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59/00.01.01/2019
Matti ja SAS -työryhmien nimeäminen vanhuspalveluihin
Selostus asiasta

Vanhuspalveluissa palveluohjauksen ja palvelutarpeen arviointityön
tueksi tulee nimetä kaksi työryhmää: Matti -työryhmä ja SAS -työryhmä.
Matti -työryhmän tehtävänä on arvioida ja etsiä ratkaisuja asiakkaan
kotona asumista tukeviin palveluihin ja siten pyrkiä mahdollistamaan
asiakkaan omassa kodissa selviytyminen mahdollisimman pitkään.
SAS –työryhmän tehtävänä on arvioida asiakasvastaavan esittelystä
asiakkaan palvelutarvetta ja tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa ja tehdä
asiasta esitys päätöksenteon tueksi.
Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi esittää, että vanhuspalveluihin
perustetaan seuraavat työryhmät ja nimetään työryhmien jäsenet:
SAS –työryhmä (selvitä-arvio-sijoita -työryhmä)
Asiakasvastaava, ympärivuorokautisen asumisen palvelut
Asiakasvastaava, kotona asumisen palvelut
Fysioterapeutti
Palvelupäällikkö, Arvi (AKU) -yksikkö
Työryhmän tehtävänä:
Käsitellä ympärivuorokautiseen hoitoon tulleet hakemukset, arvioida
asiakkaan palvelutarvetta ja tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa sekä
antaa asiasta päätösehdotus viranhaltijalle.
Työryhmän kokoonkutsujana ja esittelijänä toimii asiakasvastaava,
ympärivuorokautisen asumisen palvelut. Työryhmän sihteerinä toimii
asiakasvastaava, kotona asumisen palvelut. Työryhmän kokouksesta
tehdään muistiot. Lisäksi työryhmä voi kutsua asiantuntijoita työryhmän
kokoukseen asialistan tarpeen mukaisesti tai pyytää lausuntoja
asiantuntijoilta, mikäli katsoo sen olevan tarpeen.
Moniammatillinen MATTI –työryhmä
Palvelupäällikkö, kuntoutuspalvelut
Asiakasvastaava, kotona asumista tukevat palvelut
Fysioterapeutti
Toimintaterapeutti
Sairaanhoitaja / AKU –yksikkö
Voimavarahoitaja
Lisäksi pyydämme Keski-Suomen Seututerveyskeskusta nimeämään
MATTI-työryhmään vanhustenpalveluista vastaavan lääkärin.
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Työryhmän tehtävänä:
Moniammatillinen Matti –työryhmä tukee asiakasvastaavien työtä ja tuo
siihen tarvittavaa laaja-alaista moniosaamista. Työryhmän tehtävänä on
arvioida ja etsiä ratkaisuja asiakkaan kotona asumiseen sekä osaltaan
kehittää asiakkaan kotona asumisen tukevia palveluita.
Työryhmän asioiden esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii;
asiakasvastaava, kotona asumista tukevat palvelut. Työryhmä valitsee
keskuudestaan sihteerin ja työryhmän kokouksesta tehdään muistiot.
Lisäksi työryhmä voi kutsua asiantuntijoita työryhmän kokoukseen,
mikäli katsoo sen olevan tarpeen.
Hallintosääntö 11 § 11.2

Perustelut (lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohdat, määräykset
ja sopimukset)
Perustan seuraavat työryhmät ja nimeän työryhmien jäsenet:
Päätös
SAS –työryhmä (selvitä-arvio-sijoita -työryhmä)
Asiakasvastaava, ympärivuorokautisen asumisen palvelut
Asiakasvastaava, kotona asumisen palvelut
Fysioterapeutti
Palvelupäällikkö, Arvi (AKU) -yksikkö
Moniammatillinen MATTI –työryhmä
Palvelupäällikkö, kuntoutuspalvelut
Asiakasvastaava, kotona asumista tukevat palvelut
Fysioterapeutti
Toimintaterapeutti
Sairaanhoitaja / AKU –yksikkö
Voimavarahoitaja

Lisäksi pyydän Keski-Suomen Seututerveyskeskusta nimeämään
MATTI-työryhmään vanhustenpalveluista vastaavan lääkärin.
Allekirjoitus
Jaakko Kiiskilä
Kunnanjohtaja
Oikaisuvaatimusosoitus Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea kirjallisella oikaisuvaatimuksella kunnanhallitukselta (os. PL 6, Laukaantie 14, 41341 Laukaa, faksi 014-831 525,
sähköposti kirjaus@laukaa.fi), jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos
tieto päätöksestä on annettu sähköisesti tai jollei muuta näytetä seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on
julkaistu kunnan verkkosivuilla.
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Tämä päätös julkaistaan kunnan verkkosivuille 11.1.2019.
Tämä päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen
[ ]Luovutettu asianosaiselle tai valtuutetulle asiamiehelle taikka asianosaisen lähetille, pvm.
[ ]Toimitettu postitse, pvm.

Jakelu/ muut mahdolliset Matti- ja SAS-työryhmät, Keski-Suomen Seututerveyskeskus, Laukaan
kunnan perusturva, kunnanhallitus
toimenpiteet

