
          

TUTUSSA KODISSA-hanke 
 

Tiivistelmä 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiakkaalle ystävällinen, kodikas, viihtyisä, esteetön ja turvallinen asuinympäristö, jossa 
häntä kannustetaan osallisuuteen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitämiseen ja jossa asiakas voi asua myös toimin-
takykynsä heikentyessä ja jossa asumispalvelut ovat laadukkaita ja siellä on asiakkaan tarpeita vastaava henkilöstö. 
 
Kohderyhmä 
Kohderyhmänä ovat 75 vuotta täyttäneet, jotka palvelutarvearvioinnin perusteella hyötyisivät joustavan palvelun asumis-
mallista erityisesti sosiaalihuoltolain 21 § mukaisissa palveluissa. Kohderyhmään kuuluvat myös iäkkäiden omaiset ja lähei-
set sekä hyvinvointi ja palveluverkostot.  
 

Aikataulu: 01.07.2021 – 31.12.2022 
 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on joustavan palvelun toimintamalli vastaamaan ikääntyneen asiakkaan palvelutarpeisiin ystävälli-
nen, kodikas, viihtyisä, esteetön ja turvallinen asuinympäristö, jossa häntä kannustetaan osallisuuteen ja toimintakyvyn 
edistämiseen sekä ylläpitämiseen ja jossa asiakas voi asua myös toimintakykynsä heikentyessä ja jossa asumispalvelut ovat 
laadukkaita ja siellä on asiakkaan tarpeita vastaava henkilöstö. 
 
Toimenpiteet  
Ikäystävällisen asuinympäristön luomiseksi kuullaan ikääntyneitä,  

1)  järjestetään neuvontaa ja ohjausta,  
2) kartoitetaan asuin- ja elinympäristöjen kehittämistarpeita sekä  
3) kannustetaan omavalmennuksella asiakkaita osallisuuteen ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämäiseen  
4)  Tuetaan yhteisöllisyyttä 
5) luodaan monituottajapohjaiset palveluverkostot huomioiden vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet 
6) Hankkeessa luodaan ja kuvataan ”minun asiakaspolkuni”,   
7) palvelu- ja asiakasohjauksen muuttuneisiin tilanteisiin kehitetään työkaluja, tunnistetaan riskitekijät ja edistetään 

hyvinvointiteknolgian käyttöönottoa.  
8) palveluntuottajien ja henkilöstön kanssa hyödynnetään laajasti Rai-arviointeja, yhteiskehitetään,  tehdään omaval-

vontaa ja kehitetään johtamista.  

Hankkeen varoilla palkataan projektipäällikkö Kalajoelle ja kaksi projektisuunnittelijaa, toinen Ouluun ja toinen Kuusamoon. 
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka seuraa tavoitteiden toteutumista ja ohjaa projektipäällikköä. 
 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta joustavan palvelun asumismallin kehittämiseen 80 
% ja 253000 €.  Hankkeen kokonaiskustannus on 316250, josta kuntien rahoitusosuus on 63250 €. Kalajoen kaupungin 
omarahoitusosuus on 63250 €. 
 
Vastuuorganisaatio ja kumppanit 
Kalajoen kaupunki hallinnoi ja johtaa hanketta, sen lisäksi osatoteuttajina ovat Oulun kaupunki ja Kuusamon kaupunki. Kala-
joen kaupungin perusturvapalvelut ja asumispalvelut vastaa hallinnoinnista. Hankkeen johtaja on Hyvinvointipalvelujohtaja 
Päivi Peltokorpi, ja Asumispalveluiden yhteyshenkilö on ja Merja Gronoff. Projektipäällikkö on Iina Aro.  
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