
Järjestöverkosto, 2.2.2022, klo 12-14, Muistio 

 

1.Puheenjohtaja Risto Örling avasi kokouksen, klo 12.01 

 

2.Ajankohtaiset asiat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta, Satu Kangas 

Satu Kangas esitteli aluksi uutta grafiikkaa ja uuden esittelyvideon Ikäihmisten mielekäs huomen. 

Videota kiiteltiin, mutta se herätti myös kriittisempää keskustelua. Kaija tiedusteli, miten järjestöt 

otetaan mukaan videossa kuvattuun ikäihmisten mielekkääseen arkeen.  

Tuija Pohjola kysyi, mitä uudet henkilöstömitoitukset tarkoittavat huomioon ottaen yli 75-

vuotiaiden määrän lisääntyminen alueella. Hänen mukaansa Oulun kaupungin osalta tarvitaan 

ympärivuorokautiseen hoitoon vähintään 170 uutta työtekijää. 

Kankaan mukaan POPsoten HR-ryhmällä on suunnitelmat henkilöstöstä ja tekeillä on selvitys 

asiasta. Oulussa on selvitystä jo tehty. Ratkaisuja haasteeseen on etsitty pitkin aluetta; 

esimerkkeinä oppisopimuskoulutukset ja ammattiryhmien osaamisen monipuolistaminen.  

Paula Ylikulju piti videota ideaalitilanteen kuvauksena. Hänen mukaansa olisi mahtavaa, jos 

todellisuus muodostuisi sen kaltaiseksi. Ylikuljun mukaan huolena on, miten 2023 vuoden alusta 

palvelut saadaan sujumaan videon mallin mukaisesti. Hän katsoi, että tällä hetkellä vielä puhutaan 

kovasti yläkäsitteillä ja strategiatasolla. Kangas totesi monien hyvinvointialueen valmisteluun 

liittyvien asioiden tuntuvan ylätason keskustelulta, koska liikkeelle on lähdetty rakenteista. 

Tarkoitus on kuitenkin mennä nopeasti käytännön arjen ja konkretian tasolle. – Iso työ on 

tehtävänä, hän totesi. 

Marja-Leena Kemppainen muistutti, että on tärkeää varmistaa prosessien toimiminen 

asiakaspinnassa. Hyvätkään mallit ja loistava henkilökunta eivät auta, jos prosesseissa on paljon 

katkeamia eikä asiakas tule hoidettua. Kemppainen perään kuulutti säännöllistä arviointia sen 

varmistamiseksi, että asiat toimivat. 

Kangas oli samaa mieltä siitä, että kun toimijoita on paljon, on myös paljon paikkoja, joissa asiakas 

voi pudota. Tavoitteena tulee olla, ettei toimijoiden vaihtuminen prosessin eri vaiheissa näkyisi 

asiakkaalle. 

Satu Kangas esitteli myös kahta Ikäihmisten palveluiden kehittämishanketta, niiden sisältöä ja 

toimijoita. Hankkeet ovat  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke (TulSote/Ikä) 

Tulevaisuuden kotona asumisen tukemista keskittävä hanke (TulKoti /Ikä on pop) 

Hankkeiden tavoitteena on muodostaa yhtenäinen ja laadukas ikäihmisten palvelu- ja 

toimitankokonaisuus kaikille hyvinvointialueille. 

Diaesitys on liitteenä. 



 

Tuija Pohjola huomautti, että selvitysten perusteella yli puolella 75 vuotta ylittäneistä henkilöistä 

on huono toimintakyky. Korona on luultavasti entisestään heikentänyt tilannetta. Tavoitteena 

kuitenkin on, että 93 prosenttia tämän ikäluokan ihmisitä asuisi kotona.  Pohjola tiedustelikin, 

onko hyvinvointialueella tehty ennakointityötä tämän suhteen. Ollaan katastrofin partaalla, ellei 

ennakointityötä tehdä oikealla tavalla. Pohjola katsoi, että järjestöillä ja kunnilla on tässä iso rooli. 

Hyvinvointialue ei kuitenkaan voi ulkoistaa kaikkia ennaltaehkäisyasioita kuntien harteille. 

Teija Heikkinen POPsotesta kertoi, että parhaillaan luodaan ENNI-toimintamallia, jonka 

tarkoituksena on päästä väliin siinä tilanteessa, kun asiakkaan toimintakyky on vaarassa heiketä. 

ENNI astuisi kuvaan ennen kotikuntoutusta. ENNIÄ lähdetään tämän vuoden aikana pilotoimaan. 

Järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat olisivat isossa roolissa.  Asiasta järjestetään 

tiedotuswebinaari, jossa kerrotaan mallista tarkemmin.  

Kaija Sepponen muistutti jo kotikuntoutus-vaiheen ohittaneiden kuntoutuksesta sekä 

veteraanityöstä. Myös nämä on tärkeää hoitaa riittävällä tehokkuudella. 

Reijo Ronkainen kysyi, miten yhteistyö kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen muiden 

toimijoiden välillä toteutetaan käytännössä. Hän ehdotti, että verkostotapaamisessa yhdessä 

mietittäisiin sekä POPsoten että järjestöjen näkökulmasta, millä tavalla yhteistyötä tehtäisiin niin, 

että siitä olisi apua ihmisille.  

Kankaan mukaan kolmannen sektorin roolia suhteessa hyvinvointialueeseen kehitellään 

kokonaisuutena osana sote-valmistelua. Ikäihmisten hankkeissa puolestaan mietitään palasina 

järjestökentän roolia. Kangas totesi, että valmistelun kanssa on tärkeää käydä keskustelua siitä, 

onko syntymässä rakenteita, joilla voidaan tukea kumppanuusajattelua.  

Risto Örling toivoi, että löydettäisiin sopivat tavat kolmannen sektorin mukana olemiseksi. Hän 

muistutti myös vastuukysymyksistä tilanteissa, joissa kolmannen sektorin vapaaehtoiset 

esimerkiksi ulkoiluttavat vanhuksia. Tämä on aiemmin noussut ongelmaksi. 

Kangas piti tärkeänä, että vastuukysymykset selvitetään ja niistä luodaan yhteiset näkemykset, 

joiden pohjalta toimitaan. – Sen jälkeen ei voida mennä vastuukysymysten taakse. Ammattilaisten 

on voitava ottaa asiakkaiden ympärille myös muita toimijoita, hän sanoi. 

Kangas esitteli lopuksi muun muassa hyvinvointialueen hallintorakennetta sekä ikäihmisten 

palveluiden toimialuetta. Hän lupasi keskittyä seuraavilla kerroilla tiettyihin osa-alueisiin, joista saa 

esittää hänelle toivomuksia. 

 

3.Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuosille 2022–2025 

Järjestöverkostolle muistutetaan, että järjestöt voivat asettaa ehdokkaita hyvinvointialueen 

Järjestöneuvottelukuntaan 15.2. mennessä. 

 

 



4. Järjestöjen vaikuttamistyö aluevaltuutetuille 

Meri Alaranta-Saukko alusti järjestöjen yhteisestä vaikuttamistyöstä hyvinvointialueella. 

Keskustelussa katsottiin, että järjestöjen on tärkeää yhdessä miettiä, miten, milloin ja keneen 

vaikutamme. Reijo Ronkainen totesi, että hyvinvointialue vaatii järjestöt tekemään yhdessä 

asioita. Myös Kaija Sepponen painotti, että hyvinvointialueilla tarvitaan joukkovoimaa. Yhdessä 

olemme vahvempia. Marja-Leena Kärkkäinen kehotti katsomaan myös piirijärjestöjen suuntaan. 

Niillä on mahdollisuus katsoa laajempaa kokonaisuutta.  

Marja-Leena Kemppainen ehdotti koolle kutsuttavaksi järjestöjen edustusryhmä, joka pohtisi, mitä 

asioita viedään eteenpäin ja nostetaan esiin. Tärkeää olisi, että edustusryhmällä olisi linkki 

järjestöneuvottelukuntaan. 

Paula Ylikulju ja Meri Alaranta-Saukko selvittävät yhteistyömallia ja ryhmän perustamista, alueella 

toimiviin järjestöihin ja esittelee asiaa seuraavassa verkostopalaverissa. 

 

5.Tulevat tilaisuudet 

Ikähankkeen webinaari järjestetään samansisältöisenä kahteen kertaan, 4.2. ja 11.2. klo 9–11. 

Webinaari on henkilöstölle suunnattu, mutta se on kaikille avoin. Linkki löytyy https://pohjois-

pohjanmaanhyvinvointialue.fi/  -sivustolta. Webinaari tallennetaan. 

Tulevaisuuden sotekeskus -seminaari 18.2. klo 8–11.30. Tallennetaan. 

Järjestöyhteistyön foorumi -webinaari 25.2.2022 klo 9–15 

Webinaarin tarkoituksena on tarkastella järjestöyhteistyötä tulevan hyvinvointialueen sekä 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eri kuntien näkökulmista. 

 

6.Seuraava tapaaminen järjestetään 1.4.2022 klo 13–15. 

 

7.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07. 
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