
Maakunnallinen järjestöverkoston kokous  

Aika: Perjantai 8.10.2021 klo 12–13.30 
Paikka: Teams 
Läsnä: Paula Ylikulju, Oulun Seudun Muistiyhdistys, Risto Örling, Oulun Eläkkeensaajat, Eija Marin-Pekkala 
aluekehittäjä, Hannele Koski aluekehittäjä, Kaija Sepponen, Eläkeliitto Oulaisten yhdistys, Maarit Ruottinen, 
Oulun seudun perhehoitajat, Suvi Kervinen, Ylikiimingin Omaishoitajat, Tuija Pohjola, Lintulammen 
asukasyhdistys, Sini Vuoti, aluekehittäjä, Satu Kangas projektikoordinaattori POPsote ikäohjelma, Tarja 
Siira, Lintulammen asukasyhdistys, Taina Laakso Muistiliitto; kokouksen sihteeri 
 

1. Puheenjohtaja Risto Örling avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi 

Käytiin esittäytymiskierros. 

2. Satu Kangas kertoi ajankohtaiset asiat Tulevaisuuden sotekeskuksen ikääntyvien 

palveluiden kehittämisestä. kts. liitteenä olevat diat.  

- Vanhustenviikko meneillään teemalla Luonto antaa voimaa. Pieniä makupaloja ja 

tilannekuvia ympäri Pohjois-Pohjanmaata POPsoten nettisivuilla 

https://popsote.fi/vanhustenviikko-3-10-10/  ja Facebookissa 

https://www.facebook.com/popsote/  

- Hankeohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti ja vauhdikkaasti. Ikäihmisten palveluita 

kehitetään koko laajan hyvinvointialueen näkökulmasta (ikäihmisten palvelujen 

organisointi). Ikäihmisten aluekehittäjät löytyvät täältä:  

https://popsote.fi/osahanke/ikaihmisten-palvelut/ . Uusia asiantuntijoita tulee jatkossa 

mukaan. Teemakohtainen kehittäminen jatkuu koko hyvinvointialueen näkökulmasta. 

- Perjantaina 15.10 klo 12:00 – 15:30 pohditaan työpajoissa ikäihmisten omaishoidon 

tuen kokonaisuutta. Piritta Hänninen piritta.hanninen@oulainen.fi  

tai Paula Ylikulju paula.ylikulju@osmy.fi  ovat lähettäneet kaikille nähtäväksi ja 

kommentoitavaksi omaishoidon tuen myöntämisperusteet koosteen maakunnan 

kuntien ikäihmisten omaishoidontuen kriteereistä. Nyt halutaan uusia avauksia. 

Vanhusneuvostoille on mennyt kirjaamon kautta tieto koosteesta ja työpajasta.  

Kommentteja ja ajatuksia voi laittaa Piritalle myös s.postitse. Osallistumislinkki 

työpajaan alla. 

Microsoft Teams -kokous  
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella  
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
Lisätietoja | Kokousasetukset  
 

- Omaishoidon kokonaisuutta suunnittelee työryhmä, johon on omat vastuuhenkilöt 

valittu. Tuleva aluevaltuusto päättää omaishoidontuen kriteereistä keväällä 2022. 

- Jatkokehittämiseen liittyvä täydennys- ja erillishaku meneillään vuosille 2022–2023. 

Täydennyshakemuksessa korostetaan yhteistyöteemoja. Rahoitusta haetaan: 1. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ikäihmisten palvelujen 

kehittämisohjelma 2022–2023. 2. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut 

iäkkäille hanke vuosille 2022–2023. https://stm.fi/-/valtionavustusta-haettavana-

tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevien-palvelujen-kehittamiseen-iakkaille . Nämä 

kaksi hankekokonaisuutta kulkevat tiiviissä yhteistyössä keskenään. 

- Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman kärkiteemat jatkuvat kts. dia  
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Asiakas- ja palveluohjaus, omaa elämää kotona, kotisairaala, osaava ja riittävä 

henkilöstö, ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamisen toimintamallit. 

- Kotisairaala pilotissa on kehitetty Oulaskankaan sairaalaan päivystykseen tilannekeskus, 

joka palvelee koko maakunnan alueen koti- ja pitkäaikaishoidon yksiköitä. 

Tilannekeskukseen voi soittaa, jos työntekijä tarvitsee asiakkaan terveydenhoidolliseen 

tilanteeseen konsultointiapua sairaanhoitajalta tai lääkäriltä virka-ajan jälkeen, myös 

viikonloppuisin. Tilannekeskus tuo turvaa kotihoidon ja hoivakodin henkilöstölle.  

- Ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamisen toimintamallit. RAI verkosto aloittanut 

elokuussa. RAI järjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäminen. Omanvalvonnan, laadun 

ja vaikuttavuuden seuraaminen. RAI:n käyttämiseen tulossa käsikirja, jonka kautta 

saadaan kaikkialle RAI:n yhdenmukainen käyttö. Alussa mukana Oulu ja 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Käyttöä pyritään laajentamaan. Kokonaisvaltaisen 

kuntoutuksen arviointi. 

- 5 toimialuetta linjattu kts. Dia Juha Korpelainen ja Kati Ojala.  

Kommentit: 

- Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma: 

https://www.ouka.fi/documents/52058/17394318/Ik%C3%A4voimainen+Oulu_+ik%C3

%A4%C3%A4ntymispoliittinen+ohjelma+2021-2030.pdf/3c08eee6-7fcb-4afe-b41e-

8ca3006c2211 Pilotoidaan neljällä alueella Oulun kaupungissa. Kulttuurin 

hyvinvointisuunnitelmaa ja siinä ikäihmisten osuutta käsitellään 3.11. Eli miten saadaan 

kulttuuritoimintaa jalkautettua alueille. 

- On huoli siitä, että Vate:ssa (väliaikainen valmistelutyöryhmä) 

https://popsote.fi/paatoksenteko/  ei ole vanhustyön osaajia mukana. Ikäihmisten 

palveluprosessi iso asia koko Sote kehittämistyössä. Kunnat ovat laiminlyöneet 

hoitohenkilöstön koulutustarpeet. Ympärivuorokautisen hoidon mitoitus tulisi 

selkeyttää. Esim. voiko oppisopimuksella oleva olla laskuissa mukana.  

- Ikäihmisten palveluissa on oltava osaava ja riittävä henkilöstö. Henkilöstön riittävyys on 

keskusteluissa jokapäiväinen asia. Jatkuvaa keskustelua käydään myös  oppilaitosten 

kanssa olemassa olevan henkilöstön osaamisen vahvistamisesta ja siitä, miten saadaan 

uutta väkeä alalle. Pohditaan myös, miten saadaan jo aiemmin hoitotyöhön 

kouluttautuneet hoitajat takaisin alalle ja miten hankemaailma voisi olla tässä mukana. 

Keinoja etsitään yhdessä. 

- Maakunnan väestöstä 30 % on ikäihmisiä. Missä kuuluu meidän äänemme ja tieto siitä 

mitä me ajattelemme? Tietoa tarvitaan, jotta palvelut ovat oikeita ja oikein 

mitoitettuja. 

- Ikäihmisten ohjelmassa harjoitellaan ja kehitetään  koko ajan sitä, että ikäihmisten oma 

ääni saadaan kuuluviin. Palvelujen kehittämisen ytimessä on oltava aina ikääntyneiden 

edustus mukana. Ensiviikon perjantaina (15.10) on yksi tällainen yhteinen tilaisuus, 

jossa halutaan kuulla laajasti erilaisia näkemyksiä ikäihmisten omaishoidon tuen 

kriteereistä ja kokonaisuudesta. 

- Palvelut on saatava ihmislähtöisiksi, vaikka tulee olemaan rahapula, henkilöstöpula jne. 

Ammattilaisten on osattava kuulla ja nähdä ikäihmisten tarpeet. Tärkeitä nostoja. 

Aiheeseen liittyvä piirrosvideo on tulossa ikäihmisten ohjelmaan. 
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- Yhteiskehittämisen kanssa on tehty yhteinen kysely, jossa kartoitettiin ikäihmisten 

palveluiden kehittämistarpeita. Kyselyyn saatiin 130 vastausta. Dialiitteen lopussa on 

kooste vastauksista. 

- Oulussa Höyhtyällä pilotoidaan hyvinvointireseptiä ja sitä, miten se saadaan liittymään 

palveluohjaukseen ja järjestökentän palveluihin. 

- Huoli mistä löydetään keinot saada ihmiset liikkumaan. 

-  Löytyisikö kuntosalivapaaehtoisia.  

- Kuntien liikuntatoimien kautta kehitetty erilaisia senioriliikuntapasseja ja kortteja.  

- Kaikilla ihmisillä ei ole vara ostaa esim. kuntosalikorttia jne. 

- Hyvinvointialueille luodaan vaikuttavia ja yhtenäisiä kotona asumisen tukemisen 

asumismalleja.  

- Palvelutarpeen kartoituksessa huomioitava lähipiiri, järjestöt, yritykset ja julkinen 

sektori. 

- Puolet ikäihmisistä ei ole digimaailmassa. Pelottaa miten vanhukset tässä rumbassa 

selviävät. Onko dialaitteisto kehittynyt niin että niitä on helppo käyttää. Onko laitteet 

itse hankittava? Jos näytön kautta vain yhteys, niin turvattomuus vain lisääntyy. 

- Pelko on ymmärrettävää. Mutta ilman teknologiaharppausta emme pärjää. Teknologia 

tulee ottaa mukaan, laitteiden on oltava helppokäyttöisiä. Tekoälyä tullaan myös 

hyödyntämään. Kyvykkyyttä ja osaamista laitteiden käyttöön täytyy tietysti olla. 

- Aluekehittäjät käyvät asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa keskustelua. Ei oteta kerralla 

liian isoja harppauksia. Tehdään mahdollisimman helpoksi. Hyvä tulee, kun pidetään 

jalat maassa. Kentältä kuuluu hyvää palautetta ja onnistumisia.  

- Sotaveteraaneille palvelut järjestetään kuten aiemminkin: maksuttomat, yksilölliset ja 

palvelutarpeenmukaiset palvelut.  

- Kunnat joutuvat tulevaisuudessa ahtaalle, kun rahat menevät sotepuolelle. Mikä rooli 

tulevalla hyvinvointialueilla on ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa? 

Toivotaan, että kuntoutuksen yksikkö katsoo ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat 

toiminnat. 

- Kuntoutusohjelman kanssa tehdään yhteistyötä. 

- https://stm.fi/ikaantyneiden-ehkaisetvat-palvelut  

- Seniorikeskus ja kotiin annettavat palvelut hyviä. Missä käydään vuoropuhelu 

yhdyspintatyöstä 

- Dialiitteen lopussa Kyselyn tulokset: Ikäihmisten palvelut 14.6-30.6.2021. 

 

3. Muut asiat  

- ei muita asioita 

 

4. Seuraava tapaaminen 

Keskiviikkona 24.11.2021 klo 12:00 – 14:00 Yhdistetään tähän kokoukseen Pohjois-

Pohjanmaan Muistiyhdistysten kokous. 

 

5. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 13.30 

https://stm.fi/ikaantyneiden-ehkaisetvat-palvelut

