyren har
en diaserie som kan användas vid rådgivningen blivit
färdig. Slutrapporten har skickats.

Utveckling av
Utveckling av hemrehabilitering Hemvårdens personal och Antal som fått
2748 besök, varav 2393 besök av närvårdare och 355
hemrehabilitering för tillsammans med
personalen inom
hemrehabilitering
besök av fysioterapeuter Antal kunder 177.
äldre
rehabiliteringstjänsterna i enlighet rehabiliteringstjänsterna
med åtgärdsprogrammet
RAI-mätarens resultat RAI-resultat:
Utfallet av helhetsbedömning av klienter inom
dygnetruntvården år 2017 är 92 % (år 2016 43,2 %).
Hemvårdens utfall 47,2 % (år 2016 92,2%). På basis av
RAI-resultaten har preliminära kriterier uppgjorts för
SAS-verksamheten, vem som omfattas av hemvården
och vem som omfattas av
institutionsvård/effektiverad service. RAI-RUGresultaten har inte utnyttjats i ledningens arbete.
Utökande av
Utökande av bedömningen av
Personalen inom
Antalet
Inom välfärdstjänsterna för äldre finns farmaceuter
säkerheten i
mångmedicinering av äldre
välfärdstjänster för de
läkemedelsbedömvars arbetsinsats är indelad i vårdtjänster och
läkemedelsbehand- mångprofessionellt både inom
äldre, personalen inom
ningar
hemsjukhuset och hemvården.
lingen av äldre
hemvården och inom vårdboendet hälsotjänsterna och
(innefattar institutionsvård och
läkemedelscentralen
Utfall 31.12.2017
serviceboende).
Det har gjorts 60 bedömningar inom dygnetruntvård
och hemvård.

Främjande av god
näring i alla åldrar

Näringsrådgivning och
medborgarinformation till
kommuninvånarna, samarbete
med organisationer

Vård- och
omsorgssektorns
sakkunniga, särskilt
näringsterapeuten samt
samarbete med
organisationer

Åldersgruppernas olika Näringsterapeuten har under åren 2016–2017 utbildat
fungerande modeller både kommuninvånare och kommunanställda över
och kommuninvånar- sektorgränserna. Som tema har varit bl.a. nya
respons
kostrekommendationer, allergiprogrammet samt vård
och förebyggande av undernäring hos klienter inom
hem- och anstaltvård. Med hemvården har man inlett
gemensamma hembesök hos de patienter som med
tanke på näringen hör till riskgruppen. Helheten av
näringsarbete har koordinerats bl.a. i närings- och
allergiarbetsgrupper.
Service som riktas till kommuninvånarna har åren
2016–2018 varit bl.a. Kyrkslätts Kom och äta!-temaår,
vars syfte har varit att främja familjernas
gemensamma måltider, ätande av skolmat samt

Smiltanden - munhälsovården och Personalen inom
småbarnspedagogiken som
munhälsovården och
kollegor i hälsofrämjandet
småbarnspedagogiken
Stöd för ett drogfritt En rökfri kommun 2016 och
liv i alla åldersskeden samarbetsprojekt med vård- och
omsorgssektorn och
bildningssektorn

Modellen i bruk före
utgången av år 2016

Vård- och
Trendkunskap ur
omsorgssektorns och
nationella material
bildningssektorns
samt besöksuppgifter i
sakkunniga och samarbete tjänsterna.
med organisationer

samarbete mellan hem och skola. Näringsterapeuten
deltog också i vårens och höstens Mealloggerviktkontrollgrupper som näringsexpert.
Modellen infördes 2016 och en del av daghemmen har
tagit modellen i permanent bruk.
I alla Kyrkslätts finskspråkiga skolor för grundläggande
utbildning och gymnasium har man utarbetat en
läsårsplan som baserar sig på läroplanen. Som bilaga
till den har varje skola en skolspecifik elevhälsoplan.
Elevhälsoplanen innefattar ett avsnitt där man
beskriver förebyggande av användning av
tobaksprodukter, alkohol och andra rusmedel och
ingripande i användningen (enligt läroplansgrunderna
2014). Ärendet har inkluderats också i skolornas
ordningsregler och hälsofostran som en del av
studieinnehållet.
Missbrukarvårdstjänsternas infotillfällen för
högstadieelever (åk 7, 8 och 9) har hållits i
Kirkkoharjun koulu och Veikkolan koulu. Några infooch diskussionstillfällen har hållits vid skolornas
föräldrakvällar.

