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Keihäänkärkiä ovat

• Alueellisen palvelukokonaisuuden ja keskitetyn asiakas-

/palveluohjauksen toimintamallin muodostaminen

• Tuen ja palvelujen sisällön, erityisesti kotihoidon, sekä palvelurakenteen 

uudistaminen sekä

• Omais- ja perhehoidon vahvistaminen
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Muutosagentin tehtävät
• Alueellisen iäkkäiden yhteen 

sovitetun palvelukokonaisuuden 
rakentaminen ja juurruttaminen 

• Muutoksen johtaminen 

• Maakunnan toimijoiden 
muutokseen innostaminen & 
motivointi

• Tietoon perustuvan muutoksen 
johtaminen hallitsemalla 
alueellinen tietoperusta ja 
ymmärtämällä alueen 
historiallinen kehitys 

• I&O -kärkihankkeen kokeilujen 
tuki niillä alueilla, joissa niitä on

Muutosagentin työn tuloksena on 
kirjallinen ja alueen toimijoiden 
hyväksymä toimintasuunnitelma 
iäkkäiden elämisen ja palveluiden 
yhdistämisestä maakunnassa 
sisältäen toimintasuunnitelman 
toteutumisen seurannan (vrt. VaPL
980/2012, 5§). 

38.3.2017



8.3.20174

Hankkeet maakunnittain

• Pohjois-Pohjanmaalla

• Ei STM:n rahoittamaa hanketta

• Rahoitusvaihtoehdot selvityksessä

• Hankeidea: Kotona digitaalisesti 
ja asiakaslähtöisesti…joka 
sisältää:

• Kotihoidon uudistaminen

• Metro-palvelukeskus 
kotihoidon asiakkaille ja 
omaishoitajille

• Digitaalinen kotiympäristö 
osana kotihoitoa

Rita Oinas



Ikäihmisten osuuksien ja lukumäärien kehitys 

Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2015 vuoteen 2040
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65-74 40 822 48 144 47 331 42 426 1 604

75-84 22 176 25 476 40 365 41 195 19 019
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YHT. 71 526 83 536
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(Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne ja Väestöennusteet)
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65 vuotta täyttäneiden lukumäärän muutos 

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 

vuodesta 2015 vuoteen 2030

Vär

i

Muutos (%)

Määrä kasvaa vähintään 5 %

Määrä vähenee vähintään 5 %

Muutos on pieni (min -4,9, max +4,9 

%)

21 kunnassa kasvu 

on vähintään 20 %. 

Maakunnan

…
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Lkm %

väkiluku  

yhteensä

410 

054
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121
26 067 6

0-17-
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18-24-

vuotiaat
37 620 39 206 1 586 4

65 vuotta 

täyttäneet
71 526

101 

810
30 284 42
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Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 
% vastaavan ikäisestä väestöstä v. 2015
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Kaupunkialueet

Maaseudun paikalliskeskukset ja 

kaupungin läheinen maaseutu

Ydinmaaseutu ja harvaan asuttu 

maaseutu

Suositus 91-92 %

Lähde: Sotkanet 2016



Nykytilan analyysi

1. Pohjois-Pohjanmaa on nopeimmin ikääntyvä maakunta 

2. Suurin osa ikäihmisistä pärjää kotonaan  läheistensä tuella käyttäen 

perusterveydenhuollon palveluja (70% 75v. täyttäneistä)

3. Pohjois-Pohjanmaalla vähiten yksin asuvia (75v. täyttäneet) verrattuna 

koko maahan

4. Pohjois-Pohjanmaalla on hieman enemmän eläkkeensaajan hoitotuen 

saajia/1000 asukasta kuin muissa maakunnissa, kuntakohtaiset erot ovat 

kuitenkin suuria

5. Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä 

puolitoistakertaistuu vuoteen 2030 mennessä

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi



Rakenteelliset tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla 

75 vuotta täyttäneistä vuonna 2030

• Vähintään 94% asuu kotona itsenäisesti tai omaishoidon tai perhehoidon turvin 
(2015: 91%)

• joista korkeintaan 13-14% on säännöllisen kotihoidon asiakkuudessa (2015: 15%)

• joista matalan intensiteetin asiakkaat saavat palvelunsa lähidigi-palveluna

• joista korkean intensiteetin asiakkaat saavat palvelunsa lähidigi- ja ns. fyysisenä 
palveluna

• joista vähintään 2,5% on tehostetun kotihoidon (ns. kotihoivan) asiakkuudessa

• joista vähintään 6% on omaishoidon asiakkuudessa

• joista vähintään 1% on perhehoidon asiakkuudessa

• Korkeintaan 6% asuu pitkäaikaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa,
• joista korkeintaan 1% asuu pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa 

laitoshoidossa (2015: 2%)

• korkeintaan 5% asuu pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa (2015:7%)

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi
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Toimintasuunnitelma 2016-2018
Päätavoite:

Luoda kotona asumista tukeva, yhteen 
sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus 

” Pohjoispohjalainen ikäihminen asuu 
kotona oman näköistä elämää 
tarvitsemansa tuen ja palvelujen turvin”

osatavoitteet

1. Alueellisen palvelukokonaisuuden ja 
keskitetyn asiakas- ja 

palveluohjauksen toimintamallin 
muodostaminen

2. Tuen ja palvelujen sisällön, erityisesti 
kotihoidon uudistaminen ja 

palvelurakenteen keveneminen

3. Omais- ja perhehoidon vahvistaminen

Rita Oinas8.3.201710



Ikäystävällinen 
Pohjois-Pohjanmaa

• Osallistaa ikäihmisiä ja lisää heidän 

vaikuttamismahdollisuuksia

• Tarjoaa yhdenvertaisia, paremmin ja joustavammin 

kohdennettuja palveluita

• Tarjoaa toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä 

toimintoja ja monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita 

kotona asumisen tueksi

• Tarjoaa yhteen sovitettuja palvelukokonaisuuksia 

keskitetyn palveluohjauksen ja sujuvan tiedonkulun avulla

• Toteuttaa omais- ja perhehoidon palveluita 

yhdenmukaisesti ja tarvelähtöisesti

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi



1. Alueellinen palvelukokonaisuus ja 
palveluohjausmalli

• Palvelujärjestelmän kokonaiskuva, joka sisältää eri palvelutasojen ja -
muotojen kehittämissuunnitelman.

• Hyvinvointia edistävien toimijoiden alueelliset monialaisten verkostojen
tunnistaminen ja hyödyntäminen

• Yhtenäiset, asiakaslähtöiset, sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluprosessit iäkkään asiakkaiden näkökulmasta 

• Keskitetty, monikanavaisesti tuotettu neuvonta- ja ohjauspalvelu sekä 
Iäkkäiden ja erityisryhmien maakunnallinen, palveluohjausmalli, joka 
hyödyntää RAI-arviointia 

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi



2. Tuen ja palvelujen sisällön, 

erityisesti kotihoidon uudistaminen ja palvelurakenteen 

keveneminen

• Kuntoutumista edistävä, asiakkaan itsenäisyyttä tukeva kotihoidon 

toimintamalli 

• Toimiva, asiakaslähtöinen palvelu- kokonaisuus ja tiedon yhteisen 

hyödyntämisen malli teknologisten ratkaisujen avulla

• Toimiva kotihoidon toteuttaminen ja akuuttitilanteiden toimintamalli

• Henkilöstön toimenkuvien ja osaamisprofiilien uusiutuminen.

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi



3. Omais- ja perhehoidon vahvistaminen

• Kaikenikäisten monipuolinen etä- ja lähiomaishoitajuuden tukimalli 

osana koko palvelujärjestelmää

• Omais- ja perhehoidon tuen osittainen keskittäminen teknologiaa 

hyödyntäen ja alueellisten osaamis- palvelukeskusten hyödyntäminen

• Muistisairaan omaishoitoa tukeva toiminta monialaisen yhteistyömallin 

avulla

• Perhehoidon lisääminen ja vakiinnuttaminen osaksi palvelujärjestelmää

8.3.2017 rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi



I&O-kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa

PoP-

Kuntoutta
va ja 

Toimiva 
kotihoito

PoP-

Omais- ja 
perhehoito

PoP-

KAAPO

Palvelu-
ohjausmalli

HY-TE
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Palvelujärjestelmän kokonaiskuva ja 

kehittämissuunnitelma.

Hyvinvointia edistävät verkostot

Yhtenäiset, asiakaslähtöiset, sosiaali-

ja terveydenhuollon palveluprosessit

Keskitetty, monikanavaisesti tuotettu 

neuvonta- ja ohjauspalvelu 

maakunnallinen, palveluohjausmalli, 

Kuntoutumista edistävä, asiakkaan

itsenäisyyttä tukeva

Toimiva, asiakaslähtöinen palvelu- kokonaisuus ja

tiedon yhteisen hyödyntämisen malli 

teknologisten ratkaisujen avulla

Akuuttitilanteiden toimintamalli

Henkilöstön toimenkuvien ja 

osaamisprofiilien uusiutuminen.

Kaikenikäisten monipuolinen etä- ja lähiomaishoitajuuden tukimalli

Omais- ja perhehoidon tuen osittainen keskittäminen teknologiaa 

hyödyntäen ja alueellisten osaamis- palvelukeskusten hyödyntäminen

Muistisairaan omaishoitoa tukeva toiminta monialaisen yhteistyömallin avulla

Perhehoidon lisääminen ja vakiinnuttaminen osaksi palvelujärjestelmää
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Seuraa I&O- kärkihanketta Pohjois-
Pohjanmaalla

• Kotisivut ja palautekanava:
• http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/I&OkarkihankePohjois-Pohjanmaa
•

• Twitter: #IKIOMAT 
https://twitter.com/search?q=%23IKIOMAT&src=typd&lang=fi

•

• Facebook: I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa: 
https://www.facebook.com/MuutosagenttiPohjoisPohjanmaa/

• Linkit sivustoille:

• STM: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa

• http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

• http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit

• Linkit uutiskirjeisiin 
• I&O-kärkihanke: 

http://www.emaileri.fi/g/l/196823/12224583/1287010/1343/611/1/

• PoPSTer-sote-uudistus, http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster

http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/I&OkarkihankePohjois-Pohjanmaa
https://twitter.com/search?q=#IKIOMAT&src=typd&lang=fi
https://www.facebook.com/MuutosagenttiPohjoisPohjanmaa/
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit
http://www.emaileri.fi/g/l/196823/12224583/1287010/1343/611/1/
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster


Ikä-PoPSTer-työryhmän laatima sähköinen kysely
Vastataan 31.1.2016 mennessä

• Tässä linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/0D0D25246236AE4B.par

Kysymykset/aiheet:
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellanne

• Mitkä mielestänne ovat kuntanne toimintamalli ja tekemisen muodot, joilla ikääntyneiden 

hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää ja ylläpitää?

• Mitkä ovat mielestänne maakunnan toimintamallit ja tekemisen muodot hyvinvoinnin 

edistämisessä?

• Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulisi johtaa yhteisenä asiana?

2. Mitä muita voimavaroja/toimijatahoja tunnistatte kuntanne alueella, jotka tulisi ottaa mukaan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen? Miten läheisapu, yhteisöt ja osallisuus hyödynnetään?

3. Mielekäs elämä kotona – miten sitä mielestänne tuetaan alueellanne?

4. Miten palveluiden uudistuminen ja digitaaliset palvelut tulisi ottaa käyttöön ikäihmisten 

näkökulmasta?

5. Miten ja millä keinoin saadaan ikääntynyt väestö ottamaan kantaa ja vaikuttamaan tulevaisuuden 

palveluihin ja niiden kehittämiseen?

8.3.201717 Rita Oinas
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1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Mitkä mielestänne ovat kuntanne toimintamalli ja tekemisen 

muodot, joilla ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä voidaan 

edistää ja ylläpitää?

• Mitkä ovat mielestänne maakunnan toimintamallit ja tekemisen 

muodot hyvinvoinnin edistämisessä?
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2. Voimavarat ja toimijat 

• Mitä muita voimavaroja/toimijatahoja tunnistatte kuntanne 

alueella, jotka tulisi ottaa mukaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen?

• Miten läheisapu, yhteisöt ja osallisuus hyödynnetään?
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3. Mielekäs elämä kotona 

• Mielekäs elämä kotona –

miten sitä mielestänne tuetaan?
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4. Palvelut ja digitalisaatio

• Miten palveluiden uudistuminen ja digitaaliset 

palvelut tulisi ottaa käyttöön ikäihmisten näkökulmasta?

8.3.201721 Rita Oinas



5. Osallistaminen ja vaikuttaminen

• Miten ja millä keinoin saadaan ikääntynyt väestö 

ottamaan kantaa ja vaikuttamaan

tulevaisuuden palveluihin ja niiden kehittämiseen?

8.3.201722 Rita Oinas
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Kiitos!
stm.fi #IKIOMAT

Muutosagentti, Pohjois-Pohjanmaa
I&O -kärkihanke

Rita Oinas

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sepänkatu 20, 90100 OULU

puh. 040 68 540 38

rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi

stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito


