
Maakunnallinen järjestöverkosto 1.6. klo 10–12 

 

Osallistujat: Risto Örling pj., Paula Ylikulju, sihteeri, Satu Kangas PopSote, Sanna Pekanoja 

PopSote/ensihoito, Tarja Peltoniemi, PopSote, Anne Ylitalo Suomen kuurosokeat, Päivi Hirsso 

Ouka, Kaija Sepponen Oulainen Eläkeliitto, Tiina-Maija Leinonen Kuuloliitto, Liisa Riekkinen Ouka, 

Eija Marin-Pekkala ikäohjelma, Marjaana Teerikangas TulSote/ kuntoutus. 

 

1. Kokouksen avaus 

Risto Örling avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät. 

 

2. POPsote ensihoidon rakennehankkeen teemoja Sanna Pekanoja 

Ensihoitopalvelun ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen 

 

Perustehtävä: kiireellinen hätä- ja poikkeustilanteiden hoito 

Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa ensihoitopalveluun. Yli 75-vuotiaiden osuus 

ensihoitotehtävissä on nykyisellään n. 35 %. Moniongelmaiset potilaat kuormittavat 

ensihoitoa ja se ei ole paras paikka näiden ihmisten auttamiseksi.  

Syrjäytyminen ja yksinäisyyden tunne voi tuoda yöllisiä ensihoidon kutsuja.  

Kotisairaalatoiminnan kehittämisyhteistyö ikäohjelman kanssa. 

Palveluohjausyhteydenottokokeilu Selänteen alueella. 

Kiireettömien ensihoitotehtävien kehittäminen 

Ensihoidon tilannekeskus-pilotti; virtuaaliyksikkö; SOTE-TIKE ensihoidon D-päivystäjä, 

puhelin HTA 

Lisääkö kotona asuminen ensihoidon tarvetta? Kotihoidon ja ensihoidon väliin tulevia 

yksiköitä tulisi kehittää. 

 

3. Ajankohtaiset asiat PopSote hankkeesta, Satu Kangas  

Soteuudistus etenee. Jos kaikki menee suunnitellusti, lait tulevat voimaan 1.7 ja samalla 

perustetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. 

 

Eri puolilla aluetta kehitetään erilaisia asiakas- ja palveluohjausmallintamista 

Digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. 

 

KotiTV jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. 

Erilaisia koulutuksia järjestetään ammattilaisille. Tavoitteena kehittää sellaisia koulutuksia, 

joista jää arkeen työkaluja ja hyötyjä.  

Keskusteltiin kotisairaalatoiminnan kustannuksista haja-asutusalueella. 

Palvelukokonaisuuksien mittaaminen ja kustannusten laskeminen on monitahoista. Mitä 

kotisairaala maksaa ja mitä se säästää. Sitä ei pystytä katsomaan vain yhden palvelun 

osalta vaan tulee ottaa huomioon monia asioita.  

 

Ikääntyvän oman äänen kuuleminen on äärimmäisen tärkeä. 



 

4. Palvelukriteerien päivittämisen prosessi 

Tavoitteena on tarjota kuntalaisille yhdenvertaiset palvelut yhdenmukaisin perustein. 

Alueen etäisyydet ja vuorokauden aika vaikuttavat palvelujen saantiin eri alueilla sekä 

työsuojelulliset asiat vaikeuttavat palvelun myöntämistä. 

Asiakasrakennetta tarkastellaan RAI toimintakykymittarin kautta.  

 

Omaishoidon myöntämisperusteista ei ole RAI toimintakykymittarianalyysiä. Keskustelua 

käytiin ikäihmisten kotihoidosta ja omaishoidosta. Omaishoidon kriteereitä tarkastellaan 

myös muiden kuin ikäihmisten omaishoidon näkökulmasta. 

Yksilöllisten tilanteiden huomioiminen tärkeä. Pohdintaa omaishoidon uusista avauksista. 

Voisiko olla tiivistettyä ennakoivaa omaishoitoa. Rohkeutta tehdä vahvempaa 

omaisyhteistyötä. 

Suunnittelussa yhteinen omaishoidon kriteerien päivittämiseen liittyvä 

kehittämis/kuulemistilaisuus. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.  

 

5. Seuraava tapaaminen 17.8 klo 10–12 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotaan kaikille oikein kaunista ja 

aurinkoista kesää! 

 

 


