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1. Johdanto
Pohjois-Suomen
monialaiset
sosiaalija
terveyspalvelut
-hanke
(http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut 1.11.2012 ja kestää 31.10.2013 saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö.
PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä, sosiaalityötä ja vanhustyötä kuntalähtöisesti. Hankkeeseen osallistuville Lapin kunnille on
annettu mahdollisuus juurruttaa PaKaste l:n aikana kehitettyjä työskentelymalleja. Kunnat ovat saaneet valita PaKasteen ja kunnan tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja
kehittäjätyöntekijät. PaKaste 2 – hankkeen koordinaattorit ovat tukeneet kuntia kehittämistyössä
2. Pelkosenniemen kunnan omaishoidon kehittämishanke
Lapin Kansassa toukokuussa 2013 Pelkosenniemen kunta etsi projektityöntekijää 2-3
kuukauden mittaiseen Omaishoidon kehittämishankkeeseen, johon minulla oli mahdollisuus osallistua. Tehtävä liittyy läheisesti omaan työhöni, koska työpaikallani palvelukoti Onnelassa järjestetään omaishoidon lomituksia, joten tunnen lähes kaikki omaishoitajat.
Kehittämistyönä on Pelkosenniemen kunnan omaishoito, joka kunnan viranomaisten
mukaan tarvitsee uudelleen järjestelemistä ja päivittämistä. Taustalla on myös
1.7.2013 voimaantullut Ikälaki ”Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 5§ : Kunnan laadittava suunnitelma toimenpiteistään väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden omaishoidon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi”. Tämä kehittämissuunnitelma tukeutuu vielä lakiin
omaishoidon tuesta vuodelta 2005.
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee
huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon kolme osaa ovat: hoitopalkkio, hoidettavalle annettavat palvelut ja omaishoitajalle annettava tuki. Omaishoitaja on henkilö,
joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen ja kasvaa esim. läheisen ikääntymisen mukanaan tuomien sairauksien vuoksi. Joskus omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.
Pelkosenniemellä on 1.6.13 tilanteen mukaan tehty 11 omaishoidon sopimusta: 4 vammaisen nuoren, 1 vammaisen aikuisen ja loput iäkkään henkilön hoitajina.

3. Tavoite
Työskentelyjakson tavoitteena oli yhteydenotto omaishoitajiin, järjestää ja suunnitella
heille tapaamisia ja virkistystoimintaa, tietoa heille kuuluvista eduista, yhteistyön mahdollisuuksista naapurikuntien kanssa, koulutuksista ja omaishoidon vapaiden käytöstä. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä palveluja omaishoidettaville halutaan niissä puitteissa,

mitä kunnassa voidaan järjestää, sekä kuunnella omaishoitajien omia toiveita heidän
omaan jaksamiseensa.
Tavoitteena oli myös eri järjestöjen osallistuminen omaishoidon toimintaan ja mahdollisuus saada omaishoitajille vertaisohjaaja, kuten myös kunnan maksukriteereiden ja hoitoisuusluokitusten selvittäminen ja tarvittaessa uuden esitteen tekeminen ja kaavakkeen
uudistaminen arvioitaessa asiakkaan hoitoisuusluokitusta.

4. Toteutus
Hanketta olen tehnyt yksin, johon sain vapautusta omasta työstäni hankkeen ajaksi
28.5.–31.8.2013. Työaika on ollut ohjeistuksen mukaan 7,25t/pv. Aikaisemmin sovitut
vuosilomani sisältyivät tuohon työskentelyjaksoon.
Työni tukena heti alussa olivat vanhustyönkoordinaattori Inga Mukku (Posket) ja Sirkka
Nissi-Onnela (aluevastaava Lapin omais- ja läheisliitto). Myös heidän vuosilomat vähensivät yhteydenpitoa, mutta sain heiltä kuitenkin hyvää opastusta ja tukea.
Myös entiseltä esimieheltäni sain tietoa kunnan omaishoidon tilanteesta. Tietoja omaishoitajista, omaishoidettavista, hoitomaksuista ja hoidon kriteereistä sain kunnan sosiaalityöntekijältä. Yhteistyökumppaneiksi lupautuivat seurakuntasisar Pirjo Alatalo ja vanhusneuvon pj, eläkeliiton sihteeri Maija-Liisa Oinas. Sähköpostin kautta olen saanut tietoa
Savukosken sosiaalisihteeriltä asiakasmaksuista sekä lukemalla lapin kuntien lautakuntien pöytäkirjoja.
Omaishoitajia on Pelkosenniemen kunnassa vähän. Kuitenkin tiedossa on omaishoitajia,
jotka eivät halua omaishoitotuen piiriin. Syynä on virallinen sitoutuminen ja pelko, että
vastuu hoidosta jää yksin hänelle. Jotkut pitävät normaalina, että lähimmäinen hoidetaan
itse ilman yhteiskunnan tukea.
Taustatietoja ja henkilötietoja sain kunnan sosiaalitoimistosta. Tutustuin ikälakiin, sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen omaishoidontuki/ opas kuntien päättäjille, kansallinen
omaishoidon kehittämisohjelmaan, omaishoitajat ja Läheisliitto ry palveluoppaaseen vv.
2012-2013. Myös tietokoneen välityksellä tutustuin lapin kuntien omaishoidon tilanteeseen, oppaisiin ja lautakuntien päätöksiin.
Palaverit olivat lähinnä puhelimen välityksellä. Muutama vuosi sitten seurakunta oli järjestänyt omaishoitajille yhteisiä tapaamisia vuoro kuukausin savukoskelaisten kanssa.
Seurakuntasisaren mukaan nyt on aihetta aloittaa tapaamiset uudelleen ja omaishoitajien tapaamisessa kaivattiin yhteisiä retkiäkin, joita aikaisemmin oli ollut. Puhelin- tai sähköpostikeskusteluja on pidetty Sirkka-Liisa Nissi-Onnelan ja Inga Mukun kanssa.
Omaishoidon hanketta olen esitellyt tai ollut mukana ”Ensitietopäivä muistisairaille” sekä
”Arjen turvaa hankkeen” tilaisuuksissa, omaishoitajien tapaamispäivässä ja Ikälaki seminaarissa vanhusneuvostoille.
Aluksi suunnittelin tekeväni kirjallisen kyselyn omaishoitajille, mutta en sitä kuitenkaan
postittanut, koska oli sovittu jo yhteinen tapaaminen. Kaikille lähetin kutsun ja puhelinsoitolla varmistin jokaiselta osallistumisen. Esteenä olivat työvuorot, reissu, kesävieraiden
tulo, ei kiinnostanut koko asia tai oli kotitöitä, ettei malttanut lähteä. Mielestäni mukana
olevat kokivat, että tilaisuus oli antoisa, koska seuraava tapaaminenkin jo sovittiin. Eten-

kin omaishoitajat saivat uutta tietoa Lapin omaishoitaja – ja läheisliiton aluevastaavalta
Sirkka Nissi- Onnelalta.
Omaishoitajien tilaisuus pidettiin kesäkuun lopulla Pyhäjärven rannalla olevalla lomakeskuksessa. Pelkosenniemen kunta tarjosi mukanaolijoille lounaan ja tulo- sekä lähtökahvit. Mukana olivat myös Inga Mukku Posketista ja Marja-Liisa Oinas eläkeliitosta. Seuraava tilaisuus on sovittu syyskuulle seurakuntatalolle. Palvelukodin asukkaille ja omaishoitajille on sovittu laulaja Arja Korisevan ja pianisti Jouni Someron konsertti. Se on heiltä lahja mm. omaishoitajille.
Kesälomien vuoksi hankkeeseen työnsä puolesta liittyvät henkilöt ovat olleet vähemmän
tavoitettavissa. Myös omat tiedotukseni ovat olleet vähäisiä, mutta hankkeen loppupuolella yhteydenpito on lisääntynyt.
5. Tulokset ja tuotokset
Ensimmäisen omaishoitajien tapaamisen yhteydessä sovittiin jo uusi tapaaminen syyskuulle seurakuntatalolle. Mukaan ovat tulossa mm. Sirkka Nissi-Onnela, seurakuntasisar, eläkeliiton edustaja ja uutena vertaistukihenkilöksi lupautunut henkilö. Hän
osallistuu marraskuussa vertaistukihenkilöiden koulutukseen Oulussa. Myös kunnan sosiaalisihteeri on kutsuttu mukaan.
Pelkosenniemen kunnalle on tehty uusi esite omaishoidon tuesta, joka sisältää tietoa
lainsäädännöstä, omaishoitotuen myöntämisperusteita, hoitoisuuden arvioinnista, hoitoisuusryhmistä ja hoitopalkkioista, maksuluokista, yleiset ehdot omaishoidon palkkioryhmistä, toimintaohjeita (omaishoitosopimus, omaishoitotuen hakeminen) sekä omaishoitajien vapaapäivistä. Samoin on tehty kaavake asiakkaan toimintakyvyn kartoituksesta
ikääntyneille. Nämä esittelen sosiaalisihteerille ja tarvittaessa sosiaalilautakunnalle.
Myös muut tukien hakemuskaavakkeet päivitetään.
6. Arviointi
Tavoitteet työskentelyjaksolle olin tehnyt itse, koska ymmärsin, että ne tehdään omaa
työskentelyä varten. Työlle asetetut tavoitteet ovat saavutettu, paitsi että olin suunnitellut
myös kotikäyntejä omaishoitajien kotiin, jotka kuitenkin osoittautuivat itselleni vaikeiksi
alussa olevien puhelintapaamisten jälkeen. Omaishoitotuen päivitykseen olen osallistunut sosiaalityöntekijän kanssa, ja senkin omainen halusi tapahtuvan sosiaalitoimistossa.
Uusi esite ”Omaishoidon tuesta Pelkosenniemen kunnassa” ja kaavake ”Asiakkaan toimintakyvyn kartoituksesta iäkkäille” onnistuivat hyvin, koska sain hyvää opastetta lähinnä esimieheltäni ja tiedot mahdollisuudesta hankkia tietoa myös muiden kuntien käytännöstä tietokoneen avulla.
Hankalaa oli kesälomien aika niin itsellä kuin yhteistyökumppaneilla.
Työskentelyjakson tuloksena suurimpina asioina oli kirjallisten esitteiden laatiminen,
koska niissä oli vanhentuneita tietoja ja tapoja ilmaista asioita. Myös tieto siitä, että
omaishoitajien tapaamiset käynnistyvät uudelleen ja toiveena on, että heille järjestettäisiin mahdollisuuksia yhteisiin virkistäytymisiin.

Omaishoitopaikkoja on kunnassamme rajallisesti palvelukodilla ja vuodeosastolla. Esimerkiksi osa vammaisten omaisista ei ole itse saanut toivoa omia vapaajaksojaan
palvelukodille, joihin nyt pyritään tekemään muutoksia. Osa vammaisten omaisista kuitenkin voi ”kerryttää” vapaitaan saaden läheisensä pitemmälle hoitojaksolle esim. Kolpeneelle.
Kehitetty toiminta hyödyttää omaishoidettavia, omaishoitajia, kunnan sosiaalitoimea ja
sen henkilökuntaa ja toivottavasti koko kuntaa. Toiminnan jatkuvuus kunnan osalta on
epätiedossa, seurakunta aikoo jatkaa toimintaansa omaishoitaja-asiassa.
Savukosken kunta on pyytänyt tietoa kehittämistehtävän tuloksista ja seurakunnassa
yhteistyö viriää uudelleen.
7. Pohdinta
Mielestäni kunta arvosti hankkeen mahdollistamista esimerkiksi antamalla minulle mahdollisuuden siirtyä omasta työstäni tekemään tätä hanketta. Itse ole saanut paljon uutta
tietoa, jota pystyn nyt välittämään tarvittaessa kuntalaisille ja erityisesti omaan työyhteisöön. Oman työyhteisön suoraa palautetta en ole itselleni saanut ja olen kokenut, että
paikkani olisi ollut omassa työpaikassani.
Jos esimieheni ja mahdollisesti lautakunta hyväksyy kehittämistyöni tulokset, otetaan ne
käyttöön jossain vaiheessa. Jos uusi kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma tulee
voimaan, muutokset ovat helposti tehtävissä tähän kehittämistyöhön.
Omaishoitajat ovat saaneet yhteistä toimintaa, vertaistukihenkilön avustamaan tietyissä
asioissa. Läheislomituksesta on tiedotettava enemmän ja omaishoitajille lähettävä yleinen tiedote vuosittain.

Pelkosenniemi 30.8.2013
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